
Guia prático para professores



Não, Não e NÃO!
Comportamentos de Oposição e de 

Desafio em sala de aula

Sugestões práticas da:



“Nem todas as crianças são iguais”,  já ouvimos dizer muitas vezes.. Desde cedo, é possível 
perceber diferentes comportamentos e características em crianças da mesma idade. Há 
bebés que choram mais frequentemente, outros que é raro ouvirmos chorar. Crianças mais 
agitadas, outras mais tranquilas. Em todos estes comportamentos há a conjugação de 
vários fatores. Uns genéticos, outros situacionais e outros que dizem respeito à dinâmica 
familiar  e social onde a criança está inserida.



Como professor(a), certamente identificará estas diferenças entre as crianças com 
relativa facilidade.

Também pelas suas turmas passam meninos mais agitados, mais tranquilos, mais 
distraídos, mais reguilas ou mais desafiantes. Foquemo-nos nestas crianças que dizemos 
serem “mais agitadas”. 

Percebemos que, provavelmente, estes comportamentos provocam no professor(a) uma 
sensação de desconforto, descontrolo ou irritação. Percebemos que é difícil olhar para estas 
crianças e perceber o que precisam, o que está ‘escondido’ atrás destas birras 
intermináveis. A criança parece não conhecer a noção do perigo. 

Mas, o que fazer?



Comportamento de Oposição Características Clínicas

Cognição  Dificuldades de internalização de 
normas e regras sociais.
 Interpretação de situações sociais 
ambíguas como ameaçadoras e 
reacção com comportamento anti-
social 

Afecto  Raiva e Irritabilidade

Comportamento  Padrão persistente de desafio face a 
figuras de autoridade
 Comportamento agressivo
 Oscilações temperamentais

Ajustamento Interpessoal  Relações problemáticas com os
adultos e grupo de pares

O comportamento de oposição manifesta-se através de atitudes de teimosia, de resistência 
ao cumprimento de regras e dificuldade em ceder ou negociar com adultos e colegas. Estas 
crianças desafiam e desobedecem constantemente os limites que lhes são estabelecidos, 
recusando a responsabilidade sobre os seus próprios actos e manifestando uma atitude de 
hostilidade face a figuras de autoridade e aos companheiros..



É frequente os pais partilharem as suas 
preocupações, dizendo não perceber por 
que razão a criança se comporta de 
determinada maneira. 

Surgem relatos de episódios agressivos 
sem razão aparente. 
Ou situações de elevada vulnerabilidade 
a uma situação, aparentemente, 
tolerável. 
Uma constante oposição aos pedidos 
do adulto e um comportamento 
profundamente desafiante.

Algumas dificuldades:
- Perda de controlo;
- Discussões frequentes 

com adultos;
- Desafio/recusa no 

cumprimento de regras 
e ordens dos adultos;

- Culpa frequentemente os 
outros pelo seu mau 
comportamento;

- Pouca paciência e zanga-
se com os outros com 
facilidade;

- Problemas frequentes 
na escola

- Dificuldade em manter 
ou fazer amigos.

Perturbação 
de Oposição

Má Educação



A Perturbação de Oposição é 
caracterizada  por um padrão de 
comportamento  negativista, hostil e de 
oposição relativamente às figuras de 
autoridade, onde estão presentes pelo 
menos 4 dos seguintes comportamentos:

Encoleriza-se
Discute com os adultos (pais, 
professores)
Desafia ou recusa obedecer às regras 
dos adultos
Aborrece deliberadamente as outras 
pessoas
Culpa os outros pelos seus próprios 
erros ou mau comportamento
É susceptível
Sente raiva ou fica ressentido
É rancoroso ou vingativo

Prevalência: 2% - 16%, mais frequente em 
rapazes  do que nas raparigas antes da 
puberdade; os sintomas de oposição 
tendem a aumentar com a idade.

Perturbação de Oposição
Os comportamentos negativistas e 
de oposição expressam-se por uma 
persistente teimosia, resistência às 
ordens, falta de vontade para tomar 
compromissos, ceder ou negociar 
com os adultos e com os colegas.

Todos estes 
comportamentos são 
recorrentes e 
observáveis em 
diferentes contextos.



Estratégias práticas para a sala de aula



- Discurso claro: Parece existir, nestas crianças, 
uma dificuldade de apreensão da mensagem que 
lhes está a ser transmitida. Muitas vezes, o foco 
da atenção acaba por ficar restringido a 
pequenas partes do discurso que lhes provoquem 
maior impacto emocional.

- Evitar interacções simultâneas: Um número 
elevado de interações em simultâneo pode 
aumentar a ocorrência de episódios agressivos. 
Esta dificuldade em regular o que sentem será tão 
mais difícil de gerir, quanto maior for o número de 
solicitações do contexto.

- Estabelecer regras e limites claros. É importante 
que os limites e regras sejam consistentes e 
constantes para que a criança consiga 
organizar-se internamente e diminuir a 
intensidade dos momentos de desorganização.

- Tranquilizar a criança: É importante aprender a 
tranquilizar estas crianças. Não esqueçamos que, 
por entre uma escalada de episódios agressivos, 
há uma criança profundamente assustada e que 
se sente em perigo. O abraço, o toque e um tom de 
voz calmo poderão ser os seus fortes aliados.

- Fila da frente e :junto de colegas tranquilos
Sente-o na primeira fila, próximo de si e junto de 
alunos mais tranquilos, num local sem grandes 
estímulos distratores (por exemplo: janelas)

Empatia
Quando falamos de crianças com 
este tipo de comportamento 
desafiante, uma das tarefas mais 
difíceis para os adultos é ter uma 
atitude empática.

É importante não esquecer que 
estas crianças não são assim 
porque querem, mas porque existe 
um conjunto de factores que 
potenciaram estes 
comportamentos, o que implica um 
sofrimento para estas crianças, 
pela constante rejeição e 
afastamento que vão sentindo da 
parte dos outros devido aos seus 
comportamentos.
Procure desenvolver a capacidade 
de se colocar no lugar delas. 



- Contacto Físico: Utilize o contacto físico 
para lhe atrair a atenção (por exemplo, a 
mão no ombro ou na cabeça), olhando nos 
olhos e com uma voz suave mas firme, 
peça-lhe para repetir o que tinha dito, e 
caso o aluno não se lembre, volte a dar-lhe a 
informação

- Instruções e tarefas curtas. Estas crianças 
tendem a ter dificuldade em organizar e 
memorizar a informação. 

- Uma instrução de cada vez: dê  instruções 
curtas, repartidas em pequenas partes, 
num tom de voz tranquilo, mas firme

- Instruções claras e objectivas: Dê a 
instrução de forma clara, simples e 
objectiva.

- Solicite feedback: Confirme se a criança 
compreendeu, encorajando-a a reproduzir 
por palavras suas o que lhe foi pedido.

Paciência
Mais um grande desafio na 
interacção com estas crianças, 
uma vez que a paciência está 
sempre a ser testada.

“ Perder as estribeiras”, só irá 
alimentar e acender ainda mais o 
comportamento de oposição, 
potenciando os comportamentos 
agressivos e de irritabilidade.

Procure ser firme na sua atitude 
mas sem perder a calma. Desta 
forma estará a transmitir 
segurança à criança e a contribuir 
para que ela compreenda que é o/a 
professor/a quem tem o controlo 
daquele contexto.



Elogios
O dia-a-dia de uma criança com 
comportamentos de oposição e 
desafio está geralmente repleto de 
críticas e reprovações.

É importante que ao mais pequeno 
sinal de bom comportamento, exista 
um reconhecimento e um elogio sobre 
este comportamento específico.

É de extrema importância que estes 
elogios sejam manifestados na 
presença dos colegas e até dos pais, 
para que percebam que não é só o seu 
mau comportamento que é pontuado 
e para que se sintam valorizados nos 
esforços que vão fazendo.

- Foco no comportamento: Nunca critique a 
criança; somente o comportamento indesejado, 
para que o aluno não associe as suas dificuldades 
ao seu valor pessoal

- Evite expor a criança: Evite a exposição ou 
valorização do episódio agressivo ou de mau 
comportamento junto do grupo, evitando que a 
criança se sinta humilhada e estigmatizada

- Atente nos aspectos positivos: Esteja atento 
aos aspectos positivos 

- Reforço: Reforce o comportamento do aluno 
sempre que possível através de elogios verbais: 
“muito bem”, “gosto de ver o teu esforço”, “Boa! 
Conseguiste!”; ou gestos: sorriso, piscar de olho, 
polegar levantado, festa no braço

- Reconhecimento público: Dar reconhecimento 
público perante outros alunos, professores e pais

- Caderneta de Bom Comportamento: Criar uma 
caderneta de bom comportamento, para que a 
famílienha conhecimento das suas  conquistas.



- Articulação com a família:  estabeleça 
uma relação com a família destas 
crianças, sustentada na cooperação, 
diálogo e confiança. É de extrema 
importância estabelecer uma ponte de 
ligação entre o trabalho feito na escola e o 
trabalho feito em casa, no sentido de 
escola e família articularem avanços e 
retrocessos e alinhavarem estratégias, de 
forma a ter uma atitude de apoio à 
criança o mais coerente e eficaz possível.

Equilíbrio
Os comportamentos de oposição e 
de desafio colocam 
permanentemente à prova os 
adultos, que com muita facilidade 
podem perder a cabeça e 
descontrolarem-se completamente 
na tentativa de lidar com a 
situação.

Contudo, é importante procurar 
manter uma postura de equilíbrio 
face ao comportamento de desafio, 
de forma a que a mensagem 
percebida pela criança seja a de que 
o seu comportamento é que está a 
ser sancionado e não ela própria e 
que só tem consequências porque o 
professor se preocupa e quer o 
melhor para ela.

Criança

EscolaFamília



- Ambiente Securizante: Organize e 
programe a aula de forma a estipular 
normas claras e a criar um ambiente de 
segurança afectiva. Propicie à criança um 
espaço em que esta se sinta segura e livre 
de expressar o que sente. Uma forma de 
colocar isto em prática é procurar 
adaptar e adequar os conteúdos, sempre 
que possível, de forma a que possa 
trabalhar os conteúdos  através da 
exploração das vivências das próprias 
crianças.

Ao criar um ambiente de sala de aula 
securizante, onde se pratica uma 
autoridade firme e simultaneamente 
afectiva, estas crianças irão sentir-se 
aceites pelo que são e saber-se inseridas 
num contexto em que os seus 
comportamentos negativos não serão 
penalizados com afectos negativos..

Confiança
Pode ser difícil confiar nestas crianças e 
a própria criança sente que não 
confiam nela e que dela só é esperado 
mau comportamento.

Por esta razão é importante inverter 
esta tendência e depositar confiança 
nestas crianças.

Procure atribuir-lhe pequenas 
responsabilidades. Porque não nomear a 
criança como responsável por 
assegurar que a turma se comportará 
adequadamente enquanto a/o 
professor/a se ausenta por breves 
minutos? Procure dizer-lhe “Tenho de 
sair por uns minutinhos e deixo-te a 
tomar conta do grupo. Tenho a certeza 
que darás muito bem conta do recado. 
Confio em ti”.



Igualdade
É fácil existirem desigualdades no 
tratamento que estas crianças 
recebem dos outros (quer adultos, quer 
de outras crianças).

E elas apercebem-se dolorosamente 
disso, o que potencia os 
comportamentos de oposição.

É fundamental manter uma relação e 
atitude de igualdade com estas 
crianças, de forma a que sintam que 
têm os mesmo deveres do que os 
outros, mas que também têm 
exactamente os mesmos direitos.

Tente, também, incutir esta atitude de 
igualdade na própria turma para que 
se criem relações positivas e justas 
entre os colegas.

- Contrato Comportamental: elabore um 
“contrato” entre duas partes (professor e 
aluno), para descrever as responsabilidades 
da criança quanto  ao comportamento, bem 
como do reforço que irá obter pela sua 
realização.

Assim, as crianças sentirão que são parte 
integrante de um acordo negociado, com o 
qual se comprometem.

Do contrato deverão fazer parte:

- Os termos do contrato, sempre pela positiva, 
focando aquilo que é esperado.

- O número e nível de comportamentos, bem 
como as recompensas associadas e imediatas 
à realização do comportamento desejado

- Os termos do contrato devem ser justos, 
realistas, exequíveis e satisfatórios para ambas 
as partes



LEMBRE-SE…

Em cada criança que apresenta comportamentos de desafio e de oposição, existe uma 
criança igual a todas as outras nas suas necessidades: uma criança que necessita de 
respeito, de ser tratada com igualdade, de afecto, de atenção e de muita paciência e 
dedicação.

Os comportamentos de desafio representam isso mesmo: um grande desafio para os 
adultos. É importante ter em consideração todos estes factores em sala de aula, no sentido 
de conseguir ajudar a criança a controlar e regular o seu próprio comportamento, que vai 
acontecendo de forma gradual, a cada pequena conquista.
O trabalho em articulação com a família da criança, é extremamente importante, de forma 
a assegurar que há uma coerência nas condutas adoptadas com a criança em todos os 
contextos em que esta está inserida.
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O comportamento de oposição é uma porta de

entrada para ajudar estas crianças a mostrarem o

que de melhor há em cada uma delas


