
Comportamento 

Meu filho faz birra, e agora? 

 

Veja como lidar com esses comportamentos infantis 

Texto Amanda Araújo / Revista NA MOCHILA 

 

Choro, gritos e objetos jogados pelo chão. Se o seu filho já apresentou esses e uma 

série de outros comportamentos infantis que são classificados como a ‘famosa’ birra, é 

importante saber como lidar com a situação. “Ela pode ser compreendida com várias 

ações que costumam apavorar os pais em um determinado momento do 

desenvolvimento do filho. São esperadas, fazem parte do processo normal de 

crescimento da criança, assim como faz parte do papel dos pais ajudá-la em seu 

aprendizado emocional nesta fase”, tranquiliza a psicóloga Patrícia Corrêa Cortela.  

Mas por que ela acontece? A profissional explica que, conforme a criança avança o seu 

desenvolvimento e começa a crescer, há uma maior autonomia e ela busca o que quer. 

“A criança age pelo que se pode denominar de ‘Princípio do Prazer’, almejando tudo 

que lhe parece bom, atrativo e repelindo seu oposto. Ocorre que ela esbarra, por 

vezes, com uma realidade que lhe impede de realizar tais desejos e o sentimento de 

frustração resultante deste conflito a inunda por completo. A imaturidade emocional 

para lidar com esta equação leva ao descontrole, que conhecemos como birra”, diz. 

“As birras começam desde que a criança nasce e se estendem ao longo da vida do ser 

humano que não aprendeu a controlar seus impulsos e não entendeu que nem sempre 

podemos ter o que queremos e quando queremos. Elas sempre vão acontecer em 

maior ou menor grau, dependendo da personalidade da criança. Os pais precisam 

aprender a tomar a atitude certa diante das birras”, afirma Cris Poli, apresentadora do 

programa SuperNanny no SBT e especialista em educação e comportamento infantil. 

 

É possível evitar? 

Segundo os especialistas, em algum momento, os pequenosvão manifestar este tipo 

de comportamento, pois isso faz parte do desenvolvimento normal. Mas, é preciso ter 

cautela, pulso firme e muita paciência. As regras devem ser claras, coerentes e, 

principalmente, justas. Ou seja, não se deve esperar que uma criança se comportebem 

durante uma hora em uma fila de banco ou que ela não manifeste nenhum desejo ao 

passar por uma prateleira lotada de ovos de páscoa coloridos, gostosos e atrativos. Se 

por um lado as crianças têm como tarefa aprender a lidar com determinadas 

frustrações para crescer emocionalmente, por outro, os adultos devem se organizar de 



forma a evitar determinadas situações que ultrapassem a capacidade da criança de se 

adequar e se controlar. 

Para Cris Poli, esse comportamento é normal e vai acontecer, de acordo com a 

personalidade da criança. “Os pais precisam aprender a tomar a atitude certa diante 

das birras”, explica. 

 
 

Então, nada de desespero! 

Segundo Patrícia Correa, o ideal é mostrar aos filhos um comportamento mais 

assertivo, ou seja, se os pais demonstram que estão tão descontrolados quanto o filho 

e não mostram formas mais maduras de lidar com o conflito, todos ficam no mesmo 

nível – o que significa a total perda de controle por parte dos responsáveis.  

Outra dica importante: esqueça as broncas! No momento exato da birra, elas também 

se mostram ineficazes, uma vez que a criança não se encontra em condições 

emocionais de ter entendimento algum naquele instante, em meio a tamanha 

turbulência. “Algumas estratégias incluem ignorar, sair do ambiente em que a criança 

se encontra ou tirar a criança do local. Quando há risco físico, ou seja, ela está 

agredindo outras pessoas ou ela própria, a contenção física costuma ser a melhor 

opção. O ideal é dar um abraço firme e aguardar até que ela se acalme e esteja em 

segurança”, ensina. 

A psicóloga explica que é necessário ter sensibilidade para diferenciar a birra de outras 

situações, como sono, fome, cansaço e excesso de estímulo. “Quando expomos, 

desnecessariamente, a criança em situações estressantes para ela, corremos mais 

riscos de enfrentar os temíveis berreiros.  Não devemos esperar bons 

comportamentos se resolvemos sair para uma reunião com amigos no horário em que 

a criança costuma dormir ou imaginar que ela é capaz de jantar muito mais tarde 

porque hoje é o aniversário do vovô. É necessário bom senso por parte dos adultos”, 

diz. 

 

6 atitudes para melhorar o comportamento dos pequenos 

*Jamais grite ou perca o controle: os pais são um espelho para os filhos. Impossível 

ensiná-los a se acalmar estando tão descontrolados quanto eles. 

*Pondere o ‘não’: deixe-o para situações realmente importantes. Se a criança não 

pode se sujar, não pode ficar descalça e não pode bagunçar o quarto, por exemplo, o 



dia a dia dos pais será sempre um campo de guerra. Logo estarão esgotados e sem 

forças para fazer frente às questões realmente relevantes para a educação do filho. 

*Faça cumprir as regras: deve haver consequência imediata sempre que a criança 

burlar o combinado. 

*Não negocie: no momento da birra, os pequenos estão fora de controle, não estão 

aptos a compreender ou se comprometer com coisa alguma. Espere o momento 

oportuno para fazê-lo. 

*Não valorize a birra: procure ignorar ou sair do ambiente onde a criança se encontra. 

A ausência de ‘plateia’ costuma ser eficaz na interrupção da crise.  

*Estimulea autonomia: é importante permitir que a criança possa escolher entre duas 

ou três combinações de roupas previamente separadas pelos pais ou que possa optar 

entre o suco de uma ou outra fruta. “Ela precisa se sentir valorizada por poder decidir 

sobre coisas que já é capaz em seu dia a dia”, ensina Patrícia. 
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