
Comportamento 

Fora do controle 

O que fazer quando seu filho briga na rua ou na escola? Afinal, desavenças fazem parte da 

vida. 

Texto: Rose Araujo|Revista NA MOCHILA 

Situações corriqueiras na infância, as brigas com os amiguinhos são passos importantes no 

desenvolvimento das crianças. Não que os pais devam incentivar os seus filhos a isso, nem 

apoiar as desavenças, mas é fundamental deixar o pequeno resolver sozinho esses 

desentendimentos. A não ser que a peleja ultrapasse o limite do aceitável, ou seja, quando há 

agressões físicas e bullying. 

A psicóloga Marcela Caiado de Castro explica que, na maioria dos casos, os pais não devem 

intervir. “Eles não devem se preocupar com as brigas, nem superproteger a criança. 

Devem, sim, possibilitar que ela amadureça e possa criar seus próprios recursos, que a 

acompanharão por toda a vida”, frisa. 

Para muitos pais, não é fácil controlar a vontade de defender seu filho na hora das 

brigas e discussões com os amiguinhos. Porém, o ideal é manter-se o mais afastado 

possível da situação, observando à distância como seu pequeno vai resolver a 

pendência. “A cada etapa do desenvolvimento, o ser humano apresenta, sim, recursos 

para resolver os conflitos, e assim se estruturar para quando os conflitos da próxima 

etapa aparecerem”, salienta a psicóloga. 

Ainda no berçário 

Mas e quando isso acontece até mesmo quando as crianças ainda nem saíram das 

fraldas? A psicóloga tranquiliza os pais: “Entre os que ainda não sabem falar, é comum 

que mordam as outras crianças ou belisquem. É uma fase curta, que deve durar 

poucos meses, e que pode ser encarada assim pelos pais e professores”. 

Claro que não é legal ir buscar o filho na escola e encontrá-lo machucado, com marcas 

de mordida. Nessas horas, vale a pena conversar com o professor para buscar uma 

solução adequada ao caso.  

Nem sempre o ideal é conversar com os responsáveis pela outra criança. Antes disso, 

os pais devem incentivar os próprios filhos a resolver seus probleminhas desde cedo. 

Assim, possivelmente se tornarão adultos estruturados para enfrentar as adversidades 

durante a vida. Se os pais não se conhecem, pode ser que cada um defenda o seu filho, 

e que o desentendimento entre as crianças seja transferido aos adultos.  

Essas pequenas agressões podem ser toleradas quando a criança não sabe falar e usa 

da força para conseguir um brinquedo ou afastar um amiguinho que está em disputa 

com ele. No entanto, a partir do momento que sabe verbalizar seus anseios e 



vontades, não é mais aceitável o uso da força bruta. Nos dois casos, os pais e 

professores precisam ensinar sempre o melhor caminho. 

Frustrações 

“Minha filha passou por alguns dias de agressividade. A professora me chamou na 

escola e disse que ela tentava resolver as frustrações no tapa. Uma semana de muita 

conversa, bronca e carinho resolveu o problema.  Às vezes ela chega da escola com 

algum machucado. Uma vez foi uma mordida no bumbum. A professora me chamou 

na saída, disse que ela tinha sido mordida por um colega e que estava tudo resolvido. 

Em casa, claro, ela dedou a coleguinha que a mordera (uma das melhores amiguinhas), 

já meio como piada, passado com aprendizado. E já aconteceu de ela fazer um 

arranhão grande na testa da nossa vizinha, que também é colega de classe. A 

professora não disse nada, mas chegando em casa a amiguinha contou (somos muito 

próximas, as duas famílias). No final, tem sido um belo aprendizado para mim 

também!”. Patricia Polacow, jornalista 

Oriente seu filho 

- Proponha que ele se coloque no lugar do outro, mesmo que o amigo esteja errado. 

- Peça que ele tente entender o porquê desta atitude do colega na hora do conflito.  

- Explique que, num momento de raiva, discutir não ajuda em nada. Quando os ânimos 

se acalmarem, a amizade voltará ao normal. 

- Seu filho precisa aprender que amigos também brigam, mas que é preciso tomar 

cuidado com as palavras, para não ofender. Assim, a criança pratica o respeito e a 

tolerância. 

 

Na idade escolar 

Muitas vezes, até entre melhores amigos existem discussões, discordâncias e ciúme. 

Não é raro o filho reclamar que está chateado com algum coleguinha ou que brigou na 

escola. Nessas horas, os pais precisam apenas orientar a criança para que ela aprenda 

a resolver a questão da melhor forma.  

Mais que se preocupar em incentivar o filho a retomar a amizade, é importante que os 

pais estejam atentos aos comportamentos e sentimentos hostis voltados à criança 

envolvida na briga. Ensinar o pequeno a lidar com seus sentimentos é fundamental 

para que ele se torne uma pessoa capaz de se relacionar com diferentes grupos de 

pessoas, a lidar com o preconceito, com as diferenças de modo geral. 

Metamorfose 



“Bernardo, meu filho mais novo, passou mais de um ano nesta situação. Sempre 

ensinei que violência gera violência, mas quando a situação é insuportável por omissão 

de cuidados dos educadores, peço para que ele responda oralmente a agressão. Ele 

viveu discriminação por não gostar de futebol. Gosta de teatro e dança. E uma das 

situações mais cruéis, porque criança é tirana sim e é cruel, foi quando ele cuidou de 

uma lagarta machucada, que estava em metamorfose. Levou uma caixa para a escola, 

fez um canto para ela no jardim e, junto com a coleguinha Bia, cuidou dela. Quando a 

lagarta se recuperou, ele mostrou em sua mão para todos. O coleguinha que o julgava 

fraco e bobo por ter tido este tipo de cuidado, pegou a lagarta na mão e a esmagou na 

frente do Bernardo. Eu mesma cuidei da situação, pois a escola se omitiu. Sempre faço 

links com a escola, mas quando não é possível o retorno, entro em cena. Procuro a 

verdade e trabalho em cima disto para a construção do caráter e valores das crianças". 

Elisa Neiva, psicóloga   

 

Quando se preocupar? 

 quando perceber que o pequeno agride o amiguinho em situações isoladas; 

 quando as crianças não estão numa situação que sugira a competição;  

 quando seu filho não tem controle sobre a força que possui; 

 quando utiliza ferramentas como brinquedos, objetos pontiagudos, lápis, 

caneta, pedras, para agredir o colega; 

 quando há intenção de machucar o outro. 

 

Nossa fonte 

Marcela Caiado de Castro, psicóloga clínica 

 


