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Como usar este livro
Este livro foi concebido para ser partilhado com uma criança. Cada conjunto de duas páginas
tem um tópico e deve ser usado como tema de conversa para ajudar a discutir dúvidas comuns
na infância.

PASSO 1

PASSO 2

Abra o livro no par

Antes de se sentar com a criança,

de páginas com o assunto que deseja

leia os conselhos dos autores sobre algumas causas

discutir com a criança.

comuns dos padrões de comportamento e sugestões
sobre como abordá-los.

— Porque é que o papá já não está em casa?

U

futebol.
ma das coisas que o Isaías mais gostava de fazer era jogar
jogar
Adorava jogar na escola, no parque e, acima de tudo, adorava
ele não tem tido
futebol com o pai no jardim de casa. Mas ultimamente
nunca
e
semana
uma
há
casa
de
ninguém com quem jogar. O pai saiu
mais voltou.
era a mesma coisa.
O Isaías foi para a rua dar uns toques na bola, mas não
passar a bola.
Não havia ninguém para defender os golos dele ou a quem
só. Mais tarde,
Ele foi sentar-se no degrau da entrada, a sentir-se um pouco
mãe:
à
perguntou
e
foi para dentro de casa

— Porque é que o papá já não está em casa?
O que é que achas que o Isaías
está a pensar neste momento?

O que é que te ajuda
quando te sentes
triste ou só?

Alguma vez pensas no
papá a voltar para casa?

Antes de falar ao seu filho do divórcio, sente-se
com o seu parceiro e pensem no que vão dizer.
Embora possam discordar em relação a tudo
o resto, é importante que ambos estejam de acordo
em relação ao que dizer e que se sentem juntos
para explicar a situação ao vosso filho como
uma equipa.
Sejam honestos e coerentes. É importante
não culpar ninguém nem pedir desculpa pelo

Reconheça os sentimentos do seu filho — todos:

mesmo os mais furiosos, maldosos e cruéis. Este é um
momento de ansiedade e confusão para a criança
e é provável que as suas palavras sejam alimentadas
pela emoção.
Depois, tranquilize a criança, dizendo-lhe que
ambos serão uma família para ela, certificando-se
de que só fazem promessas que podem cumprir.

que aconteceu.
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PASSO 3

Text black

Dirija a atenção da criança para

PASSO 4

Explore mais o assunto com

a ilustração e leia a história que acompanha

as dicas de conversação que incentivam a criança

o cenário à sua frente. Esta é uma forma segura

a empatizar com o cenário. Isto deverá ajudar

e não conflituosa de abordar um assunto.

os pais a terem uma conversa com ela acerca
do seu próprio comportamento.
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— Porque é que o papá já não está em casa?
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O

André tinha ido passar uns dias com os avós. Ao fundo do jardim havia
uma colina. Decidiu subi-la — parecia-lhe um bom lugar para pensar.
Na noite anterior, a mãe e o pai tinham-se sentado um de cada lado
e tinham-lhe dito que iam deixar de viver juntos.
— Continuamos a amar-te muito — dissera a mãe.
— E vamos estar sempre cá para ti, André — dissera o pai.
Mas o que significava realmente aquilo? Ele voltou a descer a colina,
encontrou o avô e perguntou-lhe:

— Onde é que vou viver?
Onde é que
o André vai?

O que é que faz uma
casa parecer um lar?

Alguma vez
te perguntaste onde
ias viver?

A mudança é muito assustadora para as crianças.

de menos detalhes. Reduza também as transições

Ouvir subitamente que os pais vão deixar de viver

e perturbações ao mínimo possível. No que diz

juntos enche-as de incerteza. Portanto, sempre que

respeito a visitar aquele que saiu de casa, simplifique

possível, reduza as mudanças ao mínimo. Mantenha

as coisas. Não interrompa a rotina semanal da criança.

a criança na mesma casa e no mesmo quarto.

Guarde as visitas para o fim de semana. Também é

O seu filho pode querer conhecer os detalhes

útil se a criança tiver um «objeto de transição» —

da nova logística. No entanto, tenha cuidado para

algo que possa levar consigo quando viaja de uma

não o assoberbar com detalhes. Tenha em atenção

casa para a outra. Pode ser um boneco de peluche,

a idade da criança quando responder às suas

um carrinho ou um livro — qualquer coisa de que

perguntas. As crianças mais pequenas precisam

ela goste e que a faça sentir-se segura e protegida.
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— Onde é que vou viver?
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O

André estava ao telefone com o pai. Já não se viam há quase dez dias,
desde a última visita de fim de semana.
— Pai, não podes voltar? — perguntou o André.
— Sinto muito, André, mas a tua mãe e eu já não vivemos juntos.
Mas voltamos a ver-nos neste fim de semana. Tenho uma coisa muito especial
planeada! — disse o pai.
— Mas eu quero ver-te agora, não mais tarde! — respondeu o André.
E depois acrescentou:

— Tu e a mãe vão voltar a estar juntos?
Achas que o André está
a perguntar se os pais vão
voltar a viver juntos?

Que resposta achas
que ele quer ouvir?

Também te perguntas
acerca do mesmo?

Esta pergunta vai perdurar na mente do seu filho,

se vão voltar a estar juntos, podem responder «não».

possivelmente para sempre. Se estavam juntos

É importante que sejam honestos se a resposta

quando ele nasceu, vai querer que as coisas voltem

for «não»: a incerteza é demasiado avassaladora

a ser iguais.

para a criança, mesmo que deseje acreditar que
é possível voltarem a estar juntos. E embora

Estamos rodeados de contos de fadas e de finais
felizes. É o que faz mais sentido para o seu filho,

a curto prazo pensar que vão voltar a estar juntos

por isso ele quer acreditar que é possível. Por este

ajude a criança a lidar com a situação, é importante

motivo, é muito importante que só conte ao seu filho

que sejam honestos. Ela vai conseguir lidar com isso.

do divórcio quando for absolutamente certo: nada

Estarão lá para a ajudar a gerir as suas emoções.

de «talvez». Assim, quando surgir a questão
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