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COMO FALAR SOBRE A 
GUERRA COM AS CRIANÇAS



Os Escoteiros da República Tcheca 
prepararam as seguintes recomendações 
para os Líderes Escoteiros, mas que 
também podem ser úteis para educadores, 
pais ou voluntários que trabalham com 
crianças em outras organizações. 

O guia original foi criado para abordar 
a situação na Ucrânia, no entanto, esta 
tradução em português foi adaptada, com a 
devida autorização, para ajudar os adultos 
a abordar esse tema desafiador com jovens 
em vários contextos, em qualquer lugar do 
mundo.

Os jovens da sua unidade escoteira podem ter 
dúvidas sobre conflitos ou guerras que ouviram nas 
redes sociais, TV, rádio ou de outras pessoas. O 
tema da guerra inevitavelmente terá um impacto 
na maioria das pessoas expostas à ela. Vendo ou 
ouvindo sobre partes dela no Instagram ou uma 
reportagem abrangente em um canal respeitável, 
eles podem ver algo que lhes traz incerteza às 
suas vidas. Isso pode ser especialmente desafiador 
imediatamente após uma pandemia tão difícil.



Como devemos reagir quando as crianças 
trazem à tona o assunto da guerra em uma 
reunião ou evento escoteiro?

• Não vamos ignorar a sua necessidade de 
falar sobre o assunto. Vamos aproveitar o 
tempo para conversarmos juntos, mesmo que 
seja à custa de outra atividade previamente 
programada. As crianças podem não gostar da 
atividade programada se estiverem ansiosas ou 
distraídas de alguma forma.

• Vamos criar um espaço para o diálogo. Criando 
um espaço seguro para permitir que os jovens 
compartilhem suas preocupações, percepções e 
perspectivas, é necessário ajudá-los a entender 
a situação e suas emoções. Isso também pode 
ajudá-los a ter um diálogo mais aberto com 
outros familiares e amigos.

• Sejamos bons ouvintes e mostremos às 
crianças que estamos interessados no que elas 
pensam e sentem.

• Vamos perguntar o que elas sabem sobre o 
tema, para entender o que já entenderam. 
Isso pode ser um bom trampolim para outra 
conversa.

• Vamos complementar suas informações com 
uma descrição real do que está acontecendo. 
Se elas tiverem dúvidas, vamos respondê-las 
de forma verdadeira e factual. Vamos escolher 
a linguagem e a profundidade das informações 
de acordo com a faixa etária. Não queremos 
que as crianças saiam da conversa com medo, 
ainda maior, da guerra. Não reduzamos a 
gravidade da guerra, mas tenhamos em mente 
que não há necessidade dos mais jovens em 
particular saberem detalhes violentos, ou 
sangrentos, do que está acontecendo.

• Vamos nos ater aos fatos, sem especulações. 
Não vamos antecipar o que pode acontecer a 
seguir, nem falar sobre as coisas terríveis que 
podem acontecer no futuro.

• Vamos deixar claro que a violência não é uma 
boa maneira de resolver um conflito, assim 
como não é certo violar os direitos dos outros 
ou os direitos internacionais. Se quisermos 
compartilhar nossos pontos de vista, vamos 
falar em geral sobre como percebemos a 
guerra

• Vamos incentivar as crianças a ter empatia 
com aqueles diretamente afetados pela guerra. 
Muitas vezes elas não precisam estar longe - 
talvez conheçam pessoas de sua classe que 
foram afetadas pela guerra, ou cujas famílias 
foram. Lembre-se que mesmo que não tenham 
estado em uma guerra, elas também podem 
estar preocupadas sobre seus entes queridos 
em zonas de conflito.

• Vamos conversar com elas sobre o que 
podemos fazer pelas pessoas afetadas pela 
guerra, quais nossas são opções como grupo, 
mas também como indivíduos. Pode ser uma 
contribuição financeira em um fundo público 
confiável, doação de material de assistência, ou 
apenas um simples entendimento, compaixão e 
prontidão para ajudar no futuro se necessário

• Vamos conversar com crianças e jovens sobre 
onde encontrar informações, como reconhecer 
estereótipos e distinguir notícias falsas. Deixe 
as crianças saberem que podem falar com 
adultos confiáveis quando se sentirem ansiosas 
ou tiverem dúvidas. Para Escoteiros (11-14 
anos) e Rovers (18-21 anos), vocês podem, 
especialmente, pesquisar juntos onde encontrar 
informações confiáveis e conversar sobre como 
verificar fontes e distinguir notícias falsas. A 
guerra da desinformação também faz parte de 
qualquer conflito, e devemos preparar os jovens 
para não sucumbirem a ela.

• Vamos reconhecer as pessoas altruístas. 
Apontar o serviço de boas pessoas e 
voluntários para que as crianças saibam que, 
embora existam algumas pessoas más no 
mundo, existem muitos mais pessoas gentis e 
solidárias.

• Vamos falar com as crianças sobre as muitas 
pessoas que se preocupam com a segurança 
coletiva - como líderes Escoteiros, policiais, 
líderes comunitários, médicos, enfermeiros e 
muitos outros.

• Vamos dar um bom exemplo. É importante 
que os jovens vejam como abordamos as 
coisas por nós mesmos. Como trabalhamos 
nossos próprios medos para que possamos 
apoiar aqueles que sofrem? Como podemos 
ajudar? Observar como os adultos gerenciam 
e se ajudam a si mesmos e aos outros nessas 
situações os ajudará a lidar com seus próprios 
medos



Devo trazer à tona o tema da guerra se 
estiver no noticiário?
Sem dúvida, uma pergunta difícil. Como escrevemos 
acima, é improvável que as crianças não saibam 
sobre a guerra ou que elas não se sintam afetadas 
por tais notícias.

Se você não tiver certeza se deve abrir o tópico, 
deixe isso ao grupo. Pergunte no início da reunião 
como estão, o que vivenciaram durante o dia. Se 
alguma delas tem ansiedade sobre o assunto, elas 
provavelmente irão mencioná-lo, e

outros podem concordar. Então, você pode seguir 
os pontos citados anteriormente. Se o tópico não 
aparecer, você não precisa abri-lo com elas ainda.

More resources to cultivate  
peace in Scouting:

Dialogue for 
Peace  
Toolbox for 
Facilitators

Messengers of 
Peace



O que mais é bom saber?
Os Escoteiros no Reino Unido reuniram algumas 
atividades que você pode usar com grupos de jovens 
para ajudá-los a aprender e a se sentirem melhor 
juntos. 

É possível que as crianças que estão se sentindo 
ansiosas não desejem participar de atividades ou 
passeios e prefiram estar com suas famílias.

Devemos respeitar isso. Se você notar que um 
membro do grupo parece especialmente ansioso, ou 
tem uma mudança significativa no comportamento, 
etc., certifique-se de notificar os pais. Você pode 
compartilhar este recurso com os pais para ajudá-los 
a ter essas discussões com seus filhos em casa.

Por vezes, o nosso serviço escoteiro apresenta-nos 
novos e difíceis desafios - ser um apoio às jovens 
pessoas numa época em que a palavra “guerra” é 
ouvida com frequência.

Ao mesmo tempo, tratamos recentemente dos 
desafios da COVID-19. Talvez neste momento, nós 
provamos que podemos enfrentar grandes desafios 
juntos e que deixaremos um mundo melhor para as 
crianças e jovens com quem trabalhamos. Vamos 
continuar a tentar oferecer apoio em como responder 
aos eventos que necessariamente afetam nossas 
atividades em todas as seções.

Autor: Bara Tichavova - Rozarka

Vice-presidente e Comissário de Programa de Jovens 
em Junak - Escotismo Tcheco



© World Scout Bureau Inc. 
YOUTH PROGRAMME 
March 2022 

World Scout Bureau Global Support Centre 
Kuala Lumpur Suite 3, Level 17 Menara Sentral 
Vista 150 Jalan Sultan Abdul Samad Brickfields 
50470 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Tel.: + 60 3 2276 9000 
Fax: + 60 3 2276 9089
worldbureau@scout.org scout.org 
© 2022. 

World Organization of the Scout Movement. All 
rights reserved. 

Autor: Bára Tichavová - Rozárka Vice-
presidente e Comissária de Programa de Jovens 
em Junák - Escotismo Tcheco. 

Tradução: Patricia Diniz I Revisão: Larissa 
Oliveira (Brasil)

A reprodução deste material é autorizada 
para  Organizações Nacionais Escoteiras, que 
são membros da Organização Mundial do 
Movimento Escoteiro. O crédito da fonte deve 
ser dado no formato de: Organização Mundial 
do Movimento Escoteiro.

Reimpresso com permissão. Tradução e 
adaptação para o inglês pelo World Scout 
Bureau. Fonte: Conversando com seus filhos 
sobre a guerra por verywellfamily.com


