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 Mordidas na Creche   

- Porque mordem as crianças? 

 

 

Fim do dia de trabalho. Chega à escola para ir 

buscar o seu filho e, ainda antes que a educadora 

tenha tido oportunidade de falar consigo, detecta 

que o seu pequeno tem algo a mais do que 

quando se despediu dele pela manhã. Aproxima-

se e observa melhor para se certificar de que o 

cansaço não lhe toldou a percepção e confirma - 

lá estão elas. Marcas de dentinhos vincados no 

braço do seu filho, a evidência irrefutável de que 

um dos seus coleguinhas o mordeu. Bem-vindo a 

um dos fenómenos mais recorrentes e incómodos 

na infância: as mordidas. Se enquanto pai/mãe 

ainda não passou por isso, não se apoquente. É 

bem possível que venha a ter a experiência dentro 

em breve. 

As mordidas constituem foco de elevado 

constrangimento e aborrecimento quer para pais, 

quer para educadores. 

Pese embora a sua indesejabilidade, a realidade 

é que as mordidas acontecem com alguma 

frequência entre primeiro e o segundo ano de 

vida de uma criança e, desde que enquadradas 

numa fase transitória do percurso de 

desenvolvimento, constituem um comportamento 

normativo. Para uma compreensão da sua 

ocorrência, a questão fundamental que se coloca 

é, justamente, 

Porque Mordem as Crianças  

A Resposta: 

A resposta é que não há uma única resposta. 

Subjacente a uma mordida, é possível que 

encontremos razões diversas. Compreender o 

motivo, em cada caso, é um primeiro passo 

imprescindível para uma intervenção bem-

sucedida, já que importa identificar necessidades 

e eventuais dificuldades para que assim 

possamos ser capazes de colmatá-las, no 

primeiro caso, ou de proporcionar as condições 

para a sua superação, no segundo. 

De uma forma geral, podemos considerar que a 

razão para que uma criança morda se insere 

numa de três categorias causais, sendo estas 

relacionadas com i) o desenvolvimento da criança, 

ii) a sua capacidade de expressão emocional e iii) 

as condições ambientais da creche que frequenta, 
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ou seja, as condições que dizem respeito à 

organização e ao espaço físico da instituição. 

Atentemos em cada uma destas categorias mais 

detalhadamente. De referir que a maior parte dos 

factores de que aqui falamos não são estanques 

e, como se tornará evidente, interagem uns com 

os outros.  

Desenvolvimento 

Muitos dos motivos que levam a que uma criança 

morda outra surgem relacionados com questões 

de desenvolvimento: 

 Dentição – o rompimento dos dentes é fonte de 

desconforto e/ou de dor; ao morder, a criança 

pressiona as gengivas, aliviando as sensações 

desconfortáveis e/ou dolorosas.  

 Exploração sensorial – até aos 2 anos, a criança 

vai desbravando, conhecendo o mundo, os 

objetos, as pessoas, através dos sentidos, 

levando o que encontra à boca como meio de 

exploração, o que, porventura, resulta, por vezes, 

em algumas mordidas nos coleguinhas de sala. 

 Aprendizagem de causa-efeito – a criança 

percebe que as suas ações suscitam reações por 

parte dos que a rodeiam, tendo tendência a repetir 

atos que, no passado, tenham desencadeado 

alguma resposta mais aparatosa, como acontece 

frequentemente quando a educadora se vê na 

necessidade de repreender uma mordida.  

 Demanda de atenção – ao morder e provocar 

reações, a criança descobre que esta é uma forma 

eficaz de granjear atenção por parte dos adultos, 

mesmo que esta seja uma atenção negativa em 

resposta a comportamentos inadequados. 
 Aprendizagem por imitação – as crianças 

aprendem muito por imitação. Se uma criança na 

sala começar a morder, o mais provável é a de 

que outras a mimetizem e que as mordidas se 

alastrem por essa via. De repente, já não temos 

só uma criança a morder, mas várias, tornando 

mais difícil a tarefa de erradicar o comportamento. 

 Autonomia – os 1/2 anos representam uma fase 

de conquista de autonomia, independência e 

controlo, necessidades que a criança pode 

suprimir ao morder e assim despoletar uma 

reação nos adultos significativos. 

 Comunicação e Socialização – as competências 

sociais nestas idades são muito embrionárias, 

pelo que as tentativas de interação com os pares 

são ainda rudimentares. Por vezes a criança 

pequena morde numa tentativa de abordagem de 

um amigo - em vez de um «olá», leva uma 

dentadinha.  

Expressão Emocional 

Assim como acontece ao nível das competências 

sociais, também as competências de regulação 

emocional ainda não estão suficientemente 

desenvolvidas nestas idades, até porque, do ponto 

de vista neurológico, as estruturas cerebrais 

responsáveis pelo controlo das emoções ainda 

necessitam de maturação. Por esse motivo, a 

criança pequena não é capaz de fazer uma gestão 

adequada dos sentimentos de frustração e de 

ansiedade que experiencia no seu quotidiano. Não 

só nos deparamos com esta limitação, como as 

competências linguísticas estão ainda em processo 

de desenvolvimento. Em conjunto, estas condições 

propiciam a que a criança reaja inadequadamente e 

tenha tendência a morder como uma forma de se 

expressar e descarregar os seus sentimentos 

(arranhar face à frustração, por exemplo, também 

constitui um modo de expressão comum nestas 

idades). 

Condições Ambientais 

 Sobrestimulação ou Subestimulação – um 

ambiente sobrecarregado com estímulos pode 

redundar numa acumulação de energia e tensão 

que algumas crianças descarregam através de 

mordidas. Em contraponto, um ambiente 

deficitário em termos de estimulação, como, por 
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exemplo, uma sala com poucos brinquedos, pode 

resultar no mesmo desfecho. 

 Horários inadequados – horários desajustados à 

satisfação das necessidades básicas das crianças 

(p.e., necessidades de sono) criam condições 

favoráveis a mordidas (p.e., cansaço). 

 Expectativas desajustadas à faixa etária – um 

ambiente em sala estruturado a partir de 

expectativas desalinhadas com as competências, 

padrões de comportamento e necessidades 

próprias de cada faixa etária pode traduzir-se na 

imposição de desafios e exigências para as quais 

as crianças ainda não adquiriram capacidade de 

resposta (p.e., materiais lúdicos apropriados para 

crianças mais velhas). Por conseguinte, tais 

condições podem frustrar as crianças a ponto de 

estas se morderem umas às outras. 

 

Em suma, são muitos e diversos os motivos que 

podem levar a que uma criança morda os seus 

pares. A compreensão do motivo subjacente ao 

comportamento nem sempre é linear ou sequer 

concretizável de forma assertiva em muitos casos, 

o que não exclui automaticamente uma tentativa 

de explicação para o comportamento.  

Para cada caso, tentar determinar a causa é, de 

facto, um primeiro passo fundamental para que, 

de seguida, se possa delinear um plano de 

intervenção cujas estratégias sejam dirigidas ao 

foco das mordidas e que possam, desse modo, vir 

a ser eficazes (p.e., providenciar materiais 

próprios para a criança morder, quando a causa 

das mordidas for o nascimento da dentição). 

 

Daniela Muro, Psicóloga  

Cédula Profissional Nº 125248 
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Leitura Rápida!  Pontos-Chave 

 As mordidas são um fenómeno relativamente comum entre o primeiro e o segundo ano de 

vida de uma criança. Fazem parte integrante de um percurso de desenvolvimento 

normativo, desde que sejam transitórias. 

 As crianças mordem pelas mais variadas razões, nomeadamente, razões ligadas ao seu 

desenvolvimento ou competências de regulação/expressão emocional e razões ligadas às 

características da creche/jardim-de-infância frequentada.  

 

 São ilustrativas de questões inerentes ao próprio desenvolvimento da criança a irrupção da 

dentição ou a exploração sensorial como via de conhecimento do mundo e do outro. 

 Por outro lado, as mordidas podem dever-se a dificuldades de autorregulação e de 

expressão emocional face a sentimentos de frustração e/ou ansiedade. 

 Finalmente, há ainda a considerar questões de organização e funcionamento da instituição na 

qual a criança esteja inserida, como, por exemplo, as características e quantidade 

suficiente/insuficiente de materiais lúdicos dentro de sala. 

 Identificar causas é importante para a concepção de um plano de intervenção adequado às 

necessidades e/ou dificuldades manifestadas pela criança. Um primeiro passo crucial! 
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