
 
Diretrizes dos Pais para Ajudar os Jovens após a Violência 

As reações de crianças e adolescentes são fortemente influenciadas por como pais, 

parentes, professores e outros cuidadores respondem ao ataque. Eles geralmente recorrem 

a esses adultos para obter informações, conforto e ajuda. Há muitas reações que são 

comuns após a violência em massa. Eles geralmente diminuem com o tempo, mas saber 

sobre eles pode ajudá-lo a ser solidário, tanto para você quanto para seus filhos. 

 

Reações comuns 

• Sentimentos de ansiedade, medo e preocupação com a segurança de si mesmo e dos 

outros 

• Teme que outro incidente violento possa ocorrer 

• Mudanças de comportamento: 

* Aumento do nível de atividade 

*Diminuição da concentração e atenção 

* Aumento da irritabilidade e raiva 

* Tristeza, pesar e/ou retirada 

* Mudanças radicais de atitudes e expectativas para o futuro 

* Aumenta ou diminui o sono e o apetite 

* Envolver-se em hábitos prejudiciais, como beber, usar drogas ou fazer coisas que    

    são prejudiciais a si mesmo ou aos outros 

* Falta de interesse em atividades habituais, incluindo como passam o tempo com   

   os amigos 

• Queixas físicas (dores de cabeça, dores de estômago, dores e dores) 

• Mudanças nos hábitos e comportamentos escolares e relacionados ao trabalho com 

colegas e familiares 

• Manter o foco no evento violento (falar repetidamente sobre isso) 

• Fortes reações a lembretes do ataque (ver amigos que também estavam presentes 

durante o ataque, imagens da mídia, ver um caminhão em alta velocidade, polícia) 

• Aumento da sensibilidade a sons (gritos, pneus cantando, etc.)  

National Child Traumatic Stress Network www.NCTSN.org  

http://www.nctsn.org/


 
 

Coisas que posso fazer por mim 

• Reserve um tempo para refletir como esse ataque o afetou. Reserve alguns momentos 

para si mesmo para que possa expressar suas próprias emoções e também encontrar as 

palavras que deseja usar para seus filhos sobre o que aconteceu. 

• Se cuida. Faça o seu melhor para beber bastante água, comer regularmente e dormir o 

suficiente e fazer exercícios. 

• Ajudar um ao outro. Reserve um tempo com outros parentes adultos, amigos ou membros 

da comunidade para conversar ou apoiar uns aos outros. 

• Adiar decisões importantes. Evite tomar decisões desnecessárias que alterem a vida 

durante esse período. 

• Dê um tempo a si mesmo. Tire um tempo para descansar e fazer coisas que você gosta 

de fazer. 

 

Coisas que posso fazer pelos meus filhos 

• Passe algum tempo conversando com seus filhos. Deixe-os saber que eles são bem-

vindos para fazer perguntas e expressar suas preocupações e sentimentos. Você deve 

permanecer aberto para responder a novas perguntas e fornecer informações e suporte 

úteis. Você pode não saber todas as respostas e não há problema em dizer isso. Ao mesmo 

tempo, não os force a falar se eles não quiserem. Deixe-os saber que você está disponível 

quando eles estiverem prontos. 

• Encontre tempo para ter essas conversas. Use o tempo como quando vocês comem 

juntos ou sentam juntos à noite para falar sobre o que está acontecendo na família e na 

comunidade. Tente não ter essas conversas perto da hora de dormir, pois esse é o 

momento de descansar. 

• Promova o autocuidado de seus filhos. Ajude as crianças incentivando-as a beber 

bastante água, comer regularmente e descansar e se exercitar o suficiente. Deixe-os saber 

que não há problema em fazer uma pausa de conversar com outras pessoas sobre o evento 

recente ou de participar de qualquer um dos eventos da comunidade. 

• Ajude as crianças a se sentirem seguras. Converse com as crianças sobre suas 

preocupações com a segurança e discuta as mudanças que estão ocorrendo na escola e na 

comunidade para promover a segurança. Incentive seus filhos a expressar suas 

preocupações para você ou para os professores da escola. Se eles souberem das 

circunstâncias do ataque, incentive-os a conversar com você se continuarem preocupados, 

para que você possa ajudar a diferenciar o que aconteceu durante o ataque e com o que 

eles estão preocupados agora. 



 
• Mantenha as expectativas ou “regras”. Atenha-se às regras da família, como toque de 

recolher, fazer check-in com os amigos e acompanhar os deveres de casa e as tarefas. Em 

uma base de tempo limitado, fique atento para onde os adolescentes estão indo e o que 

eles estão planejando fazer para monitorar como eles estão se saindo. Assegure-lhes que o 

check-in extra é temporário, apenas até que as coisas se estabilizem. 

• Aborde comportamentos de atuação. Ajude os adolescentes a entender que 

comportamentos de “encenação” são uma maneira perigosa de expressar sentimentos 

fortes sobre o que aconteceu. Exemplos de “atuação incluem cortar-se intencionalmente, 

dirigir de forma imprudente, praticar sexo desprotegido e abusar de drogas ou álcool. Você 

pode dizer algo como: “Muitas crianças e adultos se sentem fora de controle e com raiva 

agora. Eles podem até pensar que beber ou usar drogas ajudará de alguma forma. É muito 

normal se sentir assim, mas não é uma boa ideia agir de acordo com isso.” Converse com 

as crianças sobre outras formas de lidar com esses sentimentos (distração, exercício, 

escrever em um diário, passar tempo com outras pessoas). 

• Limite a exposição na mídia e nas mídias sociais. Proteja seu filho adolescente de muita 

cobertura da mídia e mídia social sobre o incidente, inclusive na Internet, rádio, televisão ou 

outras tecnologias (por exemplo, mensagens de texto, Facebook, Twitter). Explique a eles 

que a cobertura da mídia e as redes sociais 


