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A criança traz no olhar o verdadeiro sentido da inocência,
do amor despretensioso, da sinceridade e da esperança.
Pequenos no tamanho, mas grandes em sua força, esses
guerreiros nos mostram que a coragem não é medida em
centímetros e que não existem limites para quem sonha
com um futuro melhor. Há 25 anos a Associação Peter Pan
escolheu como missão zelar pela vida de cada criança que
aqui chega e a responsabilidade de cuidar daqueles que
constroem o amanhã só cresce com o passar dos anos.
Neste mês celebramos o dia deles, uma data que deve ser
lembrada pelo amor ao próximo, pela empatia com aqueles
que sorriem mesmo em meio à dor, pela solidariedade de
estender a mão quando mais precisam. A Associação Peter
Pan celebra o Dia das Crianças com o coração repleto de
gratidão e felicidade por todos que também escolheram
defender a valorosa missão de proteger a vida. Que a
estrada dos nossos guerreiros possa ser construída com os
tijolos do amor e da esperança. 

Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan



Quando esta pergunta é feita para um adulto, as respostas são
simples e diretas: “Ser criança é poder brincar”, “Ser criança é
não ter preocupação ou responsabilidade com contas”, “Ser
criança é poder estudar”. O que acontece quando é uma criança
que responde? Ah, elas falam sobre muitas coisas! Mas, no fundo,
toda criança só quer mesmo é ser criança. 

O câncer desvia um pouco o caminho dos pequenos acometidos
pela doença. Algumas infâncias são vividas dentro do hospital e,
de repente, as bonecas e carrinhos são substituídos por seringas
e medicamentos. Mas, se existe uma lição de vida que podemos
retirar desse quadro, é que a força e resiliência em nada têm a ver
com a idade. Nossos meninos e meninas são jovens guerreiros
que mostram a nós, adultos, que não existe dor que seja maior do
que a força do amor e que a esperança jamais acaba quando há
solidariedade e esperança.

A Associação Peter Pan tem a missão de contribuir para a
elevação dos índices de cura, mas também de proporcionar uma
vida feliz e saudável aos pacientes em tratamento. Fazer com que
sintam que são crianças faz parte dessa missão. A cura do corpo
vem por meio da medicina tradicional, mas a cura da alma vem
das doses diárias de carinho, vem quando damos asas à
imaginação, vem quando incentivamos sonhos e quando
acreditamos que o amanhã é possível. 

Por isso, a resposta para a pergunta do título será dada por
aqueles que veem o mundo com olhos singelos. Aos guerreiros
da Peter Pan foi perguntado o que significa ser criança e estas
foram as respostas... 



“Ser criança é ser feliz, ser criança é terna cabeça uma grande imaginação ondetudo pode acontecer, ser criança é ter adoçura, a ternura e um brilho no olhar,no corpo movimento onde é difícil deparar, é ter a curiosidade de fazer muitasperguntas, é brincar, é imaginar einvestigar, é transformar e se transformarpor meio das brincadeiras, é ensinar eaprender. Ser criança é não ter maldade,ser criança é viver a vida sem pensar noamanhã, é amar sem limites, é ter umcoração sem maldade”. 

 Gisele Batista de Lima, 16 anos



“Ser criança significa ter liberdade para

brincar, ir pa
ra a escola, p

oder conversa
r com

os amigos e ser fe
liz. Criança 

tem direito de

curtir a sua 
infância, sem ter preocupa

ções, as

únicas coisas com que ela deve se preocupar

são com a escola, suas tarefas e se está

seguindo as regras que lhe foram dadas.

Mas, acima de tudo iss
o, a criança m

erece ter

liberdade de escolha, de fala, de tudo. Você

está errando 
quando diz q

ue uma criança não

tem escolha, pois
 ela nasce já

 tendo e ning
uém

pode tirar is
so dela. As escolhas qu

e ela pode

fazer, o que 
ela quer faze

r naquele momento, o

que ela quer 
vestir, se ela 

não quer com
er tal

coisa. O certo não é 
obrigar, e sim

 explicar o

porquê de ela
 ter que com

er. É disso q
ue se

trata ser criança. Uma criança merece

aproveitar to
dos os momentos possívei

s, criar

coisas novas, 
se divertir ao

 máximo, para que

ela não tenha
 que amadurecer cedo

 demais. ”

Ana Clara de Lima Silva, 14 anos
 



Vicente Emanuel Amaral Holanda - 11 anos



Ana Carolina Feitosa das Neves - 8 anos

João Victor Silva Cruz - 10 anos



Ana Heloísa Barros dos Santos - 4 anos

Marilia Gabriela Sousa da Silva - 16 anos



Glória Ester de Sá Nascimento - 12 anos

Maria Heloísa Melo Nascimento - 5 anos



Franciele de Sousa Oliveira - 16 anos

Luana Kelly Da Silva Gonzaga - 10 anos



Lorenna Emilly da Silva Aguiar - 10 anos

Daniel Lucas Lourenço Nascimento  - 10 anos



Paloma Furtado - 14 anos
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