
 

Circular n°: 05 

Ref.: O papel da Escola diante episódios de mordidas e conflitos. 
 

Prezados pais e responsáveis: 
 
As fases do desenvolvimento humano  acontecem em diversas etapas, por isso, devemos sempre estar atentos 
para novas situações que ocorrem durante as distintas faixas etárias.  

As formas de relacionamento nos primeiros anos de vida podem ocasionalmente criar algumas situações 
incômodas, porque nessa fase, a busca por seu espaço ou por algo presente neste espaço pode despertar uma 
“combatividade” na criança , em função de  disputa por um objeto qualquer. Essa dsiputa geralmente é em 
função do objeto ou de atenção e não contra a outra criança 
 
Eventualmente nos deparamos com sinalizações de pais que, ao buscarem seus filhos na escola os encontram 
mordidos, ou até mesmo machucados por  algum coleguinha. em alguns momentos esses episódios ocorrem 
até mesmo sem ter ‘’ um motivo aparente naquele momento. Não é fácil para os pais assimilarem essas 
mordidas ou machucados sem mágoa ou indignação, todos os envolvidos querem a maior proteção possível, e 
por isso, a instituição escolar é responsável por entender todas as fases, e as possíveis  intervenções, tanto 
preventivas, quanto imediatas  Muitas vezes, crianças que mordem na escola são crianças mais possessivas 
que querem atenção exclusiva, filhos únicos, filhos de pais que estão em processo de separação, ou ainda 
crianças que estão com irmãozinhos recém nascidos em casa, dentre outras variáveis. De alguma forma,  a 
criança pequena precisa extravasar suas angustias e ansiedades, e como ainda não possui um repertório de 
vocabulário eficiente para comunicar-se utiliza  o mecanismo da mordida ou “ birra” como manifesto. 

A escola jamais será omissa à situação, nem vai  achar que é normal, porém, fará todas as mediações e 
aumentará os cuidados para que os episódios não se repitam , tomando as providências com ambas as partes. 
Precisamos compreender que a criança é um ser em formação que encontra-se  em fase de amadurecimento e, 
consequentemente,  está aprendendo a exteriorizar suas angustias, medos, frustrações, anseios e descobertas 
e grandes mudanças ocorrerão neste processo, principalmente no período que se desenvolve até os 07 anos 
de idade.  
A Escola tem o papel de: 

 Cuidar e zelar pelos seus alunos. Os responsáveis diretos pela sala de aula estão preparados para lidar 
com as situações e direcionam  o máximo de atenção aos conflitos, birras e mordidas;  

 Agendar  com as famílias e elucidar que seu filho(a) está mordendo ou batendo;  
 

 A docente titular deverá registrar na agenda, explicando assim, o que ocorreu em  sala;  
 

 Desenvolver ações pedagógicas educativas, a fim de ressignificar as relações e estimular atitudes 
corretas; 

Assim, orientamos às famílias: 
 evite divulgar fotos ou expor sua criança em grupo de whatsapp, a situação necessita ser  resolvida  

com  a instituição escolar.  
 evite julgar outras crianças, nem sempre as ações dos discentes são ligadas diretamente a ela ter 

visto/presenciado algo 
 evite verbalizar que a outra criança não possui educação, que os pais não cuidam, pois todos os 

envolvidos  sofrem com a situação. A criança que ‘’combate’’ através da mordida, expressando seus 
conflitos internos, deve ser cuidada e não julgada. 

 
A questão da mordida deve ser trabalhada na família e dentro da escola. As causas das mordidas precisam de 
uma avaliação mais minuciosa entre os pais e a equipe pedagógica, para juntos reconquistarem a harmonia 
entre os pequenos, os pais e a escola.               
(Texto adaptado: Albertina de Mattos Chraim – Psicopedagoga). 
Contamos com o habitual apoio e parceria da família. 
 
Cordialmente, 

Coordenação Pedagógica-Educação Infanti 

Salvador, 19 de Março de 2019. 
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