
Apoio à segurança do policial por meio do bem-estar familiar: 
Discutindo seu trabalho com seu filho adolescente

 
 
 

Os adolescentes de famílias responsáveis pela aplicação da lei às vezes se deparam com 
desafios únicos, especialmente quando se trata de navegar nas diferentes visões da profissão de 

policial de seus pares e da mídia social. Abaixo estão sugestões para lidar com conversas 
potencialmente difícies com seu filho adolescente sobre sua carreira e as ferramentas que ambos 

podem usar para navegar nessas conversas.    

Por que você sempre está fora de casa ?
Seu filho adolescente pode demonstrar frustração e 
outras emoções negativas quando sua agenda interfere 
nos compromissos familiares e outras atividades 
extracurriculares. Seja honesto e mantenha uma linha de 
comunicação aberta.

Se você vai se atrasar 
ou perder um evento 
que prometeu comparecer, 
entre em contato com
seu filho adolescente se 
possível e explique o por- 
quê. Valide as emoções
de seu filho e lembre-o de 
que não há problema em se 
sentir frustrado. Quando você 
puder participar de um evento,  

Quando houver oportunidades para compartilhar sua 
profissão, como um dia em família ou uma visitação 
pública do departamento, aproveite para que seu filho 
possa desenvolver uma compreensão melhor de seu 
trabalho. Compartilhe com seu filho quando falar sobre 
ele ou ela no trabalho, quando seus colegas de trabalho 
perguntarem como está seu filho ou quando vir algo no 
turno que o faça lembrar de seu filho de maneira 
positiva. É importante falar com seu filho que ele 
desempenha um papel importane pra você não apenas 
em sua vida pessoal, mas também no trabalho.

O que você faz no trabalho ?

"Meu  trabalho  é 
manter  o público 
seguro

 

." 

"É importante 
trabalhar e ouvir 
as preocupações 

da nossa 
comunidade

 

 

."

 >

O que você faz no trabalho?

Ao explicar seu trabalho, adapte sua explicação ao 
nível de conhecimento e maturidade do adolescente. 
Discuta como é um dia normal, as tarefas que você 
gosta de fazer em seu cargo e como isso contribui para 
a profissão e a segurança pública.Incentive seu filho a 
fazer perguntas sobre sua função e como isso se 
relaciona com a perspectiva atual da aplicação da lei 
ou o que eles podem ver nas redes sociais.

A comunidade muitas vezes vê a aplicação da lei como 
o representante mais facilmente acessível do governo. 
Explique a seu filho como você trabalha para se 
envolver com a comunidade e como o ato de ouvir as 
preocupações dos membros da comunidade é crucial 
para construir relacionamentos de respeito.

 esteja presente de fato foque neste 

investimento emocional.

Por que você não confia em mim?
Os pais responsáveis por serviços de aplicação da lei podem hesitar quando se 
trata de ampliar os limites da liberdade de seus filhos adolescentes. Como os 
policiais estão freqüentemente expostos a riscos e perigos em sua comunidade, é 
natural que eles protejam seus próprios filhos.
Isso pode potencialmente levar a conflitos e desacordos. Explique que, como outras 
profissões especializadas, sua função oferece a você um contexto diferente sobre 
segurança se comparado a outros pais, por exemplo.  Assim como você teria mais 
conhecimento sobre vírus como médico, ser policial significa que sua experiência 
profissional pode influenciar seus pais. Seja transparente com seu filho adolescente 
e proativo dando a ele as habilidades necessárias para estar seguro quando você 
não estiver presente, dando a vocês dois paz de espírito.
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	7 Ajude seu filho a desenvolver pensamento   
crítico de forma a reunir todos os fatos de um 
incidente antes de formar uma opinião.

	7 Explique que existem peças complementares 
a cada história. Frequentemente, a 
comunidade pode não compreender 
totalmente as políticas e procedimentos das 
agências de aplicação da lei. Da mesma 
forma, seu filho adolescente deve se esforçar 
continuamente para entender como a história 
e as opiniões da comunidade podem 
influenciar as percepções de seus colegas..	

7 Conscientize

 

seu filho de alguma 

 
 

políticas da agência  
 

que você pode agir  
em uma situação  
específica.

É meu trabalho defendê-lo ?

Navegando pelos pontos de vista da profissão na mídia
Seu filho vai ler e ver as opiniões de seus colegas, da mídia e de organizações que pintam a profissão de 
maneira negativa. Trabalhe com seu filho adolescente para entender esses pontos de vista negativos e 
compartilhar ferramentas para ajudá-lo a estar ciente das informações que está consumindo.

para explicar por 

Os filhos de agentes de aplicação da lei 
crescem com uma perspectiva muito diferente 
e pessoal da aplicação da lei se comparado a 
seus pares.

Lembre seu filho adolescente de que não é o 
trabalho deles defender a profissão de 
aplicação da lei ou divulgar completamente 
sua profissão, a menos que ele ou ela queira.

Em vez disso, incentive seu filho a se 
concentrar em sua função dentro em uma 
agência, como investigações ou fiscalização 
de trânsito, e destaque seu trabalho com a 
comunidade.

Se o seu filho adolescente está sofrendo 
bullying ou assédio por ser de uma família de 
policiais conscientize a escola e incentive seu 
filho a sempre buscar sair da situação. Se o 
assédio continuar, fale com a escola sobre 
intervenção adicional ou administrativa.

Se seu filho se depara com uma conversa 
difícil com um colega, discuta habilidades 
saudáveis de resolução de conflitos e 
comunicação que seu filho adolescente pode 
usar.

Trauma vicário e medo
Adolescentes com acesso a mídias sociais e notícias podem ficar estressados ao ver a 
extensão do risco que os policiais enfrentam em campo todos os dias. Incentive a discussão 
sobre seus sentimentos e medos. Encontre um meio de comunicação, como um time de 
esportes ou clube escolar, para que seu filho possa direcionar sua atenção ou procure 
alguém com quem seu filho possa conversar e que esteja familiarizado com os desafios da 
aplicação da lei. Converse com seu filho adolescente sobre medidas proativas que você 
toma para se manter seguro no trabalho, como sempre usar seu colete e afivelar o cinto de 
segurança em  uma viatura.
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