Neste livro, parte-se do princípio de que as crianças e as famílias lidam melhor com
os problemas de comportamento se eles forem sentidos como externos à criança.
Assim, em vez de se dizer à criança que ela é mal-comportada ou criticá-la de outra
forma mais ou menos subtil, sugere-se que pode ficar por vezes sob influência de um
personagem desagradável que gosta de ver a família em dificuldade: o Birras.
Esta forma lúdica de lidar com o problema (teoricamente conhecida por abordagem
externalizadora) pode ser usada pelos pais desde muito cedo (3/4 anos) para tentar
limitar os efeitos do Birras como, por exemplo, deitá-lo ao lixo, fechá-lo no armário,
guardá-lo nas gavetas, etc.
A abordagem externalizadora pode ser usada na terapia com crianças, mas também
na educação do dia-a-dia, tornando os conflitos normais mais fáceis de gerir e menos
culpabilizadores para crianças e pais.
No desenvolvimento normal muitas birras são a afirmação do poder da criança e
da sua autonomia. Os pais pisam um terreno minado: não podem deixar a criança fazer
tudo o que ela quer, mas não ganham nada em hostilizar as suas tentativas de se afirmar
como pessoa autónoma, com vontade própria. O desafio desta afirmação de autonomia
da criança por parte dos pais conduz inúmeras vezes a uma escalada do desafio inicial.
Usando esta abordagem, quando os pais perguntam se o Birras está por perto, a criança
tem a possibilidade de mudar o seu comportamento “salvando a face”, isto é, não
precisando de admitir que está a ceder à vontade dos pais, mas tornando mais forte
a sua própria vontade, não deixando o Birras dominá-la e fazer o que quer dela. Estimulase assim a independência da criança, já que muitas vezes aquela está ao serviço do
comportamento desajustado.
O que este livro sugere é precisamente uma forma diferente de compreender os
problemas de comportamento, podendo ser um modelo inspirador para pais e outros
educadores.
Miguel M. Gonçalves
Prof. Associado do Departamento de Psicologia
Universidade do Minho

– Pai, quero aquela boneca.
– Hoje não vais levar nada, Clara.
– Mas eu quero. Dá-ma!!!
– Já disse que hoje não.
– Dááááááá-ma!!!
– Não vale a pena, Clara, não dou. Estás muito mal habituada!
– Só desta vez…
– JÁ DISSE E NÃO VOLTO A DIZER: NÃO!
A Clara começa a chorar e a gritar cada vez mais alto, deixando o pai
envergonhado e irritado.
– Eu não aguento mais, é sempre a mesma coisa, birra atrás de birra!
Nunca mais vens comigo ao supermercado! Aliás, nunca mais vais comigo a
lado nenhum!
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… e o Birras também foi …
Ninguém está a vê-lo…

mas toda a gente sabe que ele está presente, não achas?

– Que delícia! Foi tão fácil dominar a Clara e deixar o seu pai desconcertado
que até tenho vontade de comemorar. Em homenagem a este momento
maravilhoso, hoje vou importunar a D. Laura, aquela chata que diz a toda a
gente que o filho é bem comportado e que nunca se deixa levar por mim. Isto
é o que nós vamos ver! Vou provar que ninguém deve duvidar das minhas
convicções!
Ups! Estava tão distraído que só agora reparei que não fiz as devidas
apresentações. Para quem não me conhece e, antes que comecem a pensar
que sou boa pessoa, apresento-me: o meu nome é Birras. Sou o filho mais
novo do Mau Comportamento e da Má Educação. A minha experiência remonta
ao tempo de D. Afonso Henriques que, naturalmente influenciado por mim,
teve uma pequena quezília com a sua mãe. Na verdade não foi muito difícil
convencê-lo, aquela relação já estava muito má quando eu apareci. Limiteime a dar um empurrãozinho!
Foi a partir dessa altura que percebi o meu poder. Consigo convencer o
mais duro dos duros, consigo fazer com que as pessoas se deixem levar pelos
meus disparates e delicio-me a vê-las aos gritos com as crianças e
completamente desesperadas. Como sou parecido com a minha mãe, gosto de
provocar as pessoas que mais se preocupam com aquelas coisas de princípios,
educação e regras. Assim, o meu alvo principal são os pais e os educadores.
Mas, para que tudo corra na perfeição, e como já não tenho vinte anos, preciso
da ajuda de uns velhos amigos como a Irritação, a Culpa e a Desautorização,
que me auxiliam nessa difícil tarefa de dominar crianças e pais, deixando-os
irritados até perderem a cabeça. Ao longo desta história vão ter a oportunidade
de os conhecer.
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Aquele
a li ao lado
é o Birras

Sabes o que é que ele quer ?
Q uer ficar cada vez m
ais forte
Mas não penses que ele
come tudo o que está no prato...

O Birras fica forte quando as crianças fazem
as asneiras que ele manda!
Presta atenção ao resto da história
que já vais perceber tudinho...

Com o passar dos anos (e garanto que são muitos!) fui melhorando as
minhas estratégias para convencer as pessoas a acreditar em mim,
transformando a relação entre pais e filhos num caos! O primeiro passo é sempre
o mais longo, mas no fundo também é o mais fácil, principalmente quando se
trata do primeiro filho. A família ajuda-me muito porque quando os bebés
nascem, os pais começam logo a ouvir dos seus pais, sogros, tios e do resto
da família o que devem e como devem fazer para bem educar. Uns dizem uma
coisa, outros dizem outra completamente diferente. Ah! Nesses momentos nem
preciso envolver-me muito porque tantos palpites juntos criam confusão por
si só! Apareço de vez em quando e levo sempre comigo a Intromissão que tem
como tarefa convencer os avós da criancinha de que os seus pais não a sabem
educar. É maravilhoso! Porque há sempre quem discorde, principalmente dos
sogros...
Mais tarde, certifico-me de que a criancinha fica a fazer umas birritas para
comer ou dormir e inicio uma nova investida: fazer com que os pais acreditem
que não sabem mesmo educar. Até a vizinha do 5º andar educa melhor os
filhos! Quando os pais já acreditam nisso e estão a sentir-se completamente
confusos e desmotivados, acrescento a minha ideia preferida que os deixa
sempre arrasados: “Pais dedicados têm de ser perfeitos, senão, para que é que
tiveram um filho?” Nessas alturas sei que a minha voz toca fundo...
Quando já estão nesse ponto é fácil convence-los a deixar a criança fazer
o que quer, sem regras, limites ou aquelas coisas chatas da boa educação.
Garanto-vos que a Educação é uma criatura insuportável, sempre certinha, sem
um vinco e cheia de boas maneiras. Ugh!
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Passados uns anos, quando a criança estiver mais crescida e depois de já
ter ensaiado vários passos para mandar lá em casa, preciso da ajuda do Trauma.
Esse é muito meu amigo e, acreditem, ele convence muita gente, até os mais
incrédulos! A verdade é que algumas ideias que circulam na sociedade ajudamno bastante, como os receios de que, se a criança não tiver liberdade total ou
se não a deixarem experimentar de tudo (inclusive dar uns bons biqueiros na
avó), vai sentir-se reprimida. Assim, há que fomentar e aproveitar essa ideia
de que é melhor não repreender para não criar um traumatizado.
Como não suporto ordens, quando percebo que os pais estão a começar
a tentar controlar-me, arranjo forma de fazer aparecer o medo de que a criança
deixe de gostar deles. Alego que não há criança que goste de pais que
repreendam, imponham regras, respeito ou limites. Sim, elas só gostam de
quem as deixa fazer tudo. Liberdade! E não me venham com essa conversa de
psicólogo de que a criança se sente mais segura e desenvolve uma melhor
relação com os pais se conhecer os seus limites. Isso é conversa barata! A
liberdade total é que cria bons lutadores para a vida!
E é assim que, aos poucos, a vida dos pais vai ficando sob o meu domínio.
Começam a não sair com a criança, a não poder deixá-la na casa de ninguém,
a não ser convidados para ir à casa dos amigos e a sentir-se constantemente
criticados. Até que um dia, percebem que passaram a vida a fazer-lhe as
vontades e já não a conseguem controlar. Coitadinhos! Ah! Ah! Ah!
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Aposto que já estão a detestar-me e ainda nem sequer revelei o meu grande
trunfo! Quanto mais apareço, mais convenço os pais de que eu e a criança
somos a mesma pessoa. Assim, eles põem a culpa nela e acabam por agir
contra ela, e não contra mim. As críticas dos outros quando acusam a criança
de ser mal-educada são preciosas, porque alimentam a ideia de que é algo que
faz parte dela e não há nada a fazer. Assim fico mais forte e passo despercebido!
Digam lá se a minha vida não é divertida? Mas não pensem que é sempre
assim. Às vezes alguns pais tentam pregar-me um susto, ameaçando abandonarme porque descobriram as minhas artimanhas. Nesse caso, não me deixo
intimidar e apresento um conjunto de desvantagens que rapidamente os fazem
mudar de ideias. Aquela que eu mais gosto de usar é a de que, às vezes, até
dá jeito ter-me por perto. Assim, os pais podem sempre dizer que a culpa não
é deles. O filho nasceu assim, o que fazer? E, com isso, justificam o facto de
não mexerem uma palha para me controlar. No fim, todos ficamos contentes!
Pois é, eu sou assim mal comportado e adoro ser como sou. Quero poder!
Quero dominar e ser forte perante a sociedade. Como consigo tudo isso?
Aproveito-me das dificuldades da vida quotidiana, das crenças, dos valores
sociais e das dúvidas de quem tenta dar o seu melhor para os confundir com
as minhas ideias. Pois é, sou o Birras e são essas ideias que me alimentam.
Para provar a minha influência ao longo dos tempos, resolvi deixar que
narrassem esta história sobre a minha mais recente investida com uns
personagens muito interessantes: a família da Clara. Apesar do pai ser careca,
a minha presença tem-no deixado de cabelos em pé! Posso considerar que
tenho obtido bons resultados, não acham?
Esperando que a sua família seja a próxima a receber a minha visita,
despeço-me cordialmente,
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