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crianças Terrorismo
[texto] Teresa Martins  [ fotografia] Fotolia

mãe, vem aí a

guerra?
Como se explica o terrorismo às 
crianças? Com a verdade (doseada e 
adequada à idade), sem detalhes nem 
dramas. Acima de tudo é preciso garantir 
que se sintam seguras e amadas.

O que vou dizer ao meu filho 
amanhã quando ele acordar?”, 
perguntava, incrédula, uma 
mãe francesa na noite dos 
ataques em Paris. Os terríveis 

acontecimentos dessa sexta-feira 13 no co-
ração da Europa voltaram a levantar medos, 
angústias e muitas dúvidas aos pais: como se 
explica a uma criança o que é o terrorismo e, 

acima de tudo, porque é que ele existe, porque 
acontecem os atentados? Como se pode apa-
ziguar os seus medos e ansiedades perante 
cenários aterradores até para os adultos?
Não é um assunto fácil, mas ignorá-lo não 
é a melhor opção. Os constantes relatos na 
comunicação social de atentados terroristas 
e cenários de guerra nas mais diversas partes 
do mundo levantam, naturalmente, muitas 
perguntas às crianças (para as quais nem 
sempre temos respostas). É preferível abor-
dá-las em casa, adequando as explicações à 
maturidade da criança, limitando a quanti-
dade de informação e evitando pormenores 
desnecessários. “Não comentar é uma decisão 
errada. É absolutamente necessário dizer a 
verdade aos mais pequenos, mas uma ver-
dade doseada e adaptada à idade”, sublinha 
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Evitar a TV
As crianças mais 
novas podem ficar 
impressionadas 
pelas imagens 
e sons e ter 
dificuldade 
em bloquear 
pensamentos 
perturbadores 

É preciso adequar a informação à criança, 
às suas características, idade, fase de 
desenvolvimento e maturidade emocional

a psicóloga Teresa Paula Marques. 
A “regra” é, então, simplificar, sobretudo no 
caso das crianças pequenas. E por muito que 
a vontade e instinto dos pais seja proteger ao 
máximo os filhos, nestes casos “tapar-lhes” 
os olhos não é solução. Vivemos num mundo 
marcado pelo 11 de setembro e, agora, pelo 
terror do Estado Islâmico e é preciso estar 
preparado para responder às dúvidas das 
crianças, acalmar os seus receios e, acima de 
tudo, fazê-las sentirem-se seguras e amadas.

Tempo para falar
“O maior cuidado é exatamente adequar a 
informação à criança, às suas características, 
idade e fase de desenvolvimento e maturidade 
emocional”, salienta Rita Castanheira Alves, 
psicóloga infanto-juvenil, acrescentando que 

é importante “escolher o momento para falar 
sobre o sucedido (ter tempo, estar próximo 
da criança e num ambiente seguro e tran-
quilo, evitar fazê-lo em alturas em que não se 
conseguirá ficar mais tempo com a criança)”.
A idade e a personalidade da criança influen-
ciam a sua reação às notícias que ouvem ou 
às imagens violentas que veem na televisão, 
por isso é sempre importante adequar o diá-
logo a essas características. “As crianças mais 
novas (entre os quatro e os seis anos) podem 
ser as mais impressionáveis pelas imagens e 
sons que veem e ouvem, pois nesta idade é 
natural que confundam os factos com as suas 
próprias fantasias e medos e podem ter mais 
dificuldade em bloquear pensamentos pertur-
badores”, explica a psicóloga norte-americana 
Robin Goodman, que se tem desdobrado em 
conferências e palestras em escolas depois 
dos atentados do 11 de setembro e da guerra 
no Iraque. 

As crianças em idade escolar, por outro lado, 
“compreendem a diferença entre fantasia e 
realidade, mas podem não compreender que 
o que estão a ver na televisão muitas vezes 
é repetido até à exaustão, ou seja, podem 
acreditar que os atos violentos continuam a 
ocorrer e que envolvem muito mais pessoas 
do que na realidade”. Além disso, sublinha, 
“as imagens na televisão podem dar-lhes a 
sensação de que aquilo está a acontecer muito 
perto deles. E isso é assustador”. 
“É necessário ter especial cuidado com as 
crianças dos seis aos 11 anos, cujo egocen-
trismo faz com acreditem que qualquer coisa 
que aconteça no mundo pode de seguida acon-
tecer-lhes. Torna-se necessário reforçar o ca-
rinho, para que se sintam seguras e amadas. 
Explicar, de forma simples, que estes ataques 
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são muito raros e que os senhores maus foram 
apanhados, e que os adultos estão a fazer o 
que podem para impedir que volte a aconte-
cer”, sugere Teresa Paula Marques. No caso 
dos adolescentes, sublinha, a conversa poderá 
ser mais aprofundada. “Torna-se importante 
explicar o que fazer em casos de emergência, 
para onde se devem dirigir, caso aconteça 
alguma coisa, e a quem devem ligar.” Os ado-
lescentes podem “sentir-se revoltados e com 
vontade de agir, muitas vezes interessam-se 
pelas questões políticas que estão envolvidas 
nestes acontecimentos. São oportunidades 
que podem ser bem aproveitadas”, lembra 

família tinha lá estado nas últimas férias da 
Páscoa e, por reconhecer os locais, a proxi-
midade afetou mais. “Vai acontecer cá?”, per-
guntou, ansioso. Apesar das explicações dos 
pais, que tentaram transmitir-lhe segurança 
e tranquilidade perante os acontecimentos, 
assegurando-lhe que Portugal é um país muito 
pacífico, João foi perentório: “Já não quero 
viajar, não quero sair do meu país!”.
Na segunda-feira depois dos ataques em Paris 
fez-se um minuto de silêncio na escola do 
Tiago, seis anos. Às 11h, todos os meninos 
do jardim-de-infância e do 1º ciclo saíram 
para o recreio e, em silêncio, prestaram a sua 
homenagem às vítimas. “Houve umas pessoas 
más que mataram outras pessoas que não 
fizeram nada”, explica, admitindo que ficou 
um “bocado triste” e, no momento, pensou em 
Nicolas, o amigo parisiense que tantas vezes 
visita a família. Mas depois “fiquei contente 
porque era a hora do recreio e eu fui brincar 
com os meus amigos”.  

Reforçar a segurança
Apesar das diferentes reações das crianças 
perante os mesmos acontecimentos trágicos, 
o importante é que os pais reforcem o sen-
timento de segurança. “Daí que seja muito 
importante acalmarem-se antes de falarem 
com os filhos e explicarem que são situações 
de exceção e que tudo está a ser feito para 
que não se repita”, diz Teresa Paula Marques. 
“É difícil, claro”, admite Rita Castanheira 
Alves. “Até para nós adultos, a eminência do 
perigo e a insegurança são sentidos, mesmo 
que tentemos que assim não seja”. Acima de 
tudo, defende, é essencial “explicar à criança 
que há pessoas que têm profissões respon-
sáveis por garantir a nossa segurança, que 
nos protegem deste tipo de situações e que 
o fizeram neste acontecimento para salvar 
as pessoas e o continuarão a fazer”. Além da 
segurança, Rita Castanheira Alves defende 
que estes são momentos “ideais e essenciais 
para trabalhar com as crianças a solidarie-
dade, a bondade, a ajuda e o respeito pelo 
próximo”. Teresa Paula Marques acrescenta 
que é importante também “explicitar que a 
violência não é fruto de uma determinada 
religião, mas de pessoas que não sabem res-
peitar as diferenças ou como reagir de forma 
correta quando se sentem ofendidas”. 

Nestes momentos é importante trabalhar  
com as crianças a solidariedade, a bondade,  
a ajuda e o respeito pelo próximo
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- Incentive os seus filhos a falar 
e a fazer perguntas acerca das 
notícias que veem/ouvem e esteja 
atento aos seus pensamentos e 
sentimentos;
- Seja rigoroso nas explicações, 
mas evite entrar em detalhes 
e, sobretudo, dramatizar. Tente 
simplificar para não confundir ainda 
mais;
- Relembre-lhes que vivem numa 
comunidade segura e que estes 
acontecimentos extremos não estão 
a acontecer na sua cidade, nem no 
seu país;
- Tente gerir as suas próprias 

emoções antes de dialogar com as 
crianças: elas vão sentir o seu medo 
e ansiedade.
- Aproveite para reforçar algumas 
“regras de segurança”- como nunca 
aceitar a boleia de um estranho. 
Preparar as crianças para eventos 
imprevistos ajuda-as a pensar de 
forma mais clara e reduz o risco de 
danos físicos e emocionais.  
- Dê-lhes a oportunidade de 
participarem em eventos de 
solidariedade (ou até organizarem 
na própria escola). É importante que 
sintam que podem ajudar e ser úteis 
na sua comunidade.

Na hora de gerir informação e emoções

Robin Goodman. A especialista sublinha 
ainda que é preciso sempre ter em conta a 
personalidade e o temperamento da criança 
em causa: “Algumas têm naturalmente mais 
tendência para sentir medo e por isso ficam 
mais ansiosas (e até em pânico) perante uma 
situação de perigo”.

Reações diferentes
Foi o que aconteceu a João, oito anos, quando 
o pai lhe contou o que aconteceu em Paris. A 




