
Falar com um Filho sobre 
a morte de um ente querido 
ou de um animal de estimação é, 

geralmente, difícil para os pais. Negar, 
mentir ou omitir a morte à criança pode 
parecer o melhor a fazer para “poupá-la” 
de algo tão doloroso, mas desengane-se: 
esta não é a “solução” mais indicada, se 
quer que o seu filho cresça sem medo e 
se quer que ele consiga mais tarde lidar 
adequadamente com a morte. tal como 
nós, adultos, é importante que as crianças 
entendam a morte como parte do ciclo 
natural da vida. e os pais têm aqui um 
papel fundamental. 

Falar abertamente com os filhos sobre a 
morte – quando isto é feito num ambiente 
familiar envolto em afeto, compreensão e 
apoio – pode constituir uma experiência 
promotora de crescimento e de fortaleci-
mento das relações afetivas (particular-
mente das relações pais-filhos). 

Como é que o seu 
filho vai reagir?

as crianças podem reagir de formas 
muito diferentes à morte de um ente 
querido ou de um animal de estimação, 
dependendo da sua idade e do seu nível 
de desenvolvimento, da sua relação com a 
pessoa ou o animal, da sua personalidade 
e do seu temperamento, do modo como a 
morte é encarada e abordada pelos pais e 
outros adultos significativos, entre outros 
fatores. Porém, na generalidade, as rea-
ções mais comuns nas crianças são: 
4Negação; 
4tristeza;
4raiva ou revolta; 
4hostilidade para com outras pessoas; 
4sentimentos de culpa; 
4�idealização do ente ou animal falecido; 
4ansiedade; 
4Pânico.

estas reações são normais e não devem 
desencorajar o diálogo dos pais com a 
criança, pois elas encerram novas opor-
tunidades para os progenitores ajudarem 
os filhos a lidar com as suas emoções, a 
ultrapassar a morte e a desenvolver com-
petências emocionais para lidar melhor 
com situações futuras de perda. 

falar 
com as crianças 
sobre a morte

regras de ouro
É comum os pais não saberem como 

falar sobre a morte com as crianças e não 
saberem o que responder às perguntas 
“difíceis” dos filhos. Por isso, deixo algu-
mas sugestões que vão ajudá-lo:

1 opte por contar a verdade. É sempre 
melhor a criança saber o que aconteceu 
através do pai ou da mãe do que por ela 
própria ou por qualquer outra pessoa. se 
optar por mentir ou esconder a verdade, 
mais tarde, quando o seu filho souber o 
que aconteceu, pode sentir que você o 
enganou ou traiu a sua confiança;
2 explique a morte como parte do 
ciclo natural da vida. se o seu filho é 
muito pequeno para entender a morte, 
poderá recorrer à ajuda de uma história 
terapêutica (há diversas à venda no mer-
cado). em alternativa, pode contar-lhe, 
por exemplo, a história do ciclo natural 
de vida de uma flor. explique que a flor 
nasce, cresce, envelhece e depois natural-
mente morre… Por vezes, pode também 
adoecer e morrer mais cedo. explique 
que o mesmo acontece com as pessoas e 
os animais;
3 esclareça o que aconteceu. Fale com 
o seu filho, de forma simples e breve, 
sobre as razões que conduziram à morte 
do ente querido ou do animal de estima-
ção. isto previne que a criança procure, 
por si própria, explicações que podem 
revelar-se incorretas e/ou traumatizantes 
(por exemplo,  “o avô morreu porque eu 
portei-me mal…”);
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NÃo sabe como Falar com o seu Filho acerca 
Da morte De um eNte QueriDo? o seu aNimal 
De estimaÇÃo morreu e NÃo sabe como lhe 
eXPlicar? eNtÃo, este artiGo É Para si. saiba 
como Falar Do assuNto sem roDeios, sem 
meDos e sem Problemas Para o seu Filho.

 
a forma como os pais encaram a morte e 

falam sobre ela com os filhos pode determinar 

a maneira como as crianças, mais tarde, serão 

capazes de lidar com situações de luto e de 

perda
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o medo da morte é aprendido
as crianças não nascem com medo da morte, este medo é apren-

dido. quando as crianças se apercebem que os pais evitam falar 
acerca da morte, começam a tirar conclusões por elas próprias, 
como “os pais não falam sobre a morte do avô, por isso, a morte 
deve ser uma coisa perigosa”, “os pais deixaram de falar sobre o 
avô, por isso, não devemos pensar ou falar sobre as pessoas que 
morrem”, ou “a morte é uma coisa má, por isso, tenho medo dela”… 

as crianças aprendem a encarar a morte e a lidar com ela de 
acordo com as reações que observam nos pais. sem se darem 
conta, os pais vão ensinando aos seus filhos como devem pensar e 
sentir acerca da morte e como devem reagir perante situações de 
perda. Por isso, lembre-se: tenha especial cuidado para não despo-
letar medos ou conclusões erradas acerca da morte no seu filho!



4 simplifique, não complique. Evite 
explicações do género: “o avô está a dor-
mir um sono profundo” – porque a criança 
pode ficar com medo de adormecer e 
desenvolver problemas de sono; “o avô foi 
fazer uma grande viagem” –a criança vai 
perguntar quando é que o avô vai voltar e 
você terá de responder com outra mentira; 
“Deus levou o avô para o céu” – a criança 
passará a odiar Deus, porque lhe levou o 
avô; “o avô morreu porque ficou doen-
te” – a criança vai pensar que quando ela 
adoecer também vai morrer. por exemplo, 
numa situação de doença será mais indi-
cado explicar que o “avô” morreu porque 
um dos seus órgãos adoeceu e deixou de 
funcionar;

5 esclareça dúvidas e questões. Dê tempo 
e espaço ao seu filho para expor as suas 
dúvidas, questões e inquietações. Responda 
o mais honesta e abertamente possível, evi-
tando respostas demasiado complicadas ou 
carregadas emocionalmente;
6 ajude o seu filho a exprimir sentimen-
tos. Não critique e não julgue as emoções 
do seu filho. Evite expressões como “não 
chores”, “tens que ser forte”, “tens que 
ser um/a homenzinho/mulherzinha”, etc. 
Tranquilize o seu filho, dizendo-lhe que 
não faz mal chorar. procure consolá-lo, 
demonstrando compreensão, apoio e afeto 
incondicionais;
7 Partilhe a sua experiência. partilhe 
com o seu filho os seus sentimentos, não 
tenha medo ou vergonha de lhe dizer que 
também se sente muito triste. Isto vai aju-
dar o seu filho a perceber que não é o único 
a sentir-se dessa forma e que não está 
“sozinho”. procure também partilhar as 
coisas que você faz para se sentir melhor, 
de modo a ajudar a criança a aprender 
formas de lidar com a perda;
8 mantenha vivas as memórias felizes. 
Muitas vezes, depois da morte, os pais 
evitam falar do ente ou do animal falecido 
para “poupar” a criança. Mas evitar falar 
do assunto apenas contribui para que o seu 
filho mantenha sentimentos reprimidos, o 
que pode gerar mais dor emocional e criar 
problemas psicológicos. Não tenha medo 
de falar com o seu filho, procure ajudá-lo 
a manter vivas na memória as recordações 
agradáveis e positivas do ente querido ou 
do animal de estimação. Isto vai ajudar a 
criança a fazer um luto adequado;
9 Procure ajuda. Se sentir que não é 
capaz ou que está demasiado fragilizado 
para ajudar o seu filho, peça a ajuda de 
familiares e/ou amigos; ou procure a ajuda 
especializada de um psicólogo para que o 
seu filho possa fazer o luto de forma ade-
quada e consiga ultrapassar a perda.

 
Se sentir que não é capaz ou que está demasiado 

fragilizado para ajudar o seu filho, peça a ajuda 

de familiares e/ou amigos ou procure a ajuda 

especializada de um psicólogo
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Como é que as crianças entendem a morte?

as crianças podem entender a morte de 
formas muito distintas, dependendo nomeada-
mente a sua idade e a sua fase de desenvolvi-
mento. se está a pensar abordar o assunto com 
o seu filho, procure adaptar as suas explicações 
às particularidades da idade da criança:
3 - 5 aNos – as crianças não conseguem 
compreender a morte como algo definitivo e 
irreversível, por isso, necessitam de explicações 
muito simples;
5 - 9 aNos – as crianças podem já conhecer a 
palavra “morte”, mas o seu entendimento é ainda 
limitado. Podem ter dificuldade em compreender 

a morte como algo que acontece a todas as 
pessoas ou animais. estas crianças possuem 
um raciocínio concreto, por isso, necessitam de 
explicações simples e concretas. Na generalidade, 
percebem quando lhes é dito que não vai ser pos-
sível voltar a ver ou brincar com o ente querido 
ou com o animal de estimação falecido;
9/10 - 12 aNos – as crianças reconhecem já a 
morte como algo irreversível e inevitável, que 
pode acontecer a qualquer pessoa ou animal. 
são já capazes de entender melhor o conceito 
de morte, podendo recorrer-se a explicações 
mais elaboradas e abstratas.

Pergunta do leitor
 
“ as CriaNças devem PartiCiPar  
No fuNeral?”
ao contrário do que geralmente se pensa, 

as crianças a partir dos 7 anos podem parti-
cipar nos funerais. Porém, os pais não devem 
obrigar os filhos a estarem presentes se 
estes não desejarem fazê-lo. se o seu filho 
vai presenciar um funeral, converse com ele 
antes acerca do que vai acontecer, descreva-
lhe o que se irá passar durante o funeral, o 
que irá ver, o que poderá sentir, o que poderá 
fazer para se sentir melhor, etc. isto irá auxi-
liar o seu filho a preparar-se para o funeral, 
ajudando-o a diminuir possíveis medos e 
ansiedades, e a lidar melhor com eventuais 
perdas futuras.


