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Sobre os insondáveis 
caminhos da infância  
e da poesia

A canção dos adultos

Mãe, chega mais cedo a casa p.f.!
Pai, dás-me um irmão? 
Pássaro da cabeça, canta para mim!

Ecos de um ensaio. Era Abril.

Parece que crescemos mas não. 
Somos sempre do mesmo tamanho. 
As coisas que à volta estão 
é que mudam de tamanho. 
 
Parece que crescemos mas não crescemos. 
São as coisas grandes que há, 
o amor que há, a alegria que há, 
que estão a ficar mais pequenos. 
 
Ficam de nós distantes 
que às vezes já mal os vemos. 
Por isso parece que crescemos 
e que somos maiores que dantes. 
 
Mas somos sempre como dantes. 
Talvez até mais pequenos 
quando o amor e o resto estão tão distantes 
que nem vemos como estão distantes. 
 
Então julgamos que somos grandes. 
E já nem isso compreendemos.
 
Manuel António Pina

Sobre os nexos 
claros da magia
Catarina Lacerda

Trabalhar para a infância é reerguer 
pontes com a simplicidade e o caos. 

Trabalhar para a infância é ser  
tomado pela curiosidade de mundo, 
suas presenças e funcionamentos. 
Aceitar a impermanência como  
estado vital.

Trabalhar com a infância é tocar  
a potência. Ser deslumbrado por  
e desconfiar dos nexos claros da magia. 
É vislumbrar a multiplicidade do real. 
Acreditar que, da confiança e do afeto, 
ante o medo e a coragem, o devir  
se cumprirá.

Convocar um conjunto de profissionais 
a trabalhar com a infância é desafiarmo-
-nos a trabalhar com a exigência de quem 
produz, movidos pela fruição de quem  
se arrisca e a ternura de quem cuida.  
É assumir a importância de acrescentarmos 
presente ao futuro e tomarmos o Hoje 
pela mão. É alimentar o artista que nos 
orienta e ressignificar o verbo trabalhar.

Estar para e com a infância é 
convocarmo -nos e convocarmos -vos 
a reerguermo -nos ante a possibilidade 
exigente de um outro adulto. Urgente 
e íntegro. Intrépido e gentil. Ora fúria, 
ora ternura, ora medo, ora coragem, ora 
fragilidade, ora subversão. É tomarmo-
-nos como parte de um sentido maior,  
o sentido das Coisas que não há que há.


