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Birras e Mais Birras! 

- Como Prevenir e Como Intervir -

 
 

 

Birras! Haverá por esse mundo algum pai/mãe 

que nunca tenha tido o deleite de assistir a uma 

birra - também conhecida como «check-up-

relâmpago-aos-pulmões» - proporcionada pelo 

seu filho/a? 

Certamente que não é precisa perícia ou olho 

clínico para identificar uma birra. Choro, gritos, 

pontapés, mordidas e rigidez corporal são 

algumas das manifestações comportamentais de 

uma birra, que não é mais do que um episódio 

descontrolado e extremado de frustração, de 

intensidade, duração e frequência variáveis.  

Seja porque o António queria muito o peluche da 

Patrulha Pata e o pai recusou, seja porque a Maria 

rejeitou as cenouras e a mãe insistiu para que as 

comesse, a resposta à frustração em forma de 

birra é uma reação comum e normal nas crianças 

pequenas, irrompendo, por norma, entre os 12 e 

os 15 meses de idade.  

As birras surgem nesta idade porque a criança de 

12/15 meses já i) adquiriu a noção de 

permanência do objeto, ii) tem maior mobilidade e 

iii) tem maior consciência dos seus gostos – 

conquistas favoráveis ao aumento e à 

diversificação de experiências de interação com o 

mundo, mas também favoráveis à proliferação de 

possíveis focos de frustração. Afinal, a criança 

pequena tem ainda por lograr muitas outras 

conquistas no seu desenvolvimento, havendo um 

longo caminho a percorrer até que seja capaz de 

gerir as suas próprias emoções.  

Após um pico na frequência, intensidade e/ou 

duração das birras aos 18-36 meses de idade, por 

norma, assiste-se a um declínio nestes 

parâmetros por volta dos 3 anos, associado ao 

desenvolvimento da linguagem. 

Sem prejuízo de questões relacionadas com 

maturação biológica, saber lidar com emoções e 
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sentimentos é também uma aprendizagem e há 

que ter paciência e tolerância enquanto se 

estimula e estruturam as bases para essa 

aprendizagem. Há que ter paciência e empatia 

enquanto se revestem e cimentam essas 

estruturas e há, acima de tudo, que ter muito 

amor. E sim, há também algumas estratégias de 

prevenção e de intervenção em situações de birra! 

 

Prevenir a Birra 

A velha máxima «mais vale prevenir do que 

remediar» tem muita aplicabilidade no que às 

birras diz respeito – é mais fácil prevenir uma birra 

do que intervir depois de esta já ter eclodido, 

havendo algumas medidas preventivas passíveis 

de serem adotadas pelos pais, tais como: 

 Identifique triggers – procure perceber que tipo 

de estímulos e/ou situações despoletam birras.  

 Crie e mantenha rotinas diárias estruturadas, 

com horas definidas para as refeições e para os 

períodos de sesta – uma criança com fome ou 

cansada é uma criança predisposta a birras. 

 Defina e comunique claramente quais as suas 

expectativas quanto ao comportamento do seu 

filho, de forma apropriada à faixa etária. 

 Prepare o seu filho para as transições entre 

atividades com relativa antecedência (“daqui a 10 

minutos é hora de ir dormir!”). 

 Envolva o seu filho em tomadas de decisão 

providenciando-lhe possibilidade de escolha 

entre alternativas razoáveis - “queres uma maçã 

ou uma banana de sobremesa?”.  

 Dê bons exemplos no modo como lida com 

situações que lhe evoquem frustração. Preserve a 

noção de que as crianças aprendem por imitação, 

a partir dos exemplos a que assistem, sobretudo 

os que provêm de figuras que lhes são 

significativas. 

 Seja fonte de atenção positiva. As crianças 

precisam de atenção e se não a obtiverem de uma 

forma, tentarão obtê-la de outro modo, mesmo 

que a atenção granjeada seja uma atenção 

negativa. 

 

Intervir na Birra 

Por mais precavido que seja, por vezes as birras 

são mesmo inevitáveis. Nessa eventualidade: 

 Antes de mais, pondere a idade e nível de 

desenvolvimento do seu filho, assim como o local 

em que se encontram no momento da birra na 

seleção do método preferível na gestão da crise. 

 Mantenha a calma – não é fácil manter a calma 

perante uma criança que testa fervorosamente a 

integridade dos nossos tímpanos, mas é crítico 

que atue como um modelo de comportamento na 

gestão da frustração e da zanga e como figura 

contentora do descontrolo do seu filho. 

 Há autores que defendem o recurso a uma 

técnica designada de «distração», que implica o 

redireccionamento da atenção do seu filho para 

alguma atividade que desloque o foco da situação 

de crise para outro foco, sendo esta uma 

estratégia especialmente eficaz em crianças mais 

pequenas. Outros autores consideram que é 

importante que se permita que a criança chore e 

assim exteriorize as suas emoções num espaço 

seguro, com um adulto que demonstre empatia e 

que dê um nome às emoções que experiencia. 

Solter (2000) considera que “Crying is not the hurt, 

but the process of becoming unhurt. A child’s tears 

or tantrums are not an indication of an incompetent 

parent. On the contrary, crying indicates that the 

child feels safe enough to bring up painful feelings, 

and is not afraid of being rejected.” Decididamente 

que é importante que a criança encontre no adulto 

uma base segura que lhe permita a expressão das 

suas emoções, mas tudo depende do contexto, 

pelo que a melhor estratégia para lidar com a birra 

deverá ser escolhida em função disso. 

Naturalmente que se estiver num supermercado, 
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esse não será o local ideal para que o seu filho 

faça uma birra; nesse caso, será preferível atuar 

de modo a evitar que a birra se torne cada vez 

mais disruptiva. 

 Reforce positivamente o bom comportamento e 

não dê atenção ao comportamento de birra – 

proporcione atenção ao seu filho mediante bons 

comportamentos e minimize os níveis de atenção 

mediante birras. Alguns autores consideram que, 

desde que a segurança da própria criança e de 

terceiros esteja salvaguardada, é preferível que os 

pais ignorem as birras e apenas reponham a 

atenção quando a criança se acalme. Será 

particularmente pertinente fazê-lo quando a birra 

tenha subjacente uma chamada de atenção. 

 Em momentos de descontrolo que coloquem em 

causa a integridade física da própria criança ou de 

terceiros (por exemplo, quando numa birra a 

criança bata com a cabeça contra a parede ou 

quando atire objetos contra alguém), contenha a 

criança fisicamente. 

Sejam quais forem as medidas que decida pôr em 

prática, nunca ceda à birra, pois ainda que ceder 

possa pôr termo ao comportamento no imediato, 

estará a reforçá-lo negativamente a médio e longo 

prazo. Note que apesar de as primeiras birras 

resultarem de dificuldades de regulação 

emocional características da criança desta idade 

– e não de um esforço deliberado de induzir 

ganhos próprios -, uma criança que se aperceba 

de que, ao fazer uma birra concretiza o que quer 

ou evita algo indesejado, estabelece uma 

associação entre o comportamento de birra e 

consequências favoráveis. 

 

 

 

 

 

Em suma, por mais incómodas que possam ser, 

as birras são normais nestas idades, um reflexo 

de uma capacidade de autorregulação emocional 

ainda por desenvolver. Compete aos pais e às 

instituições educativas estimular e auxiliar na 

aquisição desta competência e ir gerindo as birras 

até que a criança seja capaz de fazer essa gestão. 

 

Daniela Muro, Psicóloga  

Cédula Profissional Nº 125248 
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Leitura Rápida!  Pontos-Chave 

 Designam-se por «birras» episódios extremados de frustração, sendo estes comuns a partir dos 

12/15 meses e mais intensos, frequentes e duradouros aos 18-36 meses.  

 Por norma, as birras tendem a decair sensivelmente aos 3 anos. Este declínio está associado ao 

desenvolvimento da linguagem. 

 Existem diversas estratégias de prevenção e de gestão de birras que os pais podem pôr em prática.  

 A título preventivo, os pais podem, por exemplo: 

 Procurar identificar estímulos que despoletem birras e evitá-los quando possível;  

 Criar rotinas consistentes; 

 Comunicar de forma clara que expectativas têm quanto ao comportamento dos seus filhos; 

 Mobilizar a criança em pequenas tomadas de decisão, oferecendo escolhas viáveis. 

 Quando a prevenção for gorada, há que “remediar”. Possíveis estratégias de intervenção incluem, 

por exemplo:  

 Ter uma postura firme e calma perante a birra; 

 Aceitar a expressão emocional em contextos que assim o permitam; 

 Redirecionar a atenção do foco de frustração para outras situações ou atividades quando a 

birra for demasiado disruptiva; 

 Reforçar positivamente o bom comportamento; 

 Evitar dar atenção ao comportamento de birra. 


