
O que acontece quando enfrentamos uma crise?
Qualquer pessoa ao longo de sua vida passa por diferentes crises, entre as quais se encontram as crises do desenvolvimento e as crises 
circunstanciais, aquelas que surgem de improviso, são inesperadas, de caráter urgente e caracterizadas por um fator ambiental. Podem 
afetar qualquer pessoa, em qualquer idade, a qualquer momento.  

Alguns exemplos de crises circunstanciais: desastres naturais ou provocados pelo homem, lesões pessoais ou devidas a doenças, alteração do 
próprio estado de saúde ou o da família, víDmas de crimes violentos, divórcios, morte repenDna, etc.

Crise  
• estado transitório de desorganização,  

• transtorno profundo,  

Crise (eDmologia da palavra em chinês) - perigo e oportunidade,(eDmologia da palavra em grego) - decisão/separar.  
Razão pela qual poderíamos dizer que dependendo da decisão que tomarmos em uma crise, esta representará um perigo ou uma oportunidade. 
Durante uma crise costumam surgir diferentes etapas, podendo-se passar por todas ou apenas por algumas delas.

Impacto - Momento no qual a pessoa é surpreendida no 
instante em aparece o fato que leva à crise. 

Negação - Incredulidade. É uma forma de amortecer o 
impacto. Ocorre entorpecimento emocional. Pode-se pensar no 
que sucedeu ou agir como se nada Dvesse acontecido. 

Entender o que acontece - Surgem os senDmentos sobre 
o acontecido, dor, angúsDa, imagens perturbadoras, pesadelos, 
etc. Trata-se de uma etapa de desorganização. 

IdenCfica senCmentos e pensamentos - Apresentam-
se e são idenDficados pensamentos e senDmentos relacionados 
ao acontecido. Algumas pessoas aDngem essa etapa por si 
mesmas, enquanto outras precisam de ajuda para consegui-lo. 

Integração - Enfrenta a situação, compreende-se e se integra, 
sendo isso parte da nova realidade da pessoa.

• dificuldade de agir como vinha fazendo até o momento, 
• limitada no tempo.

Lembre-se de que uma crise circunstancial na vida é repenDna, imprevisível, urgente e que pode afetar muitas pessoas ao mesmo tempo, 
como aconteceu com o surgimento do vírus COVID-19. É importante destacar que as crises são limitadas no tempo. Precisamos entender 
que estamos passando por uma crise e buscar as melhores ferramentas para atravessá-la, tanto no nível pessoal quanto no trabalho; 
seguramente a crise nos dará a possibilidade de perceber em algum momento o que aprendemos com ela, e a certeza de que conseguimos 
superar esse momento.  
Ao atravessar uma crise, saímos fortalecidos para enfrentar novos desafios. Por isso são importantes as decisões que tomarmos e, 
também, é importante resgatar os aspectos posiCvos que essa situação possa nos oferecer. 

Seja sempre um motorista responsável e seguro! 

* No próximo Dp conDnuaremos desenvolvendo este tema.
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