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Como falar de morte com as crianças 
 

A morte é a certeza mais misteriosa da vida. Essa contradição a torna tão difícil de ser compreendida, que 
dirá explicada às crianças. Entender como funciona a mente infantil ajuda a ensinar nossos filhos como 

lidar e conviver com esse tema. (Fonte: http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI213981-10496,00.html) 
 

Por Cíntia Marcucci 

 No playground do prédio, Nina brincava com o irmão quando viu os tios chegando. Aí veio seu avô. 
Ué, não tinha nenhum encontro da família, por que estavam todos ali? Pouco tempo depois pediram para 
que os dois subissem e foi no quarto dos pais que a mãe e o avô contaram o que acontecera. A avó havia 
morrido de repente e todos estavam muito tristes. Quando ela viu a mãe ir ao banheiro para chorar, a 
menina não teve dúvidas: “Mamãe, abre a porta para eu ficar com você. A vovó sempre dizia que a gente 
não deve chorar sozinho”. 

 Vilma, a mulher do cartunista Ziraldo e avó de Nina (que tinha 7 anos na época), morreu em 2000. 
Dois anos depois, a história dela com os netos se transformou em Menina Nina, Duas Razões para Não 
Chorar (Ed. Melhoramentos). Ziraldo trata a morte de um jeito simples, como criança entende, singelo e 
bonito. Foi o jeito que o cartunista encontrou de confortar seus netos, filhos, e a si próprio fazendo uma 
homenagem à mulher com quem passou mais de 40 anos de sua vida: “Músicos fazem um réquiem, os 
rajás fazem palácios (como o Taj Mahal), os escritores fazem sonetos, eu escrevi sobre ela quando pude”, 
declarou em entrevista à CRESCER. 

 Foi a própria Nina que nos contou como foi saber da morte de sua avó. Ainda hoje, 11 anos depois, 
ela se emociona ao lembrar como foi duro para a mãe e o avô darem a notícia a ela e sofre por não ter 
mais a Vovó Vivi por perto. Falar de morte com crianças não é mesmo nada fácil. Como a gente pode 
tentar explicar uma coisa que não entende e que é tão dolorida? Dá uma tentação louca de que nossos 
filhos não precisem passar por isso, muito menos quando tão novos. Sim, isso já passou pela cabeça de 
qualquer um que tenha filhos, mas o melhor mesmo é que seja só um desejo utópico. Uma das coisas que 
todos os especialistas entrevistados para esta reportagem disseram é que, independentemente da idade 
do seu filho e da situação – se morreu um bicho de estimação, um parente próximo ou um conhecido 
distante –, não se deve mentir ou esconder o fato das crianças. “As crianças são só crianças, não bobas”, 
afirma Maria Helena Franco, psicóloga e coordenadora do Laboratório de Estudos sobre o Luto da PUC-SP. 

É difícil dizer o que seu filho entende em cada idade. Diferentemente dos aspectos do desenvolvimento 
motor, o emocional é mais individual e depende também das experiências de vida de cada pessoa e 
família. Mas é certo que, mesmo tão cedo quanto aos dois anos, as crianças são capazes de perceber 
mudanças no clima e nas emoções da casa. Então seu filho vai perceber se você estiver triste, preocupado, 
ou agindo diferente. “Se os pais escondem da criança que um cachorro ou peixe do aquário morreu, 
dizendo que ele fugiu ou sumiu, e depois ela vê o bicho morto, ou mesmo ouve uma conversa sem querer, 
ocorre a quebra da confiança que ela tem em seus próprios pais”, explica Rita Callegari, psicóloga do 
hospital São Camilo (SP). 

 A gente também se engana quando acha que nossos filhos nunca ouviram falar em morte. Ela está 
nos livros infantis, nos filmes – os pais de Simba morrem em O Rei Leão, a Branca de Neve cai em sono 
eterno ao morder a maçã, os vilões são mortos pelos mocinhos no final –, nas notícias da TV, nas conversas 
das pessoas na rua. Também está naquele pernilongo que ela vê morto, nas flores que murcham no vaso. 
 A diferença é que, até por volta dos 6 anos, a criança não entende que a morte é irreversível. 
“Nessa fase ela não difere fantasia da realidade, acredita que, assim como nos desenhos animados, dá para 
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se levantar depois que cai uma bigorna na sua cabeça”, ensina Julio Peres, psicólogo e autor do 
livro Trauma e Separação (Ed. Roca). Ele explica que é preciso deixar a criança “brincar de morto”, sem 
repreender. Isso, somado às pequenas mortes do dia a dia, dos insetos, plantas e pequenos animais, são 
um bom treino para entender a sequência da vida e facilita na hora de lidar com uma morte de alguém 
próximo. 
 

PERDAS: Falando a Verdade 

(fonte: http://contandoradehistorias.blogspot.com.br/2009/09/falando-de-morte-com-criancas.html) 

 Nos desenhos animados, a casa desaba e o personagem sai dos escombros ileso, lépido e faceiro. 

Como acreditar então em morte irreversível? Crianças entre dois e quatro anos raramente se perturbam e 

ficam ansiosas pela visão da morte, pois não têm idéia do que ela significa. A irreversibilidade é um 

conceito que ainda não existe nessa faixa etária. 

 Esses sentimentos emergem por volta dos cinco ou seis anos. Um pouco mais tarde, por volta dos 

sete, começa a aparecer o sentimento de perda, ao mesmo tempo em que a criança começa a ler e a 

entender melhor a realidade que a cerca. Violência, câncer, acidentes e tóxicos já podem entrar no bate-

papo. É justamente nessa fase que ocorrem a maioria das perguntas sobre a morte. 

 As perguntas podem parecer difíceis até para os adultos – por que ela viveu tão pouco? Para onde 

ela foi? – mas as respostas devem ser simples e verdadeiras, baseadas nas suas crenças pessoais. Se você 

não sabe a resposta ou têm dúvidas sobre o assunto, diga isso para a criança. O que vale é passar uma 

idéia na qual você acredita. É sempre preferível dizer a verdade - a sua verdade. 

ORIENTAÇÕES 

Como lidar com a situação: 

- Diga sempre a verdade. Evite criar histórias mirabolantes e fantasiosas. Se disser que a pessoa que 

morreu foi para o céu, um lugar maravilhoso, cheio de brinquedos, por exemplo, a criança pode querer ir 

para lá também. Além disso, o pequeno nota a incoerência do argumento, pois se o lugar é tão bom, por 

que todos estão tristes? 

- Respeite o tempo da criança. Ela pergunta de acordo com a sua capacidade de entender. 

- Dê respostas curtas e objetivas. Avance apenas se a criança pedir mais explicações. 

- Respeite o desejo da criança. Se ela faz questão de ir ao velório, leve-a (não precisa ficar o tempo todo). 

- Use exemplos do cotidiano. 

- Evite desmentir a versão de um companheiro. 

- Os pais não são obrigados a saber tudo. Seja franco se tiver dúvida. Se achar necessário, porque ajuda 

profissional. 

Um "pouquinho" de quando o assunto é a morte: 

Vou ver a vovó de novo? Não. Você não irá mais vê-la. Mas você vai ter sempre a lembrança dos momentos 

bons que viveu com ela. Ela sempre estará no nosso coração... Aproveite para relembrar passagens felizes 

passadas junto com a vovó. Se você acredita num reencontro futuro, fale isso para a criança. 

http://contandoradehistorias.blogspot.com.br/2009/09/falando-de-morte-com-criancas.html


 

Por que as pessoas morrem? Utilize exemplos concretos: 

Use as plantas como exemplo: Ela era uma semente, germinou, cresceu, deu frutos ou flores e depois 

morreu porque ficou velhinha. Mas o perfume de suas flores ou o gosto de seus frutos ficaram na vida de 

muitas pessoas. 

Use borboletas como exemplo: Primeiro é um ovo bem pequeno. Depois, desse ovo sai uma lagarta. Esta 

lagarta usa folhas e pequenos galhinhos de plantas para fazer um cobertor que se chama casulo, ela se 

cobre toda deixando a cabeça de fora, continua se alimentando e crescendo, se desenvolvendo e virando 

borboleta dentro desse casulo. Quando ela está pronta sai do casulo e já é uma linda borboleta. Esta 

borboleta bota novos ovos e começa tudo de novo. 

E se você morre, quem vai cuidar de mim? 

A mãe ainda é jovem, não vai morrer agora. Mas se isto acontecer, tem o pai, a vovó, a tia e o tio (citar 

nomes) que vão cuidar de você. Além disso, você vai crescer, ter os seus próprios filhos e também vai 

precisar cuidar deles. Procure mostrar para a criança que ela está amparada, e que o ciclo da vida 

continua. 

 

 

 


