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A práticA clínicA mostra-nos 
que as crianças podem reagir de formas 
muito diversas à separação ou divór-
cio dos pais, e isso influencia a forma 
como vivenciam a separação da família 
em determinadas situações ou ocasi-
ões, como o natal, as férias, etc. Existem 
crianças que reagem negativamen-
te à separação dos pais no natal, mas 
existem também crianças que reagem 
de forma positiva. A maneira como as 
crianças reagem depende, sobretudo, 
das atitudes dos pais, da forma como 
conseguem relacionar-se e cooperar nas 
tomadas de decisão que dizem respeito 
à criança, mesmo estando separados ou 
divorciados.

NÃO EXISTEM REGRAS ABSOLUTAS
não existem modelos nem regras 

absolutas: é o bom senso dos pais, o 
bem-estar dos filhos e a exequibilidade 
prática que devem comandar as toma-
das de decisão. E é isso que irá determi-
nar uma vivência mais positiva ou nega-
tiva do natal com os pais separados. 

Muitos pais conseguem organizar-se e 
chegar a um comum acordo: por exem-
plo, uns decidem que o natal é passado 
alternadamente, um ano com a mãe e o 
seguinte com o pai; outros optam por 

se reunir todos os anos para celebrar o 
natal em conjunto com os filhos (neste 
caso, apenas têm de ter em atenção o 
facto de as crianças mais pequenas, até 
aos 10 anos, poderem pensar que os pais 
vão voltar a ficar juntos…). 

Em suma, os pais separados ou divor-
ciados devem fazer um esforço por agir 
com bom senso e de acordo com o que 
é melhor para a criança. nem sempre é 
fácil reestruturar a sua relação, agora em 
moldes diferentes, mas os pais devem 
ser capazes de dissociar o papel de pai 
ou mãe do papel de ex-companheiro ou 
ex-companheira, e procurarem chegar a 
um consenso para que possam decidir, 
em conjunto, o que é melhor para as 
crianças. Só assim poderão proporcio-
nar aos seus filhos um natal digno e 
feliz.

PAPEL DOS AMIGOS  
E DA FAMÍLIA MAIS ALARGADA

As situações de separação ou divórcio 
tendem a ser tanto mais difíceis, para 
pais e crianças, quanto menor for o apoio 
da sua rede familiar e social. como tal, 
os amigos e a família mais alargada têm 
o papel fundamental de proporcionar 
apoio emocional à criança e aos pais. 

Se a criança passa o natal com os pais 
separados, cabe aos restantes familiares 
apoiar a criança e contribuir para uma 
vivência positiva e harmoniosa de todos 
os momentos. É muito importante pou-
par a criança dos conflitos entre famílias 
e de comentários negativos acerca do 
outro progenitor e/ou da sua respeti-
va família. importa criar as condições 
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Passar o Natal sem os filhos é, para um pai ou uma mãe que estão  
separados ou divorciados, uma situação geralmente vivida com algum 
grau de tristeza e preocupação. Surgem dúvidas e questões sobre  
como o filho irá reagir ao passar o Natal na sua ausência, se sentirá  
a sua falta, se a sua ausência irá afetar emocionalmente a criança...

> I Lembre-se!

as crianças aprendem 
com o que observam

Lembre-se que as crianças aprendem 
com os comportamentos que observam 
nos adultos… Se os pais mantiverem 
uma relação parental pacífica entre si, as 
crianças aprendem a estabelecer relações 
saudáveis e a resolver problemas na 
relação com outros de forma pacífica e 
harmoniosa, respeitando os sentimentos e 
os pontos de vista de todos.

I <

Como proporcionar um

NaTaL fELIz  às crianças 

de PaIS SEPa RaDOS
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necessárias para um clima de paz e har-
monia que permitam minimizar os efei-
tos da ausência do outro progenitor e 
proporcionar à criança um natal sereno 
e feliz. 

RECOMENDAÇÕES PARA OS PAIS
4EVITAR OS CONFLITOS. Os pais 

devem evitar as disputas e lutas de 
poder por meio das crianças. É funda-
mental poupá-las dos conflitos e man-
tê-las longe das discussões dos pais. 
Mesmo quando a sós com os filhos, 
os pais devem evitar difamar, julgar ou 
criticar o outro progenitor. O natal deve 
constituir um motivo de conciliação.
4TOMAR DECISÕES EM 

CONJUNTO. Os pais devem conver-
sar pacificamente e tomar decisões de 
comum acordo, considerando todas as 

questões relevantes acerca do natal dos 
filhos (por exemplo, os dias ou horas 
com o pai/mãe, as refeições, os telefo-
nemas, etc.). Se os pais não conseguem 
tomar decisões em conjunto, deverão 
procurar alguém que possa mediar o 
diálogo entre ambos.
4DIALOGAR COM A CRIANÇA. Se 

é a primeira vez que os pais vão estar 
separados no natal, não devem mentir 
ou omitir a situação à criança. Devem 
antes prepará-la com alguma antece-
dência para essa realidade. É importante 
explicar (sem dramatizar!) a situação à 
criança e ajudá-la a preparar-se para um 
natal diferente – mas, feliz! –, possibili-
tando-lhe antecipar e perceber o que vai 
acontecer. 
4CONSIDERAR AS OPINIÕES E OS 

SENTIMENTOS DA CRIANÇA. Os pais 

devem dar tempo e espaço à criança 
para expor as suas emoções e opiniões. 
Questões, dúvidas e receios devem ser 
esclarecidos. Será sempre importante 
destacar que a separação diz respeito à 
relação dos pais entre si e não à relação 
dos pais com a criança; e que o amor dos 
pais pelos filhos permanecerá sempre, 
inclusive no natal, mesmo com os pais 
separados.
4LIDAR COM AS EMOÇÕES NAS 

DESPEDIDAS. Quando a criança tiver de 
se despedir para ir passar o natal com o 
pai ou a mãe, será mais fácil para ela se 
sentir que o outro progenitor vai ficar 
bem e não vai sofrer na sua ausência. 
Se os pais souberem gerir os seus senti-
mentos, podem ajudar a criança a lidar 
melhor com a situação, evitando assim 
preocupações e sentimentos de culpa 
que podem impedi-la de desfrutar de 
um natal sereno.
4ACORDAR AS PRENDAS A 

OFERECER. O ideal é que os pais com-
binem entre si os presentes que vão 
oferecer, para que estes possam ser 
igualmente valorizados pela criança. É 
fundamental evitar lutas de poder para 
ver quem dá mais presentes… o amor 
dos filhos não se compra com presentes, 
mas estima-se com muito amor, apoio e 
compreensão! 

Votos de um Feliz natal!
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Constituição de novas famílias
Não é o divórcio ou a constituição de uma nova família que vai determinar o maior ou menor 

bem-estar da criança, mas sim a forma como os pais e outros adultos (por exemplo, o/a novo/a 
companheiro/a do pai/mãe) lidam com as questões subjacentes. É também a qualidade da 
relação que os pais e os restantes adultos (das duas novas famílias) estabelecem entre si que vai 
determinar as vivências e reações psicológicas da criança. as crianças que passam pelo divórcio 
dos pais e pela reconfiguração das suas famílias precisam de ambientes de segurança e de adul-
tos capazes de lhe proporcionarem apoio e compreensão – de forma incondicional e genuína 
–, para que possam experimentar as novas vivências familiares da forma mais harmoniosa 
possível.
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> I recomendação

Para todos os pais
É sempre importante manter relações 

parentais pacíficas para prevenir o desen-
volvimento de problemas emocionais e 
psicológicos nas crianças. Isto aplica-se, 
não só aos pais que estão separados ou 
divorciados, mas também a todos aqueles 
que estão juntos ou casados. 

Obviamente que os pais não têm de 
estar sempre de acordo, estejam juntos ou 
separados. No entanto, as crianças devem 
ser sempre protegidas e os conflitos dos 
pais não devem passar para a esfera da 
relação com os filhos. as crianças merecem 
ser poupadas dos problemas que dizem 
respeito apenas aos adultos!
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É fundamental evitar lutas de poder 
para ver quem dá mais presentes… 
o amor dos filhos não se compra com 
presentes, mas estima-se com muito 
amor, apoio e compreensão

> I na questão das prendas

Cuidado com a ideia  
que transmite

quando o pai ou a mãe tenta com-
pensar a sua ausência com uma maior 
quantidade de presentes, o que, na 
verdade, está a ensinar à criança é que 
as “coisas” podem substituir as pessoas 
e que podemos refugiar-nos nas “coisas” 
para aliviar a tristeza que sentimos com a 
ausência de alguém… o que não podia 
estar mais errado.
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