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VAMOS FALAR SOBRE… 

 

BIRRAS  (as deles… e as nossas!) 

 

Vamos começar o nosso artigo com uma 

pequena provocação. Vamos falar sobre 

birras: as deles… e as nossas! 

 

Pois bem, antes de mais, e antes de 

começarmos a perceber esta provocação 

inicial, vamos explicar o que é uma BIRRA.  

 

Neste momento, os pais estarão a pensar 

que esta explicação é absolutamente 

desnecessária, uma vez que é um assunto 

que dominam plenamente pela sua 

exposição diária. Mas será que assim é? 

 

 

 

Na verdade, a Birra é uma manifestação 

normal e saudável. Faz parte do 

desenvolvimento humano e é expectável 

que todas as crianças por volta dos 2 anos 

iniciem este processo.  

 

A birra não é um problema de 

comportamento ou uma provocação, como 

muitos adultos pensam. A birra é apenas   

uma manifestação (explosiva, na verdade!) 

da dificuldade que a criança tem em 

compreender o que sente e em lidar com as 

suas emoções.  Tal como os adultos, 

também as crianças sentem frustração, 

raiva, insegurança, medo, tristeza… e como 

não sabem lidar com estas emoções de uma 

forma ajustada e adaptada, tendem a reagir 

da sua forma mais natural… através da 

Birra.  

 

A dificuldade em gerir as emoções e 

controlar os impulsos deve-se ao facto da 

criança ainda não ter um desenvolvimento 

cerebral que lhe permita esse mesmo 

controle. Por outro lado, a sua capacidade 

de comunicação não é ainda fluída e, ainda, 

que consiga exprimir-se não consegue 

verbalizar o que sente. Quantas vezes 

interpelamos a nossa criança, pedindo-lhe 

para dizer o que sente, explicar porque 

chora e a razão pela qual não pára de fazer 

birra? 

 

 

Na verdade, a criança apenas sente um 

“turbilhão” de emoções que não consegue 

gerir, nem tão pouco explicar. 

 

Assim, quando deseja uma determinada 

“coisa”, luta por ela de uma forma física. 

Agarra, grita, esperneia… Não sabe explicar 

que “essa coisa” é objeto do seu desejo e 

que se sente frustrada pelo facto de não a 

ter. Tal como também não sabe explicar que 
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tem fome, sono, que está cansada, que 

precisa de atenção, que se sente só, que 

teve um dia difícil, que está 

aborrecida/frustrada… 

 

A criança não tem capacidade para regular 

o que sente e isso, como já referimos, deve-

se à sua imaturidade cerebral. Para ter uma 

ideia, a parte do cérebro responsável pela 

regulação emocional e controle dos 

impulsos, o nosso córtex pré-frontal, 

começa apenas a desenvolver-se por volta 

dos 4 anos e apenas atinge o seu total 

desenvolvimento entre os 20 e os 25 anos. 

 

Temos, então, uma criança com 

imaturidade cerebral, com poucas 

competências de auto-regulação, com 

poucas capacidades de comunicação e  com 

dificuldade em identificar o que sente (ex. 

raiva, frustração, tristeza)… logo, temos as 

condições perfeitas para, perante uma 

situação adversa, termos uma Birra, uma 

explosão e descontrole emocional que a 

criança não consegue controlar. 

 

 

 

Deste modo, se a criança não consegue gerir 

as suas emoções cabe ao adulto gerir a 

situação, lidando de forma construtiva e 

positiva com estes momentos altamente 

desafiantes.  

 

E será que essa é a resposta mais frequente 

do adulto? Ou pelo contrário, também ele 

explode e se descontrola? É aqui que vamos 

resgatar a provocação inicial: “as birras 

deles… e as nossas”. 

 

Na verdade, tendencialmente o adulto 

reage à birra, “fazendo também ele a sua 

própria birra”. Perde rapidamente o 

controle e, por vezes, grita assumindo que a 

situação é uma provocação da criança. 

 

Contudo, como já vimos, não é disso que se 

trata e, portanto, a atitude do adulto vai ser 

absolutamente fundamental para um 

desfecho tranquilo.  

 

Vamos, assim, começar por lhe dizer o que 

NÃO DEVE FAZER perante uma birra: 

 

Se numa situação de birra a criança está 

descontrolada, comportamentos como 

punir, castigar, ameaçar, elevar o tom de 

voz ou usar força (ex. puxar o braço, obrigar 

a sentar-se) vai gerar ainda mais 

descontrole ou mesmo agressividade por 

parte da criança. A criança não tem 

capacidade para processar emocional e 
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mentalmente o que despoletou a birra e 

estes comportamentos, por parte do 

adulto, vão gerar ainda mais stress e tensão. 

Por este motivo, colocar de castigo, 

incentivando à reflexão (ex: pedir para 

pensar no comportamento) também não 

resulta porque a criança não tem ainda essa 

capacidade de reflexão.  

 

Ignorar e abandonar a situação é, assim, 

uma boa alternativa?  

Não, também não é! Vamos explicar 

porquê. 

 

Na verdade, nesta sua explosão e 

descontrole e criança está apenas a dizer-

lhe que precisa de si. Ignora-la ou voltando-

lhe as costas está a passar-lhe a mensagem 

que não se preocupa com ela e com as suas 

emoções, deixando-a entregue ao seu total 

descontrole. Além disso, poderá ainda ser 

perigoso pois poderá magoar-se ou magoar 

alguém.  

 

Devemos, assim, ceder? 

Naturalmente que não! Tomemos como 

exemplo uma situação em que a criança 

está a chorar de forma desesperada porque 

quer um chocolate e a sua resposta inicial 

foi negativa. Ao ceder está a anular todo o 

trabalho que fez até ao momento no 

sentido de lhe explicar o motivo pelo qual 

não lhe deu o chocolate, transmitindo-lhe a 

mensagem de que conseguirá manipula-la 

através do choro.  

 

É importante ser firme, mas ser firme não é 

ser autoritário. Deverá ser firme, transmitir 

limites e mostrar à criança que a sua 

resposta é definitiva, ainda que mostre 

compreensão pelo lado da criança. Assim, 

no exemplo dado, poderia referir 

simplesmente “estou a ver que estás 

triste/irritada porque não te dei o 

chocolate, mas já tínhamos combinado 

(faça acordos prévios!)…”. Naturalmente, 

que a criança irá continuar a lutar pelo seu 

desejo, mas a sua atitude será fundamental 

para trazer calma à situação. Validando as 

suas emoções e nomeando-as (“estou a ver 

que estás triste/irritada”) a criança vai 

sentir-se acolhida e apoiada 

emocionalmente conseguindo com maior 

facilidade abandonar o seu estado de êxtase 

(ainda que possa continuar a falar no tão 

desejado chocolate!!). 

 

Estas orientações serão mais facilmente 

compreendidas se mudar “o seu olhar sobre 

a birra”.  

 

Não olhe para a birra como uma 

provocação, não “leve a peito” a birra do 

seu filho. Mesmo que a criança lhe diga 

coisas desagradáveis, escute o seu pedido 

de ajuda e não tome nada como pessoal. A 

criança não o quer ferir, quer a sua atenção 
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e apoio. Tenha sempre esta questão 

presente. A criança não consegue processar 

as suas emoções e precisa do adulto para o 

fazer. Contudo, por questões diversas 

(muitas destas relacionadas com a sua 

própria educação, temperamento e 

dificuldades de gestão emocional) o adulto 

não consegue ter um olhar empático e de 

compaixão para com a sua criança.  

 

Assim, recorre a estratégias de punição, 

ameaça, castigo, ignorando e humilhando-a 

(quando, por exemplo a compara com o 

bom comportamento das outras). Nenhum 

destes comportamentos é intencional, 

surge de forma imediata, tão imediata 

como o aparecimento da birra do seu filho.  

 

E acreditamos que esta conclusão já foi alvo 

de análise da sua parte. Quantas vezes já 

pensou ou mesmo verbalizou: “nada 

resulta, nem castigos, nem gritos….” ? E, na 

verdade, nada resulta porque a criança não 

consegue gerir as suas emoções (ainda não 

tem essa capacidade) e, na verdade, o 

adulto também não soube gerir as suas. 

 

Não olhou para a situação de forma 

compassiva, percebendo as dificuldades do 

seu filho. Pelo contrário, sentiu-se 

provocado e entrou numa luta de poder! 

 

Assim sendo, vamos dar-lhe agora algumas 

orientações para gerir estas situações.  

Em primeiro lugar, mantenha a CALMA. 

Sempre que nos exaltamos estamos a 

contribuir para o descontrolo do momento. 

Ao mantermos a tranquilidade, estamos 

também mais capazes e disponíveis para 

lidar com a situação, identificando a origem 

do problema, ao mesmo tempo que 

transmitimos calma à criança. No momento 

de birra a criança precisa de si e da sua 

calma! Tenha sempre esta questão em 

atenção pois poderá sentir-se pressionado 

por julgamentos alheios (sobretudo se a 

birra ocorrer em público)! 

 

Criar uma DISTRAÇÃO e DESVIAR O FOCO 

DA ATENÇÃO para outra coisa pode ajudar 

a desbloquear a situação, sobretudo com 

crianças mais pequenas (até 2 anos).   

 

REDIRECIONAR O COMPORTAMENTO é, 

também, uma estratégia interessante. Por 

ex. em vez de dizer à criança que não pode 

mexer em algo, pode passar-lhe para as 

mãos algo em que possa mexer, ao mesmo 

tempo que retira o outro objeto do seu 

alcance.   

 

Tente IDENTIFICAR E COMPREENDER O 

MOTIVO DA EXPLOSÃO, verbalizando à 

criança e ajudando-a a perceber a situação.  

 

OUÇA a sua criança, mesmo que não 

entenda ou não concorde. Mostre EMPATIA 

e compreensão, REDUZA o TOM DE VOZ de 
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forma a gerar um ambiente mais tranquilo. 

Deste modo, torna-se também um modelo 

para a sua criança, mostrando-lhe que gritar 

não é opção.  

 

 

 

COLOQUE-SE AO MESMO NÍVEL, baixe-se e 

converse com ela, ABRAÇE-A. Sempre que 

estiver recetiva (quando são birras que 

envolvem sobretudo o choro) será boa ideia 

abraça-la. Além de diminuir a tensão, a 

criança sente-se mais conectada e sente 

que o pai/mãe é o seu porto seguro. No caso 

da criança manifestar vontade de estar 

sozinha ou que não lhe toquem, permita-o, 

mantendo-se por perto e deixando claro 

que está ali para conversarem quando se 

sentir preparada. Não se esqueça de validar 

as suas emoções (ex. “vejo que estás 

irritada e preferes estar sozinha, quando 

quiseres estou ali e podemos conversar”).  

 

Como já vimos, a situação de descontrole, 

inerente à birra, necessita sobretudo de 

calma, devendo transmitir à criança que 

compreende o que está a sentir, ainda que 

desaprove o seu comportamento. Assegure 

à criança que a ama, independentemente 

do seu comportamento! 

 

Assim, APÓS A BIRRA há alguns elementos 

que deve  ter, também, ter em atenção:  

 

NÃO DÊ SERMÃO, nem aponte o dedo ao 

que a criança fez ou disse; DEIXE PASSAR 

ALGUM TEMPO para conversarem sobre o 

que correu menos bem, sugerindo o que 

deveria ter feito e o que poderão fazer 

numa nova situação; encare a birra como 

um ato natural e uma oportunidade para 

impor limites.  

 

A firmeza e gentileza deverão andar sempre 

de mãos dadas! Tenha sempre em atenção 

que os limites deverão ser estabelecidos 

com firmeza (sem autoritarismo) e 

delicadeza, explicando à criança as 

consequências imediatas. 

 

Muito importante: não utilize o mau 

momento da criança para a catalogar como 

“mal comportada”, “chorona”, “birrenta”… 

Teve apenas um mau momento e o seu 

comportamento não a define. 

 

Até ao momento, abordámos como atuar 

perante uma birra, no “pós-birra” e, 

finalmente, vamos dar algumas orientações 

de como podemos prevenir as birras.   
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Na verdade, podemos antecipar algumas 

situações que poderão despoletar numa 

birra seja pelo cansaço, pelo tédio, pela 

incapacidade de interromper uma tarefa 

prazerosa… 

 

PLANEAR E AVALIAR: sempre que saímos 

com a nossa criança devemos antecipar 

algumas situações potencialmente 

problemáticas, pelo que devemos explicar à 

criança onde vamos, o que vamos fazer e 

sobretudo como esperamos que ela aja.  

 

Deveremos AVISAR E ANTECIPAR, fazendo 

acordos com a criança. Estabelecer um 

ACORDO, juntamente com a criança, é uma 

das formas mais eficazes de prevenção. 

Converse com a criança sobre o que irá 

acontecer e qual o comportamento 

adequado à situação. Caso o 

comportamento não esteja a ser o 

acordado, questione a criança sobre o que 

tinham combinado previamente.  

 

Finalmente, lembre-se que, na maior parte 

das vezes, as crianças só precisam de ser 

acolhidas, vistas e ouvidas e a correria do 

dia-a-dia, na qual entramos em modo 

automático, não permite essa CONEXÃO. É 

essencial que pare e dedique à sua criança 

tempo de conexão. Tenha sempre presente 

que quando as crianças se sentem bem, 

comportam-se bem! 

 

Possivelmente, estará a pensar que 

nenhuma destas propostas resultará. 

Deixamos-lhe o desafio de pensar e fazer 

diferente, bem como uma questão, algo 

provocatória… “ a sua forma de lidar com a 

birra tem resultado?” 

 

Na verdade, sabemos que esta questão das 

birras não é assumida pela maior parte dos 

pais como num ato natural e saudável, mas 

como uma provocação e/ou temperamento 

difícil da criança. 

 

Mude o seu OLHAR e, com persistência e 

consistência, verá resultados que vão para 

além do comportamento, tocam na 

autoestima e confiança. 

 

Conseguir lidar com as suas emoções, 

manter a calma e serenidade, interromper a 

escalada de tensão é a chave. É difícil? Sim 

sem dúvida! Mas não tem de o fazer 

sozinho! Aconselhe-se, invista em si, no seu 

filho(a) e, sobretudo, na vossa relação!! 


