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Economia 
Como explicar a crise às crianças? 

Oferta Estado vota contra venda da Vivo se PT sair do Brasil

Crianças aos três anos as crianças já devem saber porque 
não podem ter brinquedos novos, alertam especialistas 

A crise mudou a vida de muitos pais e também de crianças. 
Os pediatras aconselham os pais a não esconderem o 
problema e até deixam dicas de como explicar aos mais novos 
o drama dos problemas financeiros quando eles fizerem certas 
perguntas.  

Por exemplo, quando a criança pergunta aos pais porque é 
que não pode ter um brinquedo novo, é essencial que «os pais 
integrem as crianças nas poupanças em tempo de crise. Ou 
seja, fazer com que elas se sintam parte da resolução». O 
conselho é do pediatra Gomes Pedro, citado pelo jornal 
«Diário de Notícias».  

«Não esconder das crianças os tempos difíceis de crise e 
envolvê- las nas poupanças» familiares é também a opinião do 
psicólogo Bruno Pereira Gomes. «Assim, elas sentem que 
estão a ajudar, vão sentir-se melhor, caso contrário poderiam 
até pensar que os problemas económicos da família são culpa 
delas».  

Mas conversar com as crianças não é fácil. Os pais tendem a 
fugir aos discursos elaborados. O especialista diz que o 
melhor é um discurso simples que não assuste as crianças.  

«Crise até tem um lado positivo»  

Quando os filhos perguntam o que é a crise, tudo deve ser 
explicado «numa linguagem próxima do nível de entendimento 
da criança». Além disso, acrescenta, não se deve «explicar 
coisas a mais». Basta responder às perguntas dos filhos de 
forma simples.  

Nestas idades, a crise pode ter um lado positivo, diz Gomes 
Pedro: «É nestas alturas que as crianças podem construir 
valores morais e aprender a partilhar». Isto é, ao 
compreenderem as dificuldades por que passa a família, ou 
outras pessoas, aprendem também elas a fazer frente aos 
problemas. Gomes Pedro sublinha, porém, que aos três ou 
quatro anos os miúdos «envolvem-se naturalmente nas 
fantasias».  

Apesar de a crise não ser uma situação agradável, Bruno 
Gomes defende a necessidade de as crianças imaginarem 
que podem ser felizes, «que o bom pode vencer».  
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