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A medida que as famílias e os educadores começam a responder às perguntas das 
crianças sobre o tiroteio na escola em Connecticut, muitos adultos se perguntam como 
podem ajudar as crianças a lidar com as tragédias. Alguns adultos têm ponderado sobre 
a quantidade de informação a qual as crianças devem ter acesso ou o que dizer para 
assegurar as crianças que elas estão seguras. Outros talvez procurem por ideias sobre o 
que dizer quando as crianças perguntam porque essa tragédia ocorreu e como ajudar 
as pessoas afetadas. 
 
Organizações ao redor do país estão reunindo seus recursos para oferecer alguma 
orientação e muitas dessas organizações estão publicando materais em vários idiomas. 
Aqui encontram-se algumas sugestões para começar o processo, assim como alguns 
recursos adicionais recomendados. 
 
 

Nota: Muitas dessas sugestões apareceram originalmente em  Fred Rogers Talks 

About Tragic Events in the News (também disponível em Espanhol). 
 
 

Como conversar com as crianças sobre tragédias nos noticiários 
 

• Primeiro, descubra o que a criança sabe sobre o evento. Mesmo que vocês 
ainda não tenham conversado sobre isso juntos, a criança pode ter ouvido 
notícias através dos meios de comunicação ou através de amigos. A percepção 
da criança do que aconteceu pode ser muito diferente da realidade. 

 

• Assegure ao seu filho que é ok conversar sobre eventos tristes ou 
assustadores. Também é ok admitir quando se sente triste, com medo ou 
irritado e admitir que você tem esses sentimentos. Numa entrevista com Good 
Morning America, a especialista Willow Bay aconselha, “Estabeleça que não há 
nenhuma pergunta tão assustadora que não possa ser perguntada.” Da mesma 
maneira, o Sr. Rogers escreve, “Se não deixarmos as crianças saberem que é ok 
sentir-se triste ou amendrontado, elas podem pensar que há algo de errado 
com elas quando elas se sentem assim.” 

http://www.fredrogers.org/new-site/par-tragic-events.html
http://www.fredrogers.org/new-site/par-tragic-events.html
http://www.fredrogers.org/new-site/par-tragic-events.html


• Encoraje as perguntas, tanto agora como no futuro.  O Dr. David Schonfeld, 
escreve, “Como os adultos, as crianças conseguem lidar melhor com uma crise se 
elas sentem que entendem o que está acontecendo. A troca de perguntas e 
respostas proporciona a você uma oportunidade de oferecer apoio à medida que 
seu filho comece a entender a crise e a responder à ela.” 

 

• Assegure ao seu filho que ele está seguro. Quando a criança tem perguntas 
como, “Por que isso aconteceu?” ou “Estou seguro?”, explique que eventos 
como esses são muito raros. A Sra. Bay também encoraja aos pais que 
conversem sobre como muitas pessoas trabalham todos os dias para garantir a 
segurança das crianças como os policiais, professores ou o diretor da escola. 

  

• Ao compartilhar informações, seja honesto, mas considere a idade da criança. 

A Associação Nacional de Psicólogos Escolares/ National Association of School 
Psychologists oferece essas diretrizes úteis para quando você conversar com as 
crianças sobre violência (disponíveis em vários idiomas): 

 
• “Crianças nos primeiros anos do ensino fundamental I necessitam de 

informações breves e simples que devem ser balanceadas com a reafirmação 

de que as escolas e as casas delas são seguras e que há adultos para protegê-

las. Dê exemplos simples da segurança escolar como relembrar às crianças 

de que as portas da escola são fechadas, que há supervisão das crianças no 

parquinho, e que simulações de situações emergenciais são praticadas 

durante o dia escolar.  

 

• “Crianças nos anos mais avançados do ensino fundamental I e no início do 

ensino fundamental II verbalizarão mais ao fazerem perguntas sobre se 

realmente estão seguros e o que tem sido feito na sua escola. Pode ser que 

necessitem de ajuda para separar a fantasia da realidade. Fale do trabalho 

feito pelos líderes escolares e comunitários para garantir a segurança 

escolar. 
 

• “Alunos nos anos mais avançados do ensino fundamental II e no ensino 

médio terão opiniões fortes e variadas sobre as causas da violência na 

escola e na sociedade. Compartilharão suas sugestões concretas sobre 

como melhorar a segurança escolar e como prevenir tragédias na 

sociedade. Enfatize o papel que os alunos têm na manutenção da 

segurança escolar ao seguirem às diretrizes de segurança (e.g. não 

permitir que estranhos entrem na escola, reportar a presença de 

estranhos no campus, reportar ameaças à segurança escolar feitas por 

alunos ou membros da comunidade, etc.), comunicando qualquer 



preocupação com a segurança aos administradores escolares e acessando 

os apoios para necessidades emocionais.”  
 

 

 

• Lembre-se que é ok admitir que você não tem todas as respostas. O Sr. 
Rogers oferece o seguinte: “Se a resposta é  ‘eu não sei,’ então a resposta 
mais simples poderia ser algo como, ‘Estou triste com as notícias mas não 
estou preocupado. Mas eu te amo e estou aqui para cuidar de você.’” 

 

• Seja paciente. Se a criança não tem muito o que dizer ainda, dê algum tempo e 
assegure que é ok perguntar mais ou falar sobre os eventos quando ela estiver 
pronta. Se, com o passar do tempo, a criança demonstrar sinais de depressão ou 
ansiedade, converse com o pediatra da criança ou com o orientador 
educacional da escola.  
 

• Outros passos importantes 
 

• Incentive seu filho a expressar seus sentimentos e ideias através de atividades 

familiares. O Professor Bonnie Rubenstein recomenda escrever, pintar e cantar. 
Brincar também pode ser útil, mas o Sr. Rogers encoraja os adultos a ajudar as 
crianças a imaginarem situações “seguras”com cenáros de faz-de-conta como 
ajudar alguém no hospital ao invés de reviver a tragédia. 
 

• Desligue o noticiário. As imagens da mídia podem adicionar mais trauma à 
tragédia, particularmente para crianças pequenas. Imagens na televisão, no 
vídeo e na Internet podem ser confusas e desorientadoras pois as imagens 
dramáticas são repetidas muitas vezes. O Sr. Rogers observa que “É como se 
alguém que morreu apareça vivo e então morra novamente e assim 
sucessivamente,” a Dra. Elaine Ducharme explica que isso pode levar as crianças 
a acreditarem que a tragédia aconteceu muitas vezes. Além disso, a cobertura ao 
vivo e a proximidade das imagens televisionadas podem aumentar a sensação de 
perigo. Se a criança for exposta a essas imagens, ajude-a a compreender que ela 
está muito longe de onde essas notícias aconteceram. 

 

• Busque fontes de informações adequadas para crianças. Essas podem incluir 
livros infantis, revistas e websites para crianças que querem aprender mais. Para 
maiores informações sobre o uso da literatura infantil, consulte  After the Crisis: 
Using Storybooks to Help Children Cope. Alguns websites para crianças estão 
listados abaixo. 

 

http://gryphonhouse.com/store/trans/productDetailForm.asp?BookID=13492
http://gryphonhouse.com/store/trans/productDetailForm.asp?BookID=13492
http://gryphonhouse.com/store/trans/productDetailForm.asp?BookID=13492


• Converse sobre as pessoas que estão ajudando. O Sr. Rogers observa que 
quando sua família tinha conhecimento de más notícias, sua mãe o encorajava a 
“procurar por ajudantes.” Isso pode incluir equipes de primeiros socorros, 
voluntários, médicos ou membros da comunidade. Deixe seu filho saber que, 
apesar de coisas ruins acontecerem, o mundo tem muitas pessoas boas que 
querem ajudar. 

 

• Peça ao seu filho que lhe dê ideias de como ajudar. Isso pode incluir 
arrecadação de fundos, coletar doações, escrever cartas de amizade e 
solidariedade às vítimas, assim como identificar algumas maneiras para fazer a 
diferença mais perto de casa através de um projeto comunitário. O Sr. Rogers 
também sugere conversar sobre maneiras através das quais os adultos podem 
ajudar, por exemplo uma doação ou escrevendo uma carta para uma autoridade.  

 

• Mantenha sua rotina. A normalidade ajudará seu filho a lidar com sentimentos 

difíceis, assim como fazer coisas divertidas que vocês possam aproveitar juntos.       

Lembre-se que as crianças ainda precisam ser crianças! 

 

• Mantenha a calma. O website ToughJob.com enfatiza a importância da 
habilidade dos adultos de controlarem seu próprio estresse para que eles 
possam ser os melhores cuidadores possíveis- e também de lembrar-se que as 

crianças podem estar ouvindo as conversas dos adultos. 
 

• Chegue mais perto! Um conselho final do Sr. Rogers: “Dê ao seu filho carinho 
extra, atenção, afeição física, como abraços ou aconchegar-se para ler o livro 
predileto. Conforto físico contribui bastante na fomentação da sensação de 
segurança. Essa proximidade pode fazer muito bem para você também.” 

 

Conversando com as crianças sobre violência: dicas para Pais e 
Professores 
 

A Associação Nacional de Psicólogos Escolares/ National Association of School 
Psychologists oferece essas diretrizes úteis para quando você conversar com as 

crianças sobre violência (disponíveis em vários idiomas): 
 
 

 

English Spanish  

Korean Vietnamese  

French Amharic  

Chinese Portuguese 
 

Recursos Recomendados 
 

Websites de notícias para crianças 

http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/talkingviolence_spanish.pdf
http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/Talking_to_Children_About_Violence_Vietnamese.pdf
http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/Talking_to_Children_About_Violence_Amharic.pdf
http://www.nasponline.org/resources/handouts/TalkingtoChildrenViolence_Portuguese.pdf


 

• Time for Kids  
• What to Do When the News Is Sad (Time for Kids) 
• CNN Student News 
• Scholastic News 

 

Conversando sobre o tiroteio em Connecticut 
 

• How to Talk to Your Kids about the Connecticut Shooting (ABC News)  
• How to Talk with Children about Connecticut School Shooting (American 

Federation of Teachers)  
• Tips for Talking to Children about the Connecticut School Shooting 

(American Academy of Child & Adolescent Psychiatry)  
• In the Wake of Newtown, Helping Children Cope (Education Week) 

 

Conversando sobre violência escolar 
 

• Helping Your Children Manage Distress in the Aftermath of a Shooting 
(American Psychologists Assocation)  

• Restoring a Sense of Safety in the Aftermath of a Mass Shooting 
(American Academy of Child & Adolescent Psychiatry)  

• Coping with a School Shooting (National Association for the Education of Young 
Children)  

• Mass Violence Resources (National Child Traumatic Stress Network)Conversando 
sobre assuntos pesados 

 

• 
 
 

• 
 
 

• 
 
 

• 

 

Public Media's Role in Times of Tragedy (Resources from PBS Parents and 
Sesame Street)  

Parenting for a Challenging World: Recovery After a Traumatic Event 
(National Child Traumatic Stress Network)  

Help in the Times of Crisis or Loss (National Center for School Crisis and 
Bereavement)  

Talking About Tragic Events (One Tough Job) 

http://www.timeforkids.com/
http://www.timeforkids.com/news/what-do-when-news-sad/68586
http://www.cnn.com/studentnews/index.html
http://teacher.scholastic.com/activities/scholasticnews/index.html
http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/12/willow-bay-talking-to-your-kids-connecticut-shootin/
http://www.colorincolorado.org/pdfs/articles/Talking%20to%20Students%20About%20Sandy%20Hook_English.pdf
http://www.aacap.org/galleries/default-file/TipsforTalkingtoChildrenabouttheSchoolShooting.pdf
http://www.aacap.org/galleries/default-file/TipsforTalkingtoChildrenabouttheSchoolShooting.pdf
http://www.edweek.org/ew/articles/2012/12/17/15rubenstein.h32.html?tkn=ZXOFmHgEfa6f6QZvZ4VNPwua1w%2FpfRTsOqQw&cmp=ENL-EU-VIEWS1
http://www.apa.org/helpcenter/aftermath.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/aftermath.aspx
http://www.aacap.org/galleries/default-file/CSTS_RestoringaSenseofSafetyinAftermathofMassShooting.pdf
http://www.aacap.org/galleries/default-file/CSTS_RestoringaSenseofSafetyinAftermathofMassShooting.pdf
http://www.naeyc.org/content/coping-school-shooting
http://www.nctsn.org/trauma-types/terrorism
http://blog.mediaengage.org/?p=4938
http://www.nctsn.org/resources/audiences/parents-caregivers/parenting-in-a-challenging-world
http://www.nctsn.org/resources/audiences/parents-caregivers/parenting-in-a-challenging-world
http://www.cincinnatichildrens.org/service/n/school-crisis/default/
http://www.onetoughjob.org/your-family/transitions/talking-about-tragic-events


 

Conversando sobre tópicos: recursos multilinguísticos 

Espanhol 

 

• How to Talk with Children about Connecticut School Shooting (American 
Federation of Teachers)  

• Helping your children manage distress in the aftermath of a shooting (American 
Psychologists Assocation)  

• Helping Children Cope with Trauma (Red Cross) 
• Parent and Educator Tips for Talking with Children About Violence 

(National Association of School Psychologists)  
• Helping Children After a Tragedy (CNN Mexico) 

 

Outras Línguas 
 

• Helping Children Cope with Disaster: Multilingual (Red Cross – see bottom of 
page)  

• Parent and Educator Tips for Talking with Children About Violence: 

Multilingual (National Association of School Psychologists) 
 

Segurança Escolar 
 

• Parent Guides on School Violence (National PTA)  
• Tips for School Administrators for Reinforcing School Safety (National 

Association of School Psychologists)  
• Safeguarding Our Children: An Action Guide (U.S. Departments of Education and 

Justice and the American Institutes for Research)  
• Guidelines for Responding to a School Crisis (American Federation of Teachers) 
• Dealing with Incidences of School Violence (American Federation of Teachers) 
• Understanding School Violence (The Centers for Disease Control) 
• School Violence Prevention and Intervention (Center for Effective Collaboration 

and Practice)  
• School Violence and Security: A Historical Timeline (Education Week)Recursos 

Educacionais 

 

• 
 
 

• 

 

Student and Teacher Resources & Forums on the Newtown, Conn. Shootings (The 
New York Times)  

Ongoing News Coverage of Sandy Hook Shootings (Education Week) 

http://www.colorincolorado.org/pdfs/articles/Talking%20to%20Students%20About%20Sandy%20Hook_English.pdf
http://www.apa.org/centrodeapoyo/escolar.aspx
http://www.cruzrojaamericana.org/pdf/1303sp.pdf
http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/talkingviolence_spanish.pdf
http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/talkingviolence_spanish.pdf
http://mexico.cnn.com/salud/2012/12/14/el-apoyo-es-crucial-para-los-ninos-despues-de-una-tragedia
http://www.redcross.org/find-help/disaster-recovery/recovering-emotionally
http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/index.aspx/#violence
http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/index.aspx/#violence
http://www.pta.org/schoolviolence
http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/schoolsafety_admin.aspx
http://www2.ed.gov/admins/lead/safety/actguide/action_guide.pdf
http://aft.org/yourwork/tools4teachers/together/crisis.cfm
http://aft.org/yourwork/tools4teachers/together/violence.cfm
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/schoolviolence_factsheet-a.pdf
http://cecp.air.org/school_violence.asp
http://www.edweek.org/ew/collections/newtown-school-shootings/index.html#timeline
http://learning.blogs.nytimes.com/2012/12/17/finding-our-student-and-teacher-resources-on-the-newtown-conn-shootings/?partner=rss&emc=rss
http://www.edweek.org/ew/collections/newtown-school-shootings/index.html
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