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A exposição à violência pode conduzir a um impacto

generalizado à saúde integral do indivíduo, seja física ou

psicológica. Face ao confronto generalizado das diferentes

faixas etárias ao conflito de violência coletiva flagrado no

continente europeu, apresenta-se cada vez mais essencial

reforçar junto das crianças e jovens a importância da

resolução dos conflitos de uma forma não violenta, e a

necessidade indispensável de promover a maior resiliência

nos indivíduos. A escola enquanto símbolo máximo de

aprendizagem, é um meio privilegiado para educar e

sensibilizar as crianças para as formas e consequências da

violência mas principalmente para os meios de prevenção da

mesma. 

Começamos por clarificar conceitos chave: 

Resolução de Conflitos: Entrar em conflito é um processo

natural quando se estabelecem interações entre duas ou

mais pessoas com conhecimentos, experiências, valores e

crenças diferentes. 

O conflito por si só é isento de valoração, dependendo por

isso da forma como é percebido e resolvido. A significação

que lhe atribuímos e estratégias que colocámos em prática

para o resolver, irão  fazer do conflito, um problema ou uma

oportunidade. E este é o cerne da questão, uma vez que ao

atribuir um cariz positivo ao conflito, maior será a

probabilidade de comunicar eficazmente com o outro, de

ouvir atentamente, pensar criativamente e agir

empaticamente.  

Resiliência: Segundo a Ordem dos Psicólogos, esta

competência trata-se da "capacidade que nos permite lidar

com os nossos problemas e superá-los, adaptarmo-nos a

mudanças . A resiliência ajuda-nos a gerir melhor o stresse

das situações difíceis e a aproveitarmos as coisas boas da

vida, mesmo quando há aspectos que correm mal" (OPP,

2020).

Falar de guerra
com as
crianças/
adolescentes?
Estratégias para professores e pais.
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A IMPORTÂNCIA DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
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Violência é “o uso intencional de força física ou poder, real ou como
ameaça contra si próprio, outra pessoa, um grupo ou uma

comunidade, que resulte ou tem grande probabilidade de resultar em
ferimentos, morte, danos psicológicos, desenvolvimento prejudicado

ou privação.” 

(OMS, 1996)
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Desengane-se se considera que ser resiliente impedirá de haver problemas, eles irão existir, apenas

temos a capacidade de os reconhecer, a vontade para os resolver e a força para os ultrapassar e isso

inclui procurar ajuda quando dela necessitamos. E lembre-se, a resiliência não é um superpoder que

apenas alguns de nós possuem, ao invés, é uma competência que se treina, é um processo contínuo e é

um resultado que se procura.  

A inevitabilidade do tema guerra e a  sua discussão atual, estarão continuamente presente nas vidas

das nossas crianças e jovens, principalmente porque coloca em causa todo o nosso sistema de crenças

e atitudes, valores e princípios e é por isso uma "ruptura" do mundo que conhecemos, assim como dos

nossos sentimentos de segurança e conforto. Mais problemática se torna esta situação quando

começamos a refletir sobre o acesso digital das crianças e jovens, onde a tónica se coloca na

avalanche da desinformação e das polémicas redes sociais ás quais as crianças têm livre acesso,

tornando veemente relevante a cibersegurança e a supervisão na sua utilização. A exposição das faixas

etárias mais jovens à violência, independentemente da sua forma de perpetuação resulta  num grande

sofrimento psicológico, ativador de fatores de risco como desajustamento social e escolar,

desregulação emocional, manifestação de comportamentos disruptivos e fracas competências sociais. 

Perante eventos de conflito como uma guerra, é muito natural encontrarmos alterações

comportamentais nas crianças e jovens, tais como: maior confusão, ansiedade, medo, preocupação ou

tristeza. Pais e professores podem ainda observar que as crianças apresentam alterações nos ciclos

circadianos (ter mais pesadelos ou não conseguir adormecer, etc.), alterações no apetite e na

manutenção da sua atenção/concentração. De notar que crianças e jovens que antecipadamente já

têm sofrido algum tipo de exposição a conflito (situações de violência, divórcio ou falecimento de um

familiar) podem ter um risco acrescido de maior sintomatologia ansiosa e comportamentos

disfuncionais. Por essa razão, torna-se necessária e relevante a maior monitorização por parte dos

professores e pais. No que diz respeito a crianças de primeira infância, pela sua idade prematura pode

não haver uma reação tão acentuada, mas é igualmente importante estarmos atentos à maior

dependência dos adultos, à maior necessidade de contato físico, às alterações de sono, choro e

regressão aos seus comportamentos de quando eram mais novo/a. 

Deste modo, a equipa de psicologia resolveu providenciar algumas estratégias sobre esta comunicação

com os mais novos, pois conversar sobre guerra será inevitável e devemos adotar uma postura pró-ativa,

dando-lhes informação apropriada para a sua idade, assegurando-lhes sempre que podem sentir-se

seguras e protegidas. Mais uma vez, no que concerne a idades mais jovens, se estas não demonstrarem

interesse em discutir este assunto não há qualquer necessidade de o fazer. 
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Como comunicar com as
crianças e jovens?

Ao longo da conversa é importante adaptar o tipo de linguagem e informação à idade das
crianças/jovens com quem estaremos a conversar, ex: a uma criança mais nova podemos
dizer “Algumas pessoas, noutros países, discordam em coisas que são importantes para eles. E, às vezes,
quando isso acontece, há uma guerra. A guerra não está a acontecer perto de nós e não corremos
qualquer perigo. Estamos seguros”. 

1.

2. No acesso à informação, no caso das crianças mais jovens será indicado restringir o acesso à
mesma, evitando que sejam expostas a imagens que as podem perturbar. No caso das crianças
mais velhas e dos jovens, a abordagem mais adequada será ler ou assistir às notícias em conjunto,
encorajando-as a dar a sua opinião e a colocar questões. Contudo, é de extrema importância
supervisionar os conteúdos online aos quais os mesmos têm acesso e prevenir para a
desinformação e fake news que possam surgir. 

3. Outra estratégia importante é aproveitar estes momentos de diálogo para discutir sobre outros
temas como por exemplo o Bullying, uma vez que são momentos propícios para estimular o
adequado desenvolvimento das crianças e jovens debatendo a importância de uma comunicação
não violenta e do respeito ao outro. 

4. Será também bastante benéfico abordarmos a resolução de conflitos, explicando a
importância de assumir a responsabilidade pelos nossos atos e decisões. Aproveite para
demonstrar-lhes os passos necessários para resolver um problema.

5. Evitar estereótipos e preconceito étnico. Independente da nossa opinião sobre a guerra,
devemos evitar uma comunicação que categorize entre “os bons” e “os maus”. Devemos
compreender, enquanto agentes educativos, que temos o dever de agir assertivamente e com
consciência, como figuras significativas para os nossos jovens, devendo ponderar sobre os efeitos
que esta polarização de opiniões poderá influenciar ao nível dos comportamentos e mindsets. É por
isso de extrema importância não estimular práticas xenófobas assentes na pertença cultural,
nacionalidade ou religião. 
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Como gerir emoções e
sentimentos em situações de

crise?

Aceitar as nossas emoções e sentimentos. É totalmente natural sentirmos muitas emoções e
sentimentos diferentes e o nosso humor e motivação podem flutuar.

1.

2. Validar os sentimentos das crianças e jovens e utilizar estratégias de gestão da ansiedade e do
stress.  É essencial naturalizar os sentimentos e representar um modelo de aprendizagem de gestão de
emoções. 

 

Não podemos alterar as decisões geopolíticas ou o decurso de acontecimentos mundiais, mas podemos escolher como
reagimos a (estas) situações que estão para além do nosso controlo. Podemos adaptar-nos, podemos fazer e contribuir
com aquilo que está ao nosso alcance e podemos procurar regular os nossos pensamentos e sentimentos:

3. Evitar pensamentos “catastróficos”. Não ajuda pensar constantemente no “pior cenário possível”.
Procurar ser flexível e criativo, adaptando-nos, um dia de cada vez, às mudanças e desafios que esta situação
de incerteza nos coloca. 

4. Falar com familiares e amigos. Não somos os únicos preocupados com a Guerra. Partilhar aquilo que
sentimos pode diminuir o nosso stress. 

5. Reforçar as nossas relações. A proximidade dos outros também nos ajuda a combater o impacto da
Guerra na Saúde Psicológica e no bem-estar. 

6. Continuar a desenvolver a nossa resiliência. É importante acreditar na nossa capacidade para lidar com
mais esta situação desafiante. A resiliência é a capacidade que nos permite lidar com os nossos problemas e
superá-los, adaptarmo-nos a mudanças e transformarmos experiências negativas na nossa vida. 

7. Realizar atividades de lazer. Ir dar uma corrida, falar ao telefone com um amigo/a, saborear a nossa
refeição preferida, olhar pela janela e observar a paisagem… 
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Como gerir emoções e
sentimentos em situações de

crise?

 

10. Apoiar e contribuir. Procurar uma forma de apoio, através de donativos de bens ou de voluntariado,
doação de sangue ou mobilização das pessoas da comunidade. 

11. Monitorizar a Saúde Psicológica e o Bem-Estar. Estarmos atentos a pequenos sinais e mudanças de
comportamentos em nós e naqueles que nos rodeiam, é importante, assim como monitorizar a Saúde
Psicológica e o Bem-Estar. 

12.Procurar ajuda. Se os nossos pensamentos e sentimentos estão a interferir significativamente com a
nossa capacidade de funcionar no dia-a-dia, a afetar o nosso sono ou a dominar a nossa vida, devemos
procurar ajuda e falar com um Profissional (Psicólogo). Podem, ainda, aceder ao www.encontreumasaida.pt ou,
em situação de crise, ligar para o Serviço de Aconselhamento Psicológico da Linha SNS24.

Fonte: Ordem dos Psicólogos Portugueses. Para mais informações mais detalhadas consulte os
materiais de apoio que enviamos em anexo. 

 

9. Alimentar a esperança. A Guerra não traz apenas destruição, também provoca comportamentos pró-
sociais, maior envolvimento e participação cívica, mais gratidão pelo que temos, compaixão e solidariedade,
mais defesa da liberdade e da dignidade, maior respeito pela diversidade e pelos direitos humanos. 

8. Investir no autocuidado. Praticar atividade física regular, manter uma alimentação e uma rotina de sono
saudáveis são elementos fundamentais para mantermos a nossa Saúde Psicológica e o nosso bem-estar. 
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"O amor é a força mais sutil do mundo".

Mahatma Gandhi

 
 
 Drª Marisa Silva 

(Cédula Profissional número 23811) 

Psicóloga Educacional Especializada em Necessidades

Educativas Especiais e Educação Inclusiva

Drª Susana Cabanelas 

(Cédula Profissional número 1095) 

Especialista acreditada pela O.P.P em Psicologia da

Educação e Psicologia Clínica e da Saúde
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1- https://cnnportugal.iol.pt/guerra-ucrania/daniel-teixeira-coelho-psicologia-em-tempo-de-guerra-o-sentido-psicologico-de-

comunidade/20220228/621bbd3d0cf21847f0ade2e2?utm_term=Guerra+na+Ucrania+-

+Formacao+e+recursos+de+apoio+a+pratica+profissional&utm_campaign=Ordem+dos+Psicologos+Portugueses&utm_source=e-

goi&utm_medium=email

2- https://cnnportugal.iol.pt/guerra-ucrania/miguel-oliveira-psicologia-em-tempo-de-guerra-os-fatores-humanos-nos-novos-

contextos-de-guerra/20220301/621be1030cf2c7ea0f1bf488?utm_term=Guerra+na+Ucrania+-

+Formacao+e+recursos+de+apoio+a+pratica+profissional&utm_campaign=Ordem+dos+Psicologos+Portugueses&utm_source=e-

goi&utm_medium=email

3- https://observador.pt/especiais/preparar-a-conversa-desligar-a-tv-e-evitar-os-bons-e-maus-9-conselhos-para-falar-da-guerra-

com-as-criancas/?utm_term=Guerra+na+Ucrania+-

+Formacao+e+recursos+de+apoio+a+pratica+profissional&utm_campaign=Ordem+dos+Psicologos+Portugueses&utm_source=e-

goi&utm_medium=email

4- https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1943446/guia-de-perguntas-e-respostas-para-falar-com-as-criancas-sobre-a-guerra?

utm_term=Guerra%20na%20Ucrania%20-

%20Formacao%20e%20recursos%20de%20apoio%20a%20pratica%20profissional&utm_campaign=Ordem%20dos%20Psicologos%20P

ortugueses&utm_source=e-goi&utm_medium=email

5- https://sol.sapo.pt/artigo/763829/guerra-e-criancas-como-abordar-o-assunto-?utm_term=Guerra+na+Ucrania+-

+Formacao+e+recursos+de+apoio+a+pratica+profissional&utm_campaign=Ordem+dos+Psicologos+Portugueses&utm_source=e-

goi&utm_medium=email

6- https://cnnportugal.iol.pt/psicologo/tema/falar-da-guerra-as-criancas-sim-ou-nao/20270227/6218c0210cf21a10a42185c7?

utm_term=Guerra+na+Ucrania+-

+Formacao+e+recursos+de+apoio+a+pratica+profissional&utm_campaign=Ordem+dos+Psicologos+Portugueses&utm_source=e-

goi&utm_medium=email

7- https://www.publico.pt/2022/02/24/p3/listicle/controlar-ansiedade-inicio-guerra-faz-sentir-1996709?

utm_term=Guerra+na+Ucrania+-

+Formacao+e+recursos+de+apoio+a+pratica+profissional&utm_campaign=Ordem+dos+Psicologos+Portugueses&utm_source=e-

goi&utm_medium=email

8- https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_perguntas_respostas_guerra.pdf

9- https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_aguerraafecta_nosatodos.pdf
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