
Mais apoio para melhor prevenção

Comportamentos
agressivos

De olho em



“Em famílias em 
situação de risco, 
intervenções 
para apoiar ao 
mesmo tempo as 
crianças e seus 
pais têm melho-
res resultados.” 

Profissionais: Comportamentos agressivos
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O que sabemos?
n O desenvolvimento pré-natal afeta a capacidade de controlar a agressão.

n O consumo de tabaco, álcool ou drogas durante a gravidez pode ter 
impacto permanente sobre a capacidade do cérebro de controlar com-
portamentos violentos.

n Abuso, falta de cuidados ou de estimulação e problemas na formação de 
vínculos afetivos são fatores que contribuem para problemas de agressão.

n Em famílias em situação de risco, intervenções  para apoiar ao mesmo 
tempo as crianças e seus pais têm melhores resultados.

n Quanto mais cedo ocorrerem as intervenções, maior a probabilidade de 
resultados positivos.

n As poucas crianças que continuam a ser fisicamente agressivas depois dos 
4 anos de idade precisam de ajuda profissional específica.

n A agressividade que continua após os 4 ou 5 anos de idade é preditiva 
de problemas de relacionamento com pares e com adultos na adolescên-
cia,  habilidades sociais limitadas, dificuldades acadêmicas, problemas de 
depressão e delinquência violenta ou não violenta. 

n Está demonstrado que alguns programas pré-natais, perinatais ou na pri-
meira infância podem ajudar a prevenir problemas de socialização.

Ver também: Folheto de informações para pais: Comportamentos agressivos (2) Quando devemos 
nos preocupar?



Mais apoio para uma prevenção melhor
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DURANTE A GRAVIDEZ
... sinais que identificam gravidez de risco em mulheres 

jovens (como pouca idade, baixo nível educacional, 
ambiente pouco favorecido, rede social precária, 
problemas de saúde mental).

... nível de estresse da gestante e qualidade de seu 
ambiente durante a gravidez.

DURANTE O PRIMEIRO ANO DE VIDA
... saúde, cuidados e estimulação do bebê fornecidos 

na família e em instituições de atendimento à criança.

... bebês que demandam atenção especial (tempera-
mento difícil, cólicas frequentes, etc.).

... capacitação de profissionais e sua disponibilidade 
para aliviar o sofrimento do bebê.

NA PRIMEIRA INFÂNCIA
... crianças que têm problemas de agressão na escola 

e no lar

... crianças cujos pais têm valores 

... crianças que não dão muita atenção a outras       
crianças, ou que têm problemas de linguagem, ou são      
hiperativas ou impulsivas.

... crianças isoladas das demais ou rejeitadas por 
adultos ou colegas. 

n Garantir que mulheres jovens com gravidez de 
risco recebam acompanhamento médico e o 
apoio material e social de que necessitam.

n Informar os pais sobre comportamentos de 
risco durante a gravidez.

n Estimular a gestante a desenvolver hábitos de vida 
saudáveis e alimentar-se bem durante a gravidez.

n Oferecer aos bebês acompanhamento médico 
regular e um ambiente cuidadoso e estimulante.

n Ajudar a prevenir maus-tratos infantis,      
informando os pais sobre o desenvolvimento e 
as necessidades da criança.

n Oferecer apoio continuado a jovens pais que 
vivem na pobreza ou em condições difíceis; 
dar-lhes acesso prioritário a programas de 
qualidade de cuidados infantis.

n Criar medidas disciplinares e programas de  
prevenção adequados  - tais como Incredible 
Years (Anos Incríveis) e Triple P (Triplo P).

n Estimular o desenvolvimento da linguagem 
e habilidades sociais, bem como habilidades 
de resolução de problemas, negociação e     
administração da raiva.

n Não excluir ou juntar no mesmo grupo       
crianças que têm problemas de agressividade. 



Informações
O Centro de Excelência para o Desenvolvimento na Primeira Infância identifica e sin-
tetiza a melhor produção científica sobre desenvolvimento social e emocional de cri-
anças pequenas. Divulga esses conhecimentos para audiências variadas, em formatos e 
linguagens adaptados às suas necessidades.

Para uma compreensão mais aprofundada sobre agressividade na primeira infância, 
consulte os artigos de nossos especialistas na Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na 
Primeira Infância, disponível gratuitamente no site www.enciclopedia-crianca.com.

Este folheto informativo é publicado pelo Centro de Excelência para o Desenvolvimento 
na Primeira Infância, um entre quatro Centros de Excelência para o Bem-Estar da 
Criança. Os Centros de Excelência para o Bem-Estar da Criança são financiados pela 
Public Health Agency do Canadá. As opiniões expressas nesta publicação são de respon-
sabilidade dos autores/pesquisadores, e não refletem necessariamente os pontos de vista 
oficiais da Public Health Agency do Canadá.

Agradecemos à Fondation Lucie et André Chagnon por sua contribuição financeira para 
a produção deste folheto informativo.
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