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As Dentadas na 1ª Infância 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “A utilização dos dentes para interagir com o próximo, pode não querer obrigatoriamente 

expressar um comportamento agressivo, pois muitas vezes faz parte do contacto natural que 

as crianças pequenas têm que ter com o corpo dos adultos ou de outra criança, utilizando os 

cinco sentidos e particularmente a boca e as mãos – daí morderem, arranharem e baterem 

com certa frequência. Claro está que uma criança pequena pode não ter a noção de quanto 

magoa os outros, embora possa ter já claramente a ideia que está a fazer uma coisa errada. 

Por essa razão, é bom que, desde o princípio, as mordidelas sejam postas no seu lugar, ou seja, 

com um «não», sem violência mas com firmeza, principalmente com uma expressão que 

acentua a mudança de registo dos pais. Nestes casos, uma boa alternativa é dar às crianças 

brinquedos que elas possam roer e, desta forma, treinar os dentes.” 

Mário Cordeiro, Pais e Filhos (2010) 

 

Entre o 1 e os 2 anos de idade as dentadas tornam-se bastante comuns, principalmente na sala 

de Creche. A criança não faz isso para magoar, tanto que ela também fica assustada quando o 

outro começa a chorar. As dentadas são comuns nessa idade, as crianças encontram-se na fase 

de aprendizagem do Eu e do Meu por isso ainda não possuem o senso de partilha. Tirar um 
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brinquedo a outro satisfá-los, é uma conquista. A dificuldade em partilhar, tirar coisas uns dos 

outros, a disputa pelas pessoas e pelos brinquedos é expressa de uma forma mais física e nada 

verbal, daí agressões e as dentadas. As dentadas são mais óbvias e a sua melhor forma de se 

defender porque magoa mais e leva a sua avante, ficar com o brinquedo e mostrar a sua 

superioridade, assim, devem ser encaradas como uma etapa do desenvolvimento em que a 

criança aprende a conquistar e dividir seu espaço.  

Mas muitas outras razões podem estar por detrás das frustrações que levam uma criança, com 

os outros meninos, a desforrar-se do que julga ser pouca sorte: inveja, ciúme, não conseguir o 

que quer, ser contrariada ou não poder fazer tudo o que quer e bem lhe apetece. Os dentes 

transformam-se, assim, em veículos de sentimentos da frustração mal vivida e não é por acaso 

que muitas vezes estas manifestações, como outras que denunciam birras, se dão mais com 

pessoas próximas da criança do que com estranhos. 

 

O que fazer?   

As dentadas podem começar tanto em casa como na Creche. As dentadas na Creche são uma 

situação constrangedora para todos os envolvidos. Os pais da criança que morde sentem-se 

muito mal, ficam envergonhados, os pais da criança agredida ficam chateados com o sucedido 

e muitas vezes sentem-se culpados por deixarem a criança na Creche. Já a Creche, por sua vez, 

tem a difícil tarefa de mediar as relações entre as crianças e seus familiares, a fim de amenizar 

os sentimentos negativos da situação.   

As dentadas devem ser reprimidas, mas há que entender o que as motivou. Nas crianças que 

estão frustradas deve tentar levar-se a energia para coisas positivas, promover a autoestima e 

desviar a atenção do problema em causa, para não se estar sempre a repreender e a castigar. 

 

Muitas vezes, os «mordedores» sentem-se o centro das atenções – o que é, afinal, o seu 

objetivo principal. «Cuidado que ele morde!» – basta os adultos dizerem isto para a criança se 

sentir olhada por todos os presentes, mesmo que não pelas melhores razões, o que não é 

muito bom. 
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A intervenção dos adultos é essencial, para sanar os problemas e resolver conflitos onde exista 

uma discrepância nas capacidades de luta das várias crianças envolvidas. 

 

É essencial enfrentar estas situações como qualquer outra capacidade a desenvolver com as 

crianças e não como um grande problema. 

É importante detetar as situações logo de início, uma vez que se trata de um hábito que se 

pode manter, o facto de fazer com que não se torne um hábito é um ganho. Há que trabalhar 

com as crianças as suas capacidades de comunicação com os outros e ensiná-las a respeitar-se 

mutuamente. É uma capacidade que tem que ser cultivada e adquirida pela criança.  

Neste sentido, sugerimos: 

 Há que fazer a criança perceber o que de facto não está bem e que não se deve 

repetir; 

 Diga "não" num tom calmo mas firme e com desaprovação; 

 Nunca lhe diga "és uma criança má". Deverá evitar etiquetar as crianças como más. As 

crianças não são más, o que está mal é a sua ação e é assim que a criança deve 

perceber; 

 Deixe a criança 5 minutos sem brincar para que veja que as más ações têm 

consequências; 

 Quanto mais claras forem as normas e os limites mais cedo as crianças interiorizam;  

 Se uma criança for mordida, nunca a incentive a fazer o mesmo com outra criança. Ao 

conversar com as crianças, tanto com a que foi mordida como com quem a mordeu, é 

um exemplo de que não é com violência que se resolve as situações; 

 Aprenda a identificar o contexto no qual a criança costuma reagir mordendo, desta 

forma, antecipe-se e fique junto, mediando a relação e orientando a criança a agir de 

forma correta; 

 Não permita que a criança usufrua do brinquedo ou do colinho, que conquistou à custa 

da dentada, estimule sempre, o pedido de desculpas; 

 Por vezes a criança morde aos próprios adultos/ pais. Não permita. Repreenda-a e não 

a desculpe; 
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Lembre-se:  

As dentadas na 1ª infância é uma fase que passa, mas para que esta não se prolongue por 

tanto tempo, a eficácia na sua repreensão é fundamental. 

 

 

 

 

As Equipas Pedagógicas do DPV 
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