
Cada um com sua criança 
(Por Roberta Simões) 

 
   Como podemos identificar uma criança? Parece ser óbvia a resposta, mas 
não é. Podemos afirmar que ser criança não é tanto a faixa etária. Na verdade, 
criança é a capacidade de crescer, de amar, de sorrir, de ter esperança, de 
confiar, de brincar. Criança é um estado de espírito em que todos nós 
deveríamos nos encontrar a cada dia, é ter um semblante de inocência e 
ingenuidade.  
   Para as crianças a raiva não dura mais que um minuto e o choro é consolado 
com um simples gesto de carinho. Agir como criança (em determinadas 
ocasiões) é uma grande chance de revivermos o verdadeiro amor, é ter 
simplicidade e humildade. Não existe coisa mais pura do que um bebê. E quem 
resiste àquele sorriso e àquela gargalhada gostosa? 
   Quando olhamos as crianças brincando, podemos perceber o quanto a 
alegria de viver está presente em seus rostos e ações. É tão bonito ver as 
crianças se divertindo com coisas tão simples, uma música, um desenho, um 
cachorrinho passeando na rua, um passarinho voando, e até mesmo quando a 
vaca faz “muuu”.  
   Através dos olhos as crianças têm muito a nos dizer. Além disso, 
demonstram dependência de outras pessoas, pedem proteção à proximidade 
de qualquer medo e não sentem vergonhas por tais. É preciso brincar na areia, 
na poça de água deixada pela chuva, como é legal se sujar com as tintas dos 
desenhos. Incentivando a imaginação brincando e aprendendo. Quantas vezes 
nos identificamos com os personagens das historinhas. 
   Para sentir a alegria da criança basta colocar aquelas canções bem 
bonitinhas que falam de bichinhos, de menina e menino, passear na casa da 
vovó e do vovô, rir por alguma coisa engraçada que você lembrou ou até 
mesmo simplesmente por rir. 
   Em tempo do “dia das crianças”, cabe ressaltar que as crianças são muito 
importantes e especiais. São elas que demonstram alegria mesmo quando 
estamos cansados, e até mesmo quando chamamos a sua atenção. São elas 
que acreditam que uma colher pode ser um avião na hora do almoço.     
Acreditam que um beijinho vai sarar o machucado. Tudo se resolve com um 
simples abraço.  
   Na música que diz “não sou mais tão criança ao ponto de saber tudo”, 
podemos perceber que as crianças realmente agem assim.  Elas têm solução 
para tudo. Devemos cuidar bem das crianças, pois somos responsáveis pelo 
futuro, devemos ser exemplos, pois criança aprende primeiramente por 
imitação. Uma vez me falaram pra eu crescer, mas se esqueceram de me 
perguntar se eu gostaria. Minha idade, minha mente vão crescendo sim de 
acordo com os anos, mas o meu estado de espírito e o meu coração 
permanecem na criança interior que cada um possui. 
   Lembro-me de uma história de um empresário que teve sua infância 
“acelerada” por diversas tarefas em que os pais se orgulhavam, e com isso o 
seu desenvolvimento natural teve etapas de crescimento puladas. Não foi 
novidade que uma vez a esposa desse empresário o descobriu brincando de 
trenzinho no escritório. 
   Não podemos tirar isso das crianças, essa vida de fantasias, de alegria, de 
criatividade e de ingenuidade. Cada etapa de crescimento tem seu tempo, 



devemos respeitar isso. Ao pularmos qualquer fase, estaremos sendo egoístas 
e insensíveis. O filósofo suíço Rousseau já afirmava “deixai que a infância 
amadureça nas crianças naturalmente”. 
   Por isso, às vezes, é bom deixar “nossa criança” se mostrar, deixar que a 
alegria daquele sorriso gostoso transborde de amor em nossas vidas. Podemos 
sentar com elas na areia do parquinho, brincar no escorregador, no balanço e 
no pula-pula. Podemos fazer castelinhos de areia na praia e comer muito 
brigadeiro na festa. 
   Podem nos chamar de crianças, quando nos chamarem assim, poderemos 
responder com todo orgulho: Criança, eu? Muito obrigada (o)! 
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