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Colin era um menino alegre. Tinha amigos, era um bom aluno e se dava bem com todos em 
casa. Porém, sua mãe percebeu que ele ficou mais distante de uns meses para cá. Estava 
irritado, se isolava e não demonstrava mais gostar de coisas que sempre gostou, como 
jogar bola, desenhar ou ficar por perto na cozinha. Seu pai e sua mãe ficaram 
preocupados, mas não sabiam o que fazer.

“Será que a gente fez alguma coisa? Ele sofreu algum trauma? Como está a saúde mental 
dele?”

Ninguém conhece as crianças tão bem quanto os pais e as mães, e eles 
geralmente são os primeiros a perceber alguma mudança de 
comportamento.

O que pais e mães podem 
fazer para promover a saúde 

mental das crianças

Pais e mães nessa situação muitas vezes não sabem o que fazer. Pode ser que cada um guarde as 
preocupações para si ou não saiba como chegar na raiz do problema, caso ele exista. Perguntas e 
medos como esses são muito comuns.

Então, o que pais e mães podem fazer?

Precisamos prestar atenção no bem-estar emocional de nossas crianças desde cedo. Para ajudar, 
os pais podem criar ambientes para que as crianças cresçam fortes.

Ninguém nasce com resiliência. Ela surge à medida que ganhamos experiência. E com a 
experiência, as crianças desenvolvem habilidades que podem afastar problemas emocionais 
comuns, como a depressão e ansiedade e, o mais importante, ajudar a superar os obstáculos que 
aparecem.

Os dois principais elementos que compõem a resiliência são envolvimento e o autoconhecimento. 
O envolvimento é a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. Quando a 
comunicação com as outras pessoas (pais, professores, irmãos) se baseia em uma relação de 
confiança e sinceridade, as crianças praticam diferentes formas de processar suas experiências e 
descobrem alternativas para lidar com os desafios. O autoconhecimento é a capacidade de uma 
pessoa refletir sobre si mesma. É uma habilidade que as crianças podem aprender e os pais podem 
incentivar. Se a criança consegue identificar que não está bem, ela está mais perto de conseguir 
pedir ajuda.

Confira algumas técnicas que pais e mães podem usar para promover a resiliência das crianças e 
identificar qualquer sinal de transtorno mental. Muitas delas podem fazer parte do nosso cotidiano.



Dicas para pais e mães
Estabeleça um diálogo frequente desde cedo. Conversar é a melhor maneira de promover o 
envolvimento, aumentar o autoconhecimento da criança e entender o que está acontecendo com 
ela. Comece cedo. Na primeira infância da criança, passando pela adolescência até chegar na fase 
de jovem adulta, pergunte e fale sobre humor, interesses, comportamento, amizades, dificuldades 
e sucessos dela. Quando isso faz parte da rotina do relacionamento, o resultado é visto no futuro. 
Além disso, compartilhe suas próprias experiências. As crianças adoram histórias sobre família e 
gostam de ouvir o que você já enfrentou na vida.

Observe as mudanças de comportamento. Mudanças preocupantes no comportamento da 
criança geralmente são óbvias, mas algumas podem ser sutis. Alguns comportamentos que devem 
despertar a atenção de pais e mães: alterações no apetite, sono, humor (irritabilidade, birras, 
tristeza) e no relacionamento com as pessoas (amizades, irmãos, pais); isolamento social; piora no 
desempenho escolar; perda de interesse nas atividades que antes davam prazer (esportes, 
música). Qualquer um desses comportamentos pode sinalizar: transtorno de ansiedade, do humor 
ou outro distúrbio psíquico; trauma; algum problema decorrente do uso de substâncias; ou 
problemas de relacionamento, como bullying.

Se perceber alterações de comportamento, pergunte. Se as conversas já tiverem começado, 
tudo ficará mais fácil. Se não, vá aos poucos. Evite dizer coisas que gerem impacto, como "Você 
está agindo diferente". Prefira fazer perguntas que possibilitem várias repostas. Por exemplo: 
“Como estão as coisas? Alguma novidade? Tem alguma coisa errada ou te incomodando?” Essa 
abordagem abre a possibilidade de um relato, em vez de uma resposta com "sim" ou "não". Tenha 
paciência. Podem ser necessárias muitas conversas até você começar a entender o que está 
acontecendo. Se a criança estiver se sentindo sobrecarregada por qualquer motivo, tentar 
entender tudo de uma vez pode ser um tiro no pé.

Quando a conversa estiver encaminhada, fale diretamente. Se criança começar a se abrir sobre 
cyberbullying, depressão ou ansiedade, você poderá falar de forma mais direta. Não tenha medo 
de perguntar sobre a natureza dos relacionamentos em que ela está envolvida nem sobre 
sentimentos depressivos, sensações de ansiedade ou pensamento suicida. Existe o mito de que 
perguntar sobre questões delicadas como automutilação pode ser um gatilho. Mas essa ideia está 
totalmente equivocada. A maior parte das crianças e adultos não só se sente aliviada quando 
alguém pergunta sobre o que está acontecendo como também quer conversar a respeito.

Busque orientação. Pode ser útil chamar a pessoa responsável pela orientação escolar, um 
professor, ou outros pais que convivem com a criança. Quem sabe essas pessoas percebam o 
mesmo que você ou tenham alguma ideia do que possa estar acontecendo? E não se esqueça: se a 
saúde mental ou comportamental da criança está despertando sua preocupação, então esse 
assunto precisa ser discutido com o pediatra da mesma forma que a saúde física.

Pratique o autocuidado. Você já deve ter ouvido uma frase como esta em um avião: "Em caso de 
despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente a sua frente. Coloque primeiro a 
sua e depois auxilie quem estiver ao seu lado". Isso é muito importante para pais e mães. Para 
conseguir cuidar da criança, você precisa se cuidar primeiro. É possível que isso signifique procurar 
meios de tratar sua própria ansiedade, depressão ou medos. Pode ser de grande ajuda receber 
apoio de outras pessoas, como um familiar ou amigo. As regras para conversar com crianças são as 
mesmas para todas as pessoas em sua vida. Quando praticamos o diálogo, desenvolvemos nossa 
própria resiliência e criamos uma referência para as crianças.
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