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COMO FALAR COM
CRIANÇAS E JOVENS
SOBRE GUERRA

Como nós devemos reagir quando
crianças trazem à tona o tema da guerra
em uma reunião ou atividade escoteira?

Os Escoteiros da República Tcheca
prepararam as seguintes dicas para
escotistas, que também podem ser úteis
para educadores, pais ou voluntários que
trabalham com crianças e adolescentes
em outras organizações. O guia original
(em tcheco) foi criado para tratar da
situação na Ucrânia, no entanto a
tradução em inglês, na qual se baseia
esta tradução para o português, foi
adaptada, com autorização, para ajudar
adultos a abordarem esta questão
desafiadora com seus jovens em vários
contextos, em qualquer lugar do mundo.

Alguns jovens na sua Unidade Escoteira Local podem ter
dúvidas sobre os conflitos ou guerras que chegam a eles
pelas mídias sociais, TV, rádio ou por outras pessoas. O
tema da guerra terá um impacto inevitável na maioria
das pessoas que foram expostas a esse assunto. Seja
por fotos e vídeos do Instagram ou em uma reportagem
mais aprofundada de um conceituado canal, é possível
que o que estejam vendo traga novamente a incerteza
às suas vidas Isso pode ser especialmente desafiador,
principalmente logo após um período de pandemia
extremamente difícil.

•

Não podemos ignorar a necessidade de
falar sobre o tema. Vamos aproveitar o
tempo para conversar, mesmo que seja à
custa de outra atividade previamente
programada. É possível que as crianças não
aproveitam as atividades programadas se
estiverem se sentindo ansiosas ou distraídas
de alguma forma.

•

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

•

Sendo bons ouvintes e mostrando aos
jovens que estamos interessados no que
eles pensam e sentem.

•

Perguntando o que eles sabem sobre o
tema, para compreender o que eles já
entenderam. Isso pode ser um bom ponto
de partida para outra conversa.

•

Complementando suas informações com
uma descrição objetiva do que está
acontecendo. Se eles tiverem dúvidas,
devemos respondê-las de forma verdadeira
e factual. Vamos escolher a linguagem e a
profundidade das informações em proporção
à sua idade. Não queremos que as crianças
saiam da conversa com um medo ainda
maior da guerra. Isso não é de maneira
alguma reduzir a gravidade da guerra, mas
precisamos ter em mente que não há
necessidade de que os mais jovens, em
particular, saibam detalhes violentos ou
sangrentos do que está acontecendo.

•

Atendo-nos aos fatos, sem
especulações. Não vamos antecipar o que
pode vir a acontecer, nem falar sobre as
coisas terríveis que podemos nos deparar no
futuro.

•

Deixando 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.

•

Incentivando as crianças a ter empatia
com aqueles diretamente afetados pela
guerra. Muitas vezes, eles não precisam
estar longe – talvez conheçam pessoas de
sua escola que foram afetadas pela guerra,
cujas famílias foram. Lembre-se de que,
mesmo que não tenham vivenciado uma
guerra, eles também podem estar
preocupados com seus entes queridos em
zonas de conflito.

•

Conversando sobre o que podemos fazer
pelas pessoas afetadas pela guerra, quais
são as opções que temos ao nosso alcance,
não só como grupo ou seção, mas também
como indivíduos. Pode ser uma contribuição
financeira para uma arrecadação pública,
arrecadação de materiais ou apenas nossa
compreensão, compaixão e prontidão para
ajudar no futuro, conforme necessário.

•

Orientando as crianças e jovens sobre onde
encontrar informações, como reconhecer
preconceitos e notícias falsas. Deixe-os saber
que podem falar com adultos de confiança
quando se sentirem ansiosos ou tiverem
dúvidas. Especialmente para Escoteiros,
Sêniores e Pioneiros, vocês podem pesquisar
juntos onde encontrar informações
confiáveis,conversar sobre como verificar fontes
e saber distinguir notícias verdadeiras das
falsas. A guerra da desinformação também faz
parte de qualquer conflito, e devemos preparar
os jovens para não sucumbir a ela.

•

Reconhecendo aqueles que estão ajudando.
Vamos destacar o serviço das boas pessoas
e voluntários para que as crianças saibam
que, embora existam algumas pessoas más no
mundo, existem muitas outras que são amáveis
e solidárias.

•

Falando sobre as muitas pessoas que se
preocupam com a segurança coletiva, como
os escotistas, policiais, líderes comunitários,
médicos, enfermeiros e muitos outros.

•

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

Mais recursos para cultivar
a paz no Escotismo:

Diálogos para paz Conjunto de
Ferramentas para
Facilitadores
(em inglês)

Mensageiros da Paz
(em inglês)

Eu devo trazer o tema da guerra
se estiver nas notícias?

Sem dúvida, é uma pergunta difícil. Como
escrevemos acima, é improvável que as crianças
não saibam sobre a guerra ou que não estejam
se sentindo afetadas por essas notícias.
Se você não tiver certeza se deve abordar o
tema, deixe-o para o grupo. Pergunte no início
da reunião como eles estão, o que vivenciaram
durante o dia ou como estão se sentindo. Se
algum deles estiver se sentindo ansioso sobre o
assunto, provavelmente o mencionará e pode
ser que os demais também compartilhem sua
angústia.Então, você pode seguir os pontos
acima. Se o tema não aparecer, talvez você não
precise abordá-lo com eles ainda.

O que mais é bom saber?
Os Escoteiros do Reino Unido organizam algumas
atividades que você pode usar com grupos de
jovens para ajudá-los a aprender e a se sentir
melhor.
É possível que as crianças que estão se sentindo
ansiosas não queiram participar de atividades ou
passeios e desejem estar com suas famílias. É algo
que devemos respeitar.
Se você notar algum membro do grupo
especialmente ansioso ou que apresente uma
mudança significativa de comportamento etc.,
certifique-se de notificar os pais. Você pode
compartilhar este recurso com as famílias para
ajudá-los a ter essa conversa com os filhos em casa.
Muitas vezes o Movimento Escoteiro apresenta aos
adultos educadoresnovos e difíceis desafios e este é
um deles – servir como apoio aos jovens em tempos
em que a palavra “guerra” é frequentemente
ouvida. Ao mesmo tempo, lidamos recentemente
com os desafios do COVID-19. Neste período
provamos que podemos enfrentar grandes desafios
juntos e que deixaremos um mundo melhor para as
crianças e jovens com quem trabalhamos.
Continuaremos a tentar oferecer-lhes apoio na
forma de responder aos acontecimentos que
necessariamente afetam as nossas atividades em
todas as seções.
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