A imaginação de uma criança
A imaginação de uma criança está repleta de coisas fantásticas, mas também está
cheia de medos e curiosidades.
Às vezes, temos sonhos estranhos, como o de uma bruxa no supermercado à meia
noite… sonhamos com personagens dos desenhos animados que gostamos de ver, que
estamos a lutar com um gorila ou até mesmo com o bicho papão!
Mas as crianças são assim. À noite, as cabeças das crianças misturam as coisas
que pensam durante o dia, então, podemos ter sonhos normais, ou com o soninho,
chegarem os sonhos muito estranhos.
Também imaginamos coisas que para nós são incríveis, como as fadas, os elfos e
os duendes, unicórnios, pégasos, dragões, dinossauros (que na verdade já existiram). Até
pensamos que alguns animais falam, que os objetos são mágicos e que os brinquedos,
peluches ou flores interagem como as pessoas. Nós, as crianças, vivemos num mundo de
fantasia.
Mas, todos nós temos medos, como medo de que alguém ou o bicho papão esteja
debaixo da nossa cama, medo do escuro e as coisas que possam estar escondidas nele,
medo de ficarmos sozinhos em casa ou de nos magoarmos ao tentar experimentar coisas
novas.
Já alguma vez pensaram que alguém estava debaixo da vossa cama, e, então,
deram um salto da porta para a cama com medo de que esse alguém vos puxasse pelos
pés? Ou quando está escuro e pensamos que está alguém à nossa beira? Mas isso é
normal, pois nesses momentos, é a nossa imaginação, a imaginação de uma criança a
“trabalhar”.
E, claro que todos sabem que as crianças são muito curiosas. Querem saber tudo
o que se passa à sua volta, como por exemplo, querem saber como é que os peixes
nadam, como é que os passarinhos e borboletas voam, como é que os carros conseguem
ser dirigidos ou como é que as casas e apartamentos são feitos. Mas depois, enquanto
vamos crescendo, vamos percebendo essas coisas.
Mas, os adultos não conseguem perceber o que as crianças pensam, pois são
“crescidos” demais para conseguirem entender o que as crianças pensam e imaginam.
E por falar em adultos, devemos agradecer aos nossos pais, pois eles, todos os
dias, nos apoiam e ajudam, nos momentos bons e maus, estão sempre presentes e dãonos muito amor e carinho.
Os livros também são uma fonte de imaginação. As crianças devem ler muitos
livros, pois, enquanto os estamos a ler, a nossa imaginação começa a “trabalhar” e
conseguimos imaginar aquela história e “ver” as personagens ou pensarmos que somos
uma.
E, em vez de serem os nossos pais a ler uma história antes de irmos “nanar”,
podemos ser nós a ler, para nós próprios, para os nossos pais, ou mesmo para os nossos

brinquedos e peluches. Isso faz com que a nossa imaginação enriqueça e até pode ser
que tenhamos, (enquanto dormimos), sonhos como se fossem a história que lemos, a
acontecer.
A imaginação de uma criança é um mundo onde só as crianças “entram” e
imaginam o impossível. É o local onde surgem tantas perguntas e curiosidades. É um sítio
de medos e de fantasias. E também é onde as crianças sonham e brincam.
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