
Linha do tempo e o luto da criança 
Primeira infância até dois anos de idade 

• Sem o conceito de morte. 
• Reage com as emoções dos outros. 
• Reagirá com a separação daqueles que cuidam dela. 

 
Reações 

• Irritabilidade. 
• Muitas lágrimas, vômito e regresso nos hábitos de higiene pessoal (vaso sanitário, por 

exemplo). 
• A criança agarra (algo ou alguém). 
• Manterá a rotina intacta. Ela não sabe contar o tempo, mas sabe que algo está terrivelmente 

errado. 
• A criança é capaz de responder ao seu estresse. Tenha alguém para cuidar dela por um curto 

tempo, se possível. 
 

Dos três aos cinco anos de idade 
• Idade da descoberta – a criança usa todos os cinco sentidos. 
• Sem pensamento abstrato. Elas lhe escutam, mas não conseguem interpretar a informação. 
• Sem conceito de morte formado por ela mesma. Elas veem a morte em estágios (brincadeiras 

infantis). 
• Crianças querem arrumar as coisas para as outras pessoas. 
• Acreditam que a morte é reversível, como veem na TV, filmes e etc. Eles se envolvem num 

pensamento mágico. 
• Eles acreditam que têm poder para matar. 
• Não têm conceito do que é o cemitério. 
• Sem conceito de choque. Talvez mostrem pouca preocupação. 
• Elas podem se tornar emocionalmente feridas mais tarde. 

Afirme o fato da morte. Nada de frases cativantes. O que elas precisam é de repetição. 
 
Dos seis anos a dez anos de idade 

• Elas sabem que podem morrer. Elas temem a morte. 
• Elas podem conversar com bastante temor. 
• Elas precisam de uma boa dose de encorajamento. 

 
Dos dez anos aos treze anos de idade 

• A morte é algo bastante pessoal. Elas têm uma perspectiva realística da morte. 
• Existe uma curiosidade em relação aos aspectos biológicos da morte. 
• Há uma ansiedade de separação. Crianças precisam de afeição, mas podem se sentir 

envergonhadas com isso. 
• Rapazes em luto podem perder habilidades manuais. As notas escolares podem diminuir. 
• Crianças precisam exprimir seus sentimentos para participar do funeral e ir embora. Eles 



procurarão por permissão. 
• Talvez haja uma separação emocional daqueles que a criança ama, uma defesa e um 

mecanismo de autopreservação. 
 

Fase da adolescência (teen years) 
• Mais evidência de processos de pensamentos adultos. 
• Você deve encorajar comunicação. 
• Toques físicos são importantes, mas deve haver permissão. 
• Você possivelmente precisará confrontá-lo com amor. 

 
Pontos para manter em mente quando for lidar com crianças passando por luto 

• Crianças não conseguem suportar a dor emocional por muito tempo. 
• Nunca rejeite as emoções dela. 
• Não diga para elas devem se sentir ou não se sentir. 
• Permita que a criança lhe console. 
• Seja paciente, pois elas talvez precisem lhe perguntar a mesma questão várias vezes. 
• A morte não é contagiosa. Tenha certeza em diferenciar. 
• Mantenha a ordem e a estabilidade na vida da criança. 
• Lembre-se que a criança tende idolatrar a morte. Ajude-as gentilmente a recuperar o equilíbrio 

e a perspectiva. 
 

Reação das crianças com a morte 
• Proteção. 
• Dor, desespero e desorganização. 
• Esperança / reconciliação depende da idade, personalidade e o relacionamento com o falecido. 
• Padrões estáveis para comer e dormir desmoronam e depois voltam ao “normal”. 
• Crianças geralmente circulam entre entrar e sair do estado de luto. 
• Crianças precisam saber que elas vão regozijar com a vida novamente. 
• Crianças precisam saber que a vida delas nem sempre será desorganizada e os seus 

pensamentos obscurecidos. 
• Deixe-lhes saber que elas não precisam ficar com vergonha de estar em luto. 
• O luto pode revisitar – os feriados são mais difíceis. 
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