
 
 

 

 

 

 

 

A CRIANÇA..  

 

           ...E OS SEUS MEDOS 

 

 

 

 



O que é o medo? 
 

Quem nunca sentiu as mãos a suar, o coração a bater 

depressa, a boca seca e um nó na garganta? Mesmo o 

mais corajoso de nós já sentiu medo nalguma altura da 

sua vida...  

 

O medo é uma reacção normal a uma 

ameaça (real ou imaginada). Ele nasce 

connosco e ajuda-nos a estar 

preparados para o perigo. 

 

Os nossos medos limitam-nos... 

...às vezes de forma reduzida: embora com 

desconforto conseguimos enfrentar o medo e ele 

causa pouca ou nenhuma interferência no dia a dia.  

...outras vezes de forma muito intensa: evitamos o 

objecto ou a situação temida; não conseguimos 

controlar essa reacção nem encontramos razão 

aparente para a sua existência. Neste caso estamos a 

falar de um tipo de medo designado de fobia. 

Tomar conhecimento e confrontar os nossos medos 

pode diminuí-los e eventualmente fazê-los 

desaparecer.  

 

O medo na infância 
 
Os medos passageiros são comuns na infância. Muitas 

crianças entre os 2 e os 4 anos têm medo de animais, 

especialmente cães. Por volta dos 6 anos, muitas 

crianças têm medo do escuro. 

A maior parte destes medos desaparece à medida que 

as crianças crescem e sentem que são capazes. 



O que podemos fazer para ajudar as crianças  
a ultrapassar os seus medos? 

 

Os pais podem ajudar a prevenir os 

medos das crianças ensinando-as a 

terem cuidado mas também a 

confiarem que são capazes sem 

serem demasiado protectores e 

mostrando que vencem os seus    

                           medos. 

 

Quando a criança mostrar medo, é importante que o 

adulto que a acompanha esteja calmo e ajude a 

criança a acalmar-se. 

 

É importante que o adulto nesse momento não fale 

sobre o que a criança está a sentir. Dar muita atenção 

ao que ela sente pode piorar a situação. Sente-se com 

a criança, fale de coisas boas e leve-a a respirar fundo 

e devagar. Quando o medo desaparecer, leve a criança 

ao sítio onde ela sentiu medo para que ela consiga 

habituar-se ao sítio/objecto. 

 

Ajude-a a sentir menos medo falando-lhe com palavras 

ternas e dando-lhe abraços. É importante fazê-la sentir 

que pode controlar o medo. 

 

Tente sempre perceber se há na 

vida da criança algo que a perturbe 

(um desenho animado ou filme que 

viu, histórias assustadoras que 

foram contadas, uma discussão 

entre o casal, etc.). 

 



Pode ajudar a criança que já é medrosa, 

tranquilizando-a e dando-lhe espaço para falar sobre 

os seus medos. Quando fala sobre os medos, estes 

perdem a sua dimensão assustadora.  

 

É importante que respeite, ouça e principalmente 

não envergonhe a criança por ter medo. Criticá-la 

(“Não sejas bebé!”), obrigá-la (“Pega no cãozinho – 

ele não te magoa”) ou convencê-la (“O cão está 

amarrado, não vai fazer-te mal nenhum!”) não 

ajudam. Frases deste tipo fazem com que a criança 

aprenda que não pode falar dos seus medos, o que 

não significa que não os sinta!  
 

Conte-lhe histórias de 

personagens que tinham medo e 

conseguiram vencê-lo. Pode 

substituir o nome da personagem 

pelo da criança - ela sentir-se-á 

mais feliz e motivada para 

vencer os seus receios. 
 

Tenha cuidado em não dar demasiada atenção  

a todas as vezes que a criança mostra medo,  

pois ela poderá utilizar os seus medos  

para chamar a atenção dos adultos. 

 

E em relação às fobias, como podemos actuar? 

Muitos dos conselhos anteriores também se aplicam 

às fobias. No entanto, devido à sua gravidade, é 

mais difícil para uma criança vencer uma fobia do 

que um medo. Se verificar que a sua criança parece 

exibir uma fobia, será importante que procure a 

ajuda de um psicólogo. 



Quais os medos comuns para cada idade? 

 

Idade Medos 

0-6 meses Ser largada de repente, barulhos intensos 

7-12 meses Pessoas estranhas, alturas, objectos que 
apareçam de repente sem ela esperar 

(ou que ela não conhece) 

1 ano Separação dos pais, tomar banho, 

feridas, pessoas estranhas 

2 anos Tem muitos medos, incluindo barulhos 

intensos (aspiradores, sirenes e alarmes, 

camiões e trovoada), animais, quartos 
escuros, separação dos pais, objectos ou 

máquinas grandes, mudanças no 

ambiente pessoal, crianças que não 

conhece 

3 anos Máscaras, escuro, animais, separação dos 

pais 

4 anos Separação dos pais, animais, escuro, 

barulhos (incluindo barulhos nocturnos) 

5 anos Animais, pessoas “más”, escuro, 
separação dos pais, violência 

6 anos Seres sobrenaturais (por exemplo, 

fantasmas, bruxas), violência, trovões e 
relâmpagos, escuro, dormir ou ficar 

sozinho, separação dos pais 

7-8 anos Seres sobrenaturais, escuro, notícias 

vistas na TV (por exemplo: rapto de 

crianças), ficar sozinho, violência 

9-12 anos Testes e exames escolares, falhar na 
escola, violência, não ser atraente, 

trovões e relâmpagos, morte, escuro  



Sabia que... 

 

... o medo é uma reacção normal e adaptativa a uma 

ameaça. 
 

... o medo faz parte do processo de desenvolvimento 

de uma criança. 
 

... em cada idade há medos que são normais. 
 

... só quando atingirem o período escolar é que as 

crianças conseguem distinguir o que é real do 

que é imaginado.   
 

... pode ajudar o seu filho a ultrapassar o medo. 
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