
BIRRA INFANTIL:
QUEM AINDA NÃO
VIVENCIOU?
POR ETH PORTO LIMA MEDEIROS

Quem de nós nunca vivenciou - ou ainda
vivencia - uma postura de 'birra infantil'.
De repente, um de nossos pequenos grita,
se joga no chão e provoca os mais
diferentes sentimentos em você, da
vergonha à raiva, passando pelo medo à
vontade de rir. Lidar com este momento,
não é fácil, mas é inevitável.
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A IMPORTÂNCIA DE
NOS SITUARMOS

Hoje, todos nós, em meio à situação
em que vivemos, em tempos de
coronavírus, reclusos em função desta
pandemia, estamos muito mais
propensos a vivenciar esta situação em
nossos lares. A 'birra infantil' nada mais
é que uma tentativa de comunicação
da criança com o adulto.
 
Isto posto, precisamos levar essa
criança a perceber que, desse jeito, não
estamos compreendendo, que com
gritos e choro não a entenderemos.

que, com a birra (situação de
descontrole), a criança não conseguirá
o que quer. Vale sinalizar que, neste
contexto, pode aparecer no adulto, o
medo de maneira muito sutil, levando-o
à idealização erradas tais como: “ser
capaz de qualquer coisa para que a
criança não entre no estágio da birra”,
ou seja, “atender qualquer desejo para
deixá-la confortável”, porque, neste
momento, você já terá a plena
consciência de que, se disser um NÃO,
a criança irá explodir. 
 
Na maioria das ocorrências de birras é
o que acontece, deixando, assim, o
adulto refém de sua criança, não
exercendo o papel adequado, no
processo de educação da mesma. Com
isso, sem saber, pois a criança não tem
consciência, impõe uma pressão sobre
o adulto, ficando ela, a criança, no
controle da situação, e uma criança no
controle se percebe só, tendo que
cuidar de si mesma, emergindo assim,
também seus próprios medos.
 
Precisamos entender que o que mais
esta criança precisa é do nosso
posicionamento. Ao me posicionar,
mais fluxo de vida eu ofereço no
desenvolvimento dela e mais
oportunidades de escolhas assertivas.
Estar poderosa demais, aos seus dois
ou três anos, é estar à deriva, distante
da margem do grande rio de sua vida.
Neste momento, acontece um grande
chamado, muitas vezes através do
ataque da birra, do descontrole ou de
um ataque de raiva. Porque nesse 

É importante nos situarmos em que
lugar nos encontramos
emocionalmente, quando este
momento do descontrole da criança
acontece. É o lugar da vergonha? Ou
da incapacidade de não conseguir lidar
com aquela situação? Do medo? A
criança percebe a sua fragilidade, além
do seu medo, elas também
percebem o quanto estão à deriva
diante de toda a situação. 
 
Então, devemos encarrar este
momento da birra, apenas como ele é
realmente, uma criança pequena
querendo comunicar uma necessidade,
na qual, até certo ponto, ela pode
conseguir com aquela atitude que
vários de seus desejos sejam atendidos.
 
O maior desafio, ao vivenciarmos um
comportamento de birra, é mostrar 



saber como lidar e com medo sim, e a
situação ganha uma proporção
maior do que realmente ela tem,
ficando assim muito mais difícil de
lidar. Cuidando das nossas emoções,
temos condição de cuidar do outro;
cuidando dessa percepção emocional,
somos capazes de fazer grandes
mudanças, porque você chegará
diferente para abordagem dessa
criança com atitude de birra, ou outra
qualquer atitude disfuncional.
 
Então a dica é investigar suas próprias
emoções em relação à situação de
birra de sua criança. Faça uma análise
e veja se você se enche de expectativas
em relação aos acontecimentos de
ações dentro e fora de casa que ainda
podem acontecer. Essa expectativa
está recheada de receio e ansiedade.
Esse estado colabora muito para que
tudo aconteça negativamente.
Investigue em que momento você se
sente mais acuado (a), receoso (a), ou
com medo, achando que não dá conta,
achando não ser capaz de lidar com a
situação, e ter até vontade de chorar,
ainda então, se percebe diante do
medo.
 
Finalizando, relembro um texto muito
interessante sobre o medo, que diz,
99,9% dos medos são fantasia, somente
0,01% é o fato real. Então, quando
pudermos lidar com 0,01% a gente
possa perceber que é mais simples do
que parece.

DICAS
IMPORTANTES

momento, a criança está chamando
este adulto para fazer alguma coisa,
“se posicionar”.
 
O primeiro desafio é perceber o gatilho
de seu descontrole, e também se
perceber enquanto adulto, diante
desse enfrentamento. Se eu também
perco o controle e me posiciono
descontroladamente, não vou chegar a
lugar algum.
 
A outra opção, é como me posiciono,
oportunizando a confiança necessária
enquanto adulto. A postura e o
entendimento de que eu sou capaz sim
de cuidar desta criança, inclusive neste
momento, sem transferir
responsabilidades, fará com que essa
criança se perceba diante de um
acolhimento firme, o que fará toda
diferença na regulação emocional da
situação; comportamento inadequado,
empoderamento e vibração, perdem
a força e acontece naturalmente o
declínio da ação de raiva e descontrole.
 
 
 
 
 
A primeira dica é não tenha medo,
porque o medo atrapalha muito este
processo, pois com o medo não
estaremos em nosso estado consciente
ativo e proativo perante uma situação. 
 
Ao nos depararmos com uma situação
de birra, ficamos, muitas vezes, sem



-Numa panela, coloque o amido e, aos poucos, a água. Misture.
-Adicione sal, açúcar.
-Leve ao fogo baixo*, mexendo até engrossar.
-Quando estiver consistente igual à tinta, retire do fogo e mexa até esfriar.
-Divida a mistura em potinhos diferentes e adicione os corantes alimentícios.
 
*tarefa exclusiva para um adulto.

1 xícara sal de cozinha 
4 xícaras farinha de trigo
2 colheres (sopa) de óleo
1 colher (sopa) de vinagre
1  1/2 xícara de água
corantes alimentícios nas
cores preferidas

- Misture os ingredientes
- Separe um pedaço da massa e molde uma bolinha
- Faça um pequeno buraco e pingue algumas gostas do corante
alimentício
- Amasse até que a cor fique bem homogênea. Está Pronto!
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Tinta Caseira
Ingredientes

2 colheres de açúcar 
1/2 colherzinha de sal
1/2 xícara de amido de milho
2 xícaras de água
corantes alimentícios

Modo de Preparo

Ingredientes
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