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Infância
As Crianças são parte fundamental de todas as sociedades. 
Portanto, devem ter maior protagonismo nas cidades e nos meios 
de comunicação. Por esse motivo, o Diário do Minho e a Associação 
Civil Soy Niño, Sou Criança desenvolvem este espaço para e junto da 
infância do Minho. 

21 pensadores, redatores e desenhadores de 9 anos de ida-
de, da EB1 de Ponte de Lima, dialogaram, em “Conversas Gi-
gantes”, sobre a realidade do mundo. Inquietam-lhes muitos 
aspetos: a guerra, a fome, a política, as ofensas, a discrimi-
nação… e propõem possíveis soluções. Assim como os estu-
dantes universitários realizam seminários e debates, esses 
encontros foram cátedras de alto nível, desde a perspectiva 
infantil. “Já não há que proteger as crianças, mas sim os seus 
direitos” (Richard Farson, Birthrights, 1974). (1)

CONVERSAS 
GIGANTES
SOBRE, PARA E COM AS CRIANÇAS

Grécia Rodríguez e Leonardo de Albuquerque 
Estudantes de Doutoramento em Estudos da Criança  – Ins� tuto de 
Educação – Universidade do Minho. Coordenadores da página Conversas 
Gigantes e da Associação “Soy Niño, Sou Criança”.

ENTRE SONHOS, PROPOSTAS E DIREITOS

As crianças desfrutam, com entusiasmo, de dialo-

gar e realizar leituras dos seus quotidianos, no seu lar, 

escolas, cidades e vilas. Este ensaio, dos seus sentires e 

olhares, estimula-lhes a curiosidade por aprender e o 

desejo de comunicar ideias, pensamentos e reflexões a 

partir das suas experiências. O conhecimento adquiri-

do e sustentado nas suas práticas, fortalece as suas ca-

pacidades para fazerem descobertas e escolhas sobre 

referências importantes com as quais valorizar o pas-

sado, viver melhor o presente e propor possibilidades 

para o futuro. 

Estas oportunidades de crescimento limitam-se 

quando existe uma excessiva proteção das crianças. 

“Por medo que aconteça algo de mal com as crianças, 

não lhes permitimos uma vida em plenitude”, afirma-

va o pediatra e pedagogo polaco Janus Korczak, já em 

1919, na sua “Magna Charta Libertatis para as crianças”. 

Com uma visão muito vigente, ele adiantava-se às dis-

cussões e debates, de hoje, sobre os direitos das crian-

ças. Para alguns o essencial é proteger, para outros é 

insistir no direito que elas têm a uma vida autodeter-

minada e uma cidadania ativa (Liebel, 2007). Com a 

Convenção dos Direitos das Crianças, aprovada pe-

la Assembleia das Nações Unidas um 20 de novembro 

de 1989, faz-se o difícil intento de dar resposta a tais 

preocupações tomando em conta três conceitos: Prote-

ção, Provisão e Participação. Mas, tudo é bom na dose 

certa. Uma proteção exagerada pode afetar as capaci-

dades cognitivas, a imaginação e as possibilidades de 

socialização, ocasionando baixos níveis de autoestima 

e segurança. Paradoxalmente, quando deixamos que 

as crianças convivam, de forma desmedida ou sem al-

guma orientação, nas “redes sociais”, com a publicida-

de, a programação televisiva e os novos “smartphones” 

de alta conectividade, estão permanentemente expos-

tas a uma série de perigos, que demandam delas mui-

to pensamento crítico e capacidade de discernimento 

para assumir posições perante um universo de proble-

mas que afetam tanto as crianças, como jovens e adul-

tos. “Não devemos, por exemplo, viver agarrados aos 

telemóveis, temos que comunicar e brincar juntos” 

(crianças da EB1 em troca de ideias). 

Quando convocamos a turma do 4.º ano da Profes-

sora Anabela, na Escola EB1 de Ponte de Lima, o plano 

foi fazer umas “Conversas Gigantes” sobre a situação 

do mundo. Elas, com interesse e reflexão, demons-

traram também a sua preocupação. “Fazem a guerra 

porque eles são os que têm as armas… com luta, mor-

te, ninguém ganha, todos perdem, matam-se uns aos 

outros… Melhor é não nos magoarmos, a luta não re-

solve nada”. Juntaram: “Devemos estar concentrados, 

acreditar nos nossos pensamentos. Um ato inteligen-

te é conversar. As crianças podem ajudar”. Assim tam-

bém concordou Kids Aktiv, um menino alemão que 

disse certa vez… “As crianças, somos como os insetos 

pequenos, fortes e tenazes” (citado por Liebel, 2007). 

BIBLIOGRAFIA:  Liebel, Manfred (2006). Entre Protección y Emancipación. Derechos de la Infancia y Políticas Sociales. Faculdad Ciencias Políticas y Sociología. 

Universidad Complutense de Madrid.  (1) 

Um desafio para as crianças: um planeta a salvar

O PERIGO DOS ROBÔS
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Texto: Leonardo Magalhães (9 anos), Tomás Sousa (9 anos), Joana Soares  (9 anos) e André Barbosa (9 anos)

Por que tratamos tão mal, 
O nosso planeta amado?
Ninguém para para pensar, 
Que ele é o nosso lar,
Sem ele, tudo está acabado!

O Planeta Terra está a morrer,
Temos de o socorrer,
Da natureza vamos tratar,
E da poluição o vamos salvar!

A bicicleta ou transportes públicos,
Devemos utilizar!
Dinheiro, vamos poupar,
E o ambiente, vamos melhorar!

Água, devemos poupar,
Pois é um bem a preservar!
Para o planeta salvar,
Todos temos de ajudar!

O PLANETA TERRA

Os humanos irão criar, 
Novas tecnologias para ajudar,
Computadores para trabalhar 
E robôs para suas tarefas realizar. 

Eles podem-se descontrolar 
E o planeta dominar.
Já sabemos que vão ganhar e a guerra 
irá começar
E o mundo vai acabar, 
E o mundo, temos de salvar. 

A EVOLUÇÃO DO PLANETA  
O planeta é a nossa casa, 
Dela devemos tratar, 
Sem poluição, 
Vai ser melhor respirar. 
Os carros vão voar,
Os aviões flutuar,
Marte iremos explorar,
No futuro iremos encontrar,
Um novo planeta para habitar,
Mas a poluição pode continuar.

E o mundo vai acabar,
Pois a tecnologia irá dominar,
Os humanos não vão ajudar,
Pois só pensam em ganhar,
E o planeta irá acabar,
Mas nós, crianças, vamos ajudar!
A natureza pois, é lá! 
Que a nossa infância, iremos recordar!
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