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Ajudando Crianças A 

Lidar com Tragédia 
 

 
As crianças pequenas não deveriam ter que aprender sobre eventos 

trágicos, mas elas aprendem. Algumas são expostas às 
tragédias como vítimas. Outras descobrem as tragédias através 
dos noticiários ou ao ouvir os adultos ou outras crianças 
discutirem os eventos.  triste o fato de que todas as crianças 
precisam saber como lidar com eventos trágicos- e seus pais ou 
cuidadores precisam saber como ajudá-los a lidar com isso.  

 
SE SEU FILHO FOI VÍTIMA DE UM DESASTRE: 
 
Tente permanecer calmo. As crianças geralmente reagem da 

maneira como eles veêm os adultos reagirem. Apesar de ser 

difícil, é muito importante que você permaneça calmo e tranquilo 

para que seus filhos saibam que, não importa o que aconteça, eles 

estarão protegidos.     
 
Explique, mas sem entrar em 

detalhes desnecessários. É óbvio que 

as crianças precisam saber a verdade 

mas eles não precisam saber de todas 

as consequências. Converse sobre os 

fatos que eles precisam saber naquele 

momento mas não compartilhe com 

eles seus medos sobre o futuro. 

 

Arranje tempo para conversar 

com seus filhos. Em situações 

desastrosas, adultos 

frequentemente ficam tão 

preocupados com as 

necessidades imediatas que se 

esquecem de que as crianças 

sabem o que está acontecendo.  

Assegure-se de que eles sabem que podem conversar com você, 

e que você dedicará o tempo necessário para responder suas 

perguntas e confortá-los. 

 

Procure orientação. É importante ajudar as crianças a lidar com 

eventos sérios e perigosos que mudam suas vidas. Converse com 

a orientadora escolar sobre a situação, então marque um horário 

para que suas crianças “desabafem” com a orientadora. Marque 

consultas de retorno com a orientadora ou outros profissionais 

que possam ajudar seus filhos a superar seus medos.  

 
SE SEU FILHO TEM CONHECIMENTO DE UM EVENTO TRÁGICO  
 
Limite à exposição aos noticiários porque as crianças podem ficar 

muito impressionadas com a tragédia.  Ao invés de deixá-las 

assistir às notícias, assista você, periodicamente e concentre-se 

em encontrar atividades para distrair seus filhos. 
 
Seja muito carinhoso. Mesmo que elas não pareçam estar 

alarmadas, as crianças, conscientes de uma tragédia, podem 

absorver o trauma e estarem perturbadas silenciosamente. 

Dedique um tempo extra para atividades calmas como ler ou 

caminhar; e abrace bastante seus filhos.  
Observe mudanças no comportamento. As 

crianças geralmente não falam dos seus medos 

mas seu comportamento pode dar indícios de 

que elas estão com medo. Elas podem ter 

dificuldades para dormir ou acordam no meio da 

noite com um pesadelo. Alguma vezes, elas 

adotam comportamentos como chupar o dedo, 

fazer xixi na cama ou ficam mais manhosas.  

Outros ficam irracionalmente   irritados ou 

tristes, muitos se afastam e param de socializar. 

Se você observa algum desses comportamentos 

depois de um evento traumático, significa que 

seu filho precisa de mais ajuda e conforto. 

É preciso garantir que eles saibam que há 

pessoas responsáveis que estão ajudando.  

 

As crianças precisam saber que as coisas 

eventualmente voltarão ao normal e que há pessoas ajudando a 

melhorar a situação. Converse com seus filhos sobre as pessoas 

que estão ajudando a resolver as consequências do desastre e 

compartilhe com eles a sua admiração pelo excelente trabalho que 

essas pessoas estão fazendo. 

 

Faça algo pelos outros. Uma maneira de ajudar as crianças a 

lidar com as repercussões de um desastre é achar um jeito, 

através da comunidade, de ajudar os que foram afetados.  
Para saber como você e seus filhos podem ajudar, entre em 

contato com escolas, igrejas, templos e organizações como a Cruz 

Vermelha, entre outros.
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