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INTRODUCCIÓN

A Guía para nais e pais que ten nas súas mans forma parte do
Proxecto de non violencia (*) no deporte e na vida, xunto coa
Guía para docentes e persoas interesadas e a Guía para escolares e
persoas curiosas.
Todas elas abordan o tema da violencia nos contextos deportivos;
non obstante, en cada unha delas realízase a exposición do contido
en función dos destinatarios.
A Guía para nais e pais comeza por analizar a familia no contexto das sociedades actuais de posmodernidade, co obxectivo de establecer a relación entre os tipos de familia e a aparición de condutas
de violencia nos fillos. Por esta razón, explicamos o significado de
violencia do que partimos e a diferenza entre agresividade e violencia. Ademais de expoñer os cambios no modelo da familia tradicional, a guía céntrase, de forma especial, nas familias da posmodernidade de decadencia, dado que as formulacións destas favorecen, en
maior medida, a aparición de condutas de violencia nos contextos
deportivos, familiares, escolares, etc. A continuación, expoñemos a
filosofía da non violencia como proposta dende a que educar os
fillos, con referentes máis próximos á posmodernidade de resistencia. Ademais, a guía incorpora o Código da non violencia para o
deporte e para a vida, que tamén foi incluído na Guía para escolares
e persoas curiosas e na Guía para docentes e persoas interesadas,
entendido como marco de referencia para a vida cotiá e para o deporte. E, finalmente, inclúese un dicionario de termos, co obxectivo de
clarificar os conceptos que aparecen ao longo do texto.
A lectura da presente Guía para nais e pais ofrece dúas posibilidades:
- Ler de forma continuada os diferentes apartados desta, sen fixarse na cor verde dalgunhas palabras ou frases.

* Aínda que cada vez máis se opta por unir ambas as dúas palabras e formar unha soa, con contido propio, escríbese deste modo por
criterios lingüísticos.
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- Ou, en cambio, centrar a atención nelas dende o principio, posto
que proporcionan as claves para entender a filosofía educativa da
non violencia e o Código da non violencia ao que xa nos referimos, e
que se vincula cos referentes da posmodernidade de resistencia.
Estas palabras e frases sinaladas en cor verde identifican as
cuestións relevantes na educación dos fillos, así como as condutas e
actitudes relacionadas coa violencia que non se consideran axeitadas. Posteriormente, no Código da non violencia, as condutas identificadas como negativas aparecerán como ideais ou referentes educativos agrupados en tres categorías relativas ao deporte, pero igualmente existentes na vida:
- Actitudes e comportamentos de xogo limpo e non violencia.
- Actitudes e comportamentos necesarios para a competición.
- Actitudes e comportamentos necesarios para a cooperación.
O Código da non violencia para o deporte e para a vida redactouse
pensando no nivel de comprensión dos nenos que están na educación primaria, sobre todo no ciclo intermedio; por este motivo, a linguaxe, as expresións e as situacións referidas están adaptadas á súa
idade.
Por outra banda, na Guía para escolares e persoas curiosas realizamos a suxestión de que sexan eles os que inviten os seus pais a responder ao Código da non violencia para o deporte e para a vida; e que,
en función das respostas que vostede indique, lle ofrezan a oportunidade de asinar o Contrato da non violencia para o deporte e para a
vida que incorporamos naquela guía. Finalmente, despois de asinar
o contrato, o seu fillo ofreceralle o carné da non violencia personalizado. De todos os xeitos, a historia previa que incorpora a Guía para
escolares e persoas curiosas, narrada por un neno e unha nena,
tamén lles pode facilitar a comprensión dos conflitos de violencia
que acontecen nos contextos escolares e de tempo libre nos que viven
os fillos e que son obxecto destas guías.
Na Guía para docentes e persoas interesadas ofrecemos unha
información máis detallada do papel do deporte na sociedade; da cultura deportiva que existe na actualidade; das causas da violencia no
deporte, e na vida; e das condutas de violencia no contexto escolar.
Tamén incorporamos unha proposta orientada especialmente aos
profesores para educar dende a non violencia na escola. Se o tema é
do seu interese, pode afondar nel a través da súa lectura; esperamos
que esta lle proporcione as claves e criterios necesarios para enten-
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der a gran complexidade do fenómeno da violencia nos diferentes
contextos: escolares, familiares e no tempo libre.
Se ao longo das lecturas das guías de non violencia no deporte e na
vida se lle ocorren ideas, suxestións ou preguntas, pode envialas ao
seguinte enderezo de correo electrónico:
proxectononviolencia@xunta.es

Todas elas nos axudarán a mellorar o Proxecto da non violencia no
deporte e na vida.
¡Boa lectura!
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1.

A FAMILIA EN RELACIÓN
CO DEPORTE E COA VIDA:
A INFLUENCIA DAS SOCIEDADES
ACTUAIS DE POSMODERNIDADE

1.1. O OBXECTIVO DE EDUCAR: POÑER NORMAS E
LÍMITES EN FUNCIÓN DUN IDEAL
A responsabilidade da familia fronte á educación dos fillos é unha
cuestión evidente. Pero o proceso de educar non resulta doado porque, sobre todo, esixe poñer límites, normas e sancionar os comportamentos que se consideran negativos.
Seguindo as presentacións de
Fernández Blanco (2004), nas primeiras idades dos fillos resulta difícil educalos, posto que debemos
castigar condutas que eles consideran divertidas ou pracenteiras:
berrar, mancharse, mollarse, tirar
obxectos, etc. Non obstante, nun
segundo momento, a situación non
mellora senón que se complica, porque os fillos non son capaces de
entender que as nosas recomendacións ou límites sexan os axeitados:
comer con corrección na mesa,
[ 11 ]

lavar os dentes, recoller os xoguetes, non pegar cando os demais si
lles pegan a eles, non mentir ou facer trampas, axustarse á cantidade de paga semanal estipulada, ou á hora de chegada á casa pola
noite.
De todos os xeitos, nesta tarefa de educar aparece ademais un
novo problema: conseguir que asuman as nosas normas tanto
cando estamos presentes como cando non o estamos.
Nos primeiros anos, o neno só asume as regras, sempre con resistencia pola súa parte, cando os pais están presentes; pero, cando
estes xa non están diante deles, continúan facendo o que eles queren e lles gusta. Non obstante, o obxectivo máis importante da educación é conseguir que os fillos interioricen as prohibicións que os
seus pais estableceron ao longo dos anos, e que sexan eles mesmos
os que se vixíen e desenvolvan unha conciencia moral sólida que
lles proporcione referencia nas súas vidas.
O mecanismo que facilita o paso a esta segunda fase de autovixilancia é o temor á perda do cariño dos pais, a sentir desprotección.
É por este motivo que os fillos están máis dispostos a asumir as normas, porque a cambio reciben o que necesitan: amor e protección e,
en definitiva, uns referentes que organizan o seu comportamento e
lles dan seguridade.
Non obstante, esta fase de autovixilancia non se consegue plenamente nunha idade determinada, senón que constitúe unha loita
permanente ao longo de toda a vida da
persoa. As normas sociais sempre nos
premen e nos restan unha marxe de
liberdade, a cambio do cal recibimos o
recoñecemento dos demais e a aceptación do grupo no que vivimos: amigos,
parella, compañeiros de traballo, etc.
De todos os xeitos, os nenos non perciben que isto tamén sexa así para os
seus propios pais, posto que son habituais as frases do tipo: eu teño que deitarme temperán, pero ti podes deitarte
cando queres. Neste caso non se dan de
conta de que os pais tamén están limitados por outras normas: levantarse
temperán par ir traballar, aínda que
non exista ninguén na casa que os obrigue a iso.
[ 12 ]

Educar significa, en definitiva, poñer límites e normas en función duns ideais, dun referente que se considera válido. E as
sociedades actuais de posmodernidade, sobre todo na súa orientación de decadencia, introducen un problema ante esta cuestión,
posto que se caracterizan pola crise de valores, a pluralidade mal
entendida, a apertura de modelos, etc. e tradúceno á filosofía do todo
vale.

1.2. AS FAMILIAS DAS SOCIEDADES
POSMODERNAS
A sociedade española pasou nas últimas décadas por importantes
transformacións. Unha vez que finaliza a etapa franquista, iníciase
un período democrático que transforma paulatinamente os valores
da sociedade e, como consecuencia, tamén da familia e do deporte.
Nese momento cuestiónanse os fundamentos da etapa anterior e
iníciase o desenvolvemento dunha sociedade baseada nas liberdades
democráticas. Esta posición, de partida, xera unha estrutura de oposicións, en canto a ideais e referentes, que determina a aparición, no
día a día, de dilemas e situacións de conflito ante a presenza de
novas formas de entender a sociedade e as antigas formas herdadas.
Os axustes entre as diferentes posicións son inevitables, e o paso dos
anos permite a consolidación dunha sociedade democrática que,
como calquera tipo de sociedade, continúa experimentando hoxe en
día transformacións e desaxustes na súa filosofía e referentes.
A nova sociedade española, ademais de desenvolver un proceso
interno de cambio, recibe e experimenta, como consecuencia da globalización, as influencias
das transformacións sociais que se viñeron consolidando noutros países.
Neste sentido, podemos
dicir que, en termos xerais, a súa filosofía e valores se achegan ao
modelo das sociedades
posmodernas, aínda que
tamén permanecen características propias das
sociedades modernas.

[ 13 ]

A posmodernidade incorpora unha presentación xeral de apertura. Xa non se pechan camiños, senón que se abren as posibilidades
de novos modelos en todos os ámbitos: de familia, de pais, de profesores, etc. e tamén de deporte. En consonancia con esta formulación
de apertura, concédense máis liberdades e, como consecuencia, a
pluralidade increméntase. Tamén se reduce o control social e se
flexibilizan as posturas de autoritarismo para facer efectivos os
presupostos democráticos.
Neste contexto, dende as formulacións da posmodernidade
(Besteiros, 2000), pódense identificar dous tipos xerais de familia:
• Por unha parte, as familias da posmodernidade de resistencia: estruturadas en función de ideais e referentes éticos, preocupadas pola xustiza e o respecto ás diferenzas, e que exercen a autoridade sen desenvolver actitudes de autoritarismo.
• E, por outra, as familias
da posmodernidade de decadencia: que funcionan con
ideais e referentes pouco definidos, transmitindo posturas
do todo vale, que desenvolven
actitudes individualistas máis
que actitudes de pensar nos
demais, e que abandonan a
autoridade ao educar, por
entender que esta é sinónimo
de autoritarismo.
De todos os xeitos, entre ambos os dous modelos xerais de familia, existen outros moitos casos particulares que non é posible considerar nesta guía, porque cada familia elabora as súas pautas educativas en función da súa historia familiar e das traxectorias persoais dos seus membros.

1.2.1. OS CAMBIOS NO MODELO DE FAMILIA
TRADICIONAL
Neste contexto de pluralidade e apertura, o modelo tradicional de
familia, que fora predominante noutras etapas, convive cada vez
máis con outros modelos que, co paso dos anos, se foron consolidando de forma inevitable a consecuencia da súa gran presenza social.
Estes novos modelos modifican os roles de pai e nai, o concepto de
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autoridade, introducen liberdades nas relacións, transforman os
referentes ou ideais dende os que educar, debilitan os anteriores, etc.
Os feitos e factores que xeran outros modelos de familia
poderían sintetizarse nos seguintes:
• O incremento de divorcios e separacións determina familias dun
só adulto con un ou varios fillos. E os segundos matrimonios destas
persoas crean, á súa vez, novos modelos de familias.
• A posibilidade de que un só adulto poida realizar unha adopción
incrementa, á súa vez, o número de familias monoparentais.
• A diminución de matrimonios civís ou relixiosos e a aceptación
das parellas de feito establece modelos de familia que se constitúen
sen o requisito dos vínculos institucionais.
• As técnicas de reprodución asistida posibilitan que unha muller
xa non necesite dunha parella para ter fillos e formar unha familia.
• O incremento do paro e as excesivas esixencias no mundo laboral
provocan grandes dificultades para
conseguir traballo, precariedade,
temporalidade, horarios prolongados, imposibilidade de compaxinar
os horarios laborais cos horarios
escolares dos fillos, escaso tempo de
ocio para compartir actividades,
etc.
• A progresiva incorporación da muller ao mundo laboral fóra do
fogar crea tamén novos tipos de familia que xeran novas situacións
que cómpre considerar:
- A necesidade de que
tanto o pai como a nai se
repartan as tarefas da casa e
o coidado dos fillos, posto
que ambos os dous traballan
fóra do fogar.
- A incorporación dunha
persoa allea á familia para
axudar nas tarefas da casa e
no coidado dos fillos.
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- A colaboración dos avós para axudar na casa e no coidado dos
netos.
• O descenso da natalidade que facilita unha maior atención e coidados aos fillos, pero tamén propicia a transformación dos nenos no
centro das familias, posto que cada vez hai menos.
• O feito de que o significado de mozo e adulto cambiou.
Oficialmente, unha persoa pode ser considerada nova ata os 30 anos
ou máis, polo tanto as súas responsabilidades como adulto aprázanse, podendo converterse en fillos eternamente. E os adultos, en
xeral, polas propias esixencias da sociedades da imaxe parecen estar
obrigados a manter, cada vez máis, un aspecto, un estilo de vida e de
ocio semellante aos dos mozos.
• E, por último, as expectativas de vida alónganse o que facilita
que as relacións pai-fillo tamén se prolonguen no tempo. Aínda que,
en principio, esta situación é positiva, tamén xera que se manteñan
os roles de pai e fillo, en canto a responsabilidades que hai que asumir, durante máis tempo; agravándose a situación coas dificultades
que teñen os fillos para atopar traballo, independizarse, atender os
seus propios fillos, etc.
As posturas de pluralidade e as actitudes de apertura ante outros
modelos de familia, propias da posmodernidade e en principio positivas, provocan un claro distanciamento das formulacións das
sociedades modernas, xa que estas tenden máis a pechar camiños, modelos e a establecer un só referente.
En consecuencia, como indicamos, aparecen familias na sociedade española propias da posmodernidade de resistencia, que educan
dende ideais definidos, están preocupados pola xustiza, o respecto ás
diferenzas, a ética, e utilizan a autoridade como recurso necesario para
unha educación responsable.
Non obstante, na sociedade española, ao igual que noutros países,
desenvólvense tamén outros modelos de familia que son propios
dunha posmodernidade de decadencia. Nestes casos, a ausencia
dun modelo único, dun só referen-
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te, crea incertezas porque é necesario tomar
decisións individuais
para construír os propios ideais, e estes dilemas non se resolven da
mellor forma. En consecuencia,
aparecen
posturas do todo vale,
a autoridade cuestiónase confundíndoa co
autoritarismo e cada
vez establécense menos
límites ás condutas. Este modelo, en xeral, facilita a aparición de
diferentes tipos de condutas de violencia, indisciplina, abusos e actitudes de ausencia de ética que se manifestan nos contextos cotiáns,
tanto familiares, como escolares e deportivos, e que pouco teñen que
ver cunha sociedade civilizada e cun deporte educativo.
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2.

A VIOLENCIA NO DEPORTE
E NA VIDA: TIPOS DE
VIOLENCIA E DIFERENZA
ENTRE AGRESIVIDADE
E VIOLENCIA

Polo tema que nos ocupa nesta Guía para nais e pais, ímonos centrar sobre todo nas repercusións da posmodernidade de decadencia
no ámbito familiar, con relación á aparición de condutas de violencia nos fillos, tanto no deporte coma na vida. Na Guía para docentes
e persoas interesadas poden atopar unha explicación das situacións
de violencia vinculadas aos contextos deportivos: entre espectadores, entre xogadores, cara ao árbitro, etc.; tamén á indisciplina que
apareceu nos centros
escolares, no contexto
das clases de educación física, noutras
aulas e nos patios das
escolas.
Pero, antes de continuar, presentamos os
tipos de violencia dos
que falan e a diferenza
entre agresividade e
violencia.
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2.1. OS TIPOS DE VIOLENCIA
O concepto de violencia que utilizamos é amplo e con el non nos
referimos só á violencia física. Se o fixésemos así estariamos a
esquecer e, sobre todo, lexitimando outros tipos de violencia, moito
máis sutís, que habitualmente pasan desapercibidos ou son consentidos na vida cotiá. Por este motivo, entendemos que tamén son condutas de violencia nos contextos familiares e deportivos as de tipo
verbal, xestual, psicolóxico e o xogo sucio. Explicamos cada un destes a continuación relacionándoos co mundo do deporte e das actividades físicas.
Tipos de violencia: física, verbal, xestual, simbólica e
de xogo sucio.
- Violencia física. Incluímos aquí os empuxóns,
choques, balonazos, pelexas, puñazos, patadas, lanzamento de obxectos ao
campo, estragos nas instalacións deportivas, etc.
Referímonos tanto ás
condutas
intencionadas,
que nada teñen que ver co
xogo, como ás condutas non
intencionadas que se producen por neglixencia, irresponsabilidade ou descoñecemento do regulamento, porque a súa ignorancia non exime do seu cumprimento.
De todos os xeitos, tamén estaría incluída nesta categoría a actitude do que considera unha conduta de violencia e se inhibe ante
ela, non denunciándoa ou actuando coma se non a vise. Neste caso,
a non implicación non desculpa a responsabilidade que ten ante tal
situación.
- Violencia verbal. Considéranse nesta categoría os insultos, etiquetas que deterioran a identidade das persoas, comentarios despectivos e descualificacións, afirmacións arbitrarias e pouco obxectivas, a manipulación de declaracións, cancións e himnos provocadores, etc.
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- Violencia xestual. Refírese aos xestos obscenos, provocativos, despectivos, etc. que
poden realizar os implicados na actividade
deportiva: xogadores, adestradores, espectadores, pais, etc.
- Comportamentos non éticos e contrarios ao xogo limpo. Intentar gañar por riba de
todo e a calquera prezo, humillar o perdedor,
simular faltas e facer trampas, tomar substancias prohibidas para aumentar o rendemento,
desenvolver actitudes individualistas dentro do
equipo, etc. son actitudes e condutas que non se atopan de forma
implícita en ningún regulamento.
- Violencia simbólica-psicolóxica. Os exemplos que incluímos
non resultan tan evidentes como a violencia física, que é a que detectamos máis doadamente, non obstante, o dano provocado e as consecuencias poden ser máis graves, profundos e permanentes no
tempo.
– Violencia a través de símbolos: anagramas, pancartas ou da propia vestimenta.
– Violencia a través de actitudes:
exclusión dun xogo libre a compañeiros,
converter en invisibles algúns xogadores, discriminación por ser neno ou
nena durante o xogo, inhibición ante
situacións de inxustiza, non resolver
conflitos con obxectividade, etc.

2.2. A DIFERENZA ENTRE AGRESIVIDADE
E VIOLENCIA
A agresividade é un instinto primario, innato ao individuo.
Neste sentido, podemos entender que nos proporciona unha disposición que contribúe tanto á loita pola supervivencia coma á superación dos diferentes obstáculos da vida. Dende esta perspectiva, a
lectura que podemos facer da agresividade humana non é totalmente negativa, posto que é un medio de progreso e de mellora para a
persoa.
De partida, o instinto de agresividade, aínda que primario, é útil
e positivo; pero o neno pode convertelo en negativo na medida
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en que a aprendizaxe que recibe introduza o todo vale e os
modelos de violencia para relacionarse. Neste caso é cando aparece a violencia.

AGRESIVIDADE

VIOLENCIA

(+)

(-)

CULTURA DA SOCIEDADE
(ETICA)

En consecuencia, en principio e ata certos límites, a agresividade
é positiva; e a violencia é cultural, aprendida e transmitida pola educación dos pais, pola recibida na escola, a través dos compañeiros,
etc. A violencia aparece cando o instinto de agresión se traduce na
utilización de condutas negativas para sobrevivir e relacionarnos.
Polo tanto, a agresividade e a violencia son as polas opostas dun
complexo proceso que ten no seu inicio unha condición positiva e no
seu final unha negativa, situándose no medio a educación recibida,
como variable que intervén, modela e condiciona a orientación e a
intensidade desa manifestación.
A agresividade é un instinto primario que se tempera e
se reduce a través das pautas educativas. E a violencia é
cultural, aprendida e transmitida polos procesos de educación.
A violencia é a transgresión dos límites tolerables e
tolerados da agresividade.
Non obstante, aínda que a agresividade é un instinto primario,
sempre se manifesta a través de condutas e estas son aprendidas na
cultura de referencia. Polo tanto, o que permite identificar unha conduta como violencia é o carácter do acto, as súas consecuencias.
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O que permite diferenciar a agresividade da violencia
son as consecuencias.
Pero a agresividade do neno pode ter diferentes graos na súa intensidade e cando
alcanza un nivel que a sociedade e os pais consideran inadmisible convértese en violencia e
cualifícase como tal. Unha patada pode tipificarse de diferente modo en función da intensidade e, por suposto, da intención do neno
que a dá.

A intensidade dun comportamento
transforma a
agresividade
en violencia.

E a intencionalidade da conduta do neno
tamén nos permite introducir outro matiz. O
que diferencia máis claramente a agresividade
da violencia non é só a consecuencia da
acción: o dano, unha ferida, o sentimento de
humillación, de rexeitamento, etc.; senón a
intención do neno ou do adulto que realiza a
conduta.
Aínda que o neno se desculpe dicindo que
foi sen querer, en realidade, isto nunca é posible, porque a intención sempre existe aínda
que non se queira recoñecer. Se un neno realiza unha entrada dura,
sen control da súa propia forza, non se pode aceptar que diga que foi
sen querer, posto que el sabe que a forza coa que xoga pode provocar
lesións nos demais. E, cando un neno, dende as bancadas, lanza un
obxecto ao terreo de xogo e lesiona a outro, non se pode aceptar a
desculpa de que non era a súa intención, porque un obxecto que se
lanza sempre vai dar contra algo ou contra alguén.
O que axuda a diferenciar máis claramente a agresividade da violencia é a intención do que realiza a conduta
de violencia, aínda que o neno non queira ou saiba recoñecer esa intención.
De todos os xeitos, á intención tamén hai que engadirlle a percepción que ten o agredido (o outro neno) ou unha terceira persoa que
presencia a conduta (compañeiros ou pais).
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O que diferencia a agresividade da violencia:
- A conduta e as CONSECUENCIAS.
- A INTENSIDADE da conduta.
- A INTENCIÓN da conduta.
- A PERCEPCIÓN da agresión: por parte do AGREDIDO e
do PÚBLICO que a presencia.
Non obstante, para que exista violencia nunha situación non é
necesario que se manifesten todos os elementos á vez. Só con algún
deles é posible cualificar unha situación como violenta.
- Pode haber violencia só
coa intención: as condutas
de acoso, de perseguir
outros nenos para intimidalos, etc.
- Recoñecemos situacións de violencia observando só as consecuencias:
unha lesión física ou un
estado de angustia, medo,
etc.
- Entendemos que houbo violencia a partir da percepción dun observador externo (un pai) ou da propia percepción da vítima (o neno).
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3.

AS PAUTAS EDUCATIVAS QUE
TRANSMITEN AS FAMILIAS DA
POSMODERNIDADE DE
DECADENCIA

A continuación presentamos as pautas educativas que transmiten
as familias da posmodernidade de decadencia. A estrutura de análise é a mesma que a utilizada na Guía para docentes e persoas interesadas para explicar a influencia desta tendencia na cultura deportiva e na escola (Besteiros, 2000; Fernández Blanco, 2004) (*).
• O todo vale, a ausencia de ética e de autoridade.
As transformacións sociais, a confrontación de novos valores e
antigos deron lugar a que o respecto á pluralidade e o relativismo
de valores sexan mal interpretados por algúns grupos de pais, e que
esta filosofía se traduza unicamente no todo vale.
A educación dos fillos necesita dun ideal, dun referente, pero
como consecuencia da postura do todo vale, os límites na educación
flexibilízanse e as normas cívicas e éticas perden a súa importancia e sentido, dando lugar a un cuestionamento xeral da autoridade. Ademais, existe outra agravante, que a permisividade aparece, precisamente, porque os destinatarios das normas son nenos e
son habituais as frases: a patada foi sen querer, non lle rifes, á fin e ao
cabo, son nenos…, déixao que coma como queira, o importante é que
coma, etc.

* Tamén se tomou como referencia o artígo, aínda en prensa, de Manuel Fernández Blanco: La adolescencia generalizada.
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Algúns pais, como consecuencia da etapa histórica anterior na que se educaron, foxen
da autoridade e rexeitan
exercela, confundindo autoridade con autoritarismo. A
autoridade implica poñer límites para ensinar o que está ben
e o que está mal, o que é bo e o
que é malo; porque os fillos
necesitan os referentes para
medrar seguros. Pero tan negativa é a permisividade como o autoritarismo, porque este só persegue
a obediencia pola obediencia, a submisión e a supresión da iniciativa; nestes casos tampouco se potencia nos fillos o desenvolvemento
equilibrado, o autodominio e alcanzar a etapa de autovixilancia.
A algúns pais cada vez resúltalles máis difícil dicir non. E os fillos
tampouco entenden a autoridade, a súa pregunta habitual é: ¿se me
queres moito, por que me pos sempre normas e me dis que non? A resposta evidente dos pais será: precisamente, porque te quero moito e porque me importa que sexas unha boa persoa, che poño límites. Esa é a
miña responsabilidade. Se non me importases, se a túa educación non
fose asunto meu, entón non che diría nada.
Pero, unha vez que os pais se deciden a dicir non, non é adecuado rectificar. O non é innegociable, polo tanto debe ser unha decisión moi meditada e sen precipitacións, fuxindo do nerviosismo e da
tensión do momento, para que non apareza o arrepentimento de
forma inmediata. Non debe haber marcha atrás, a pesar das súplicas
dos fillos, de que pidan perdón ou busquen outra oportunidade e dos
sentimentos de pena e tristura que manifesten. Os fillos teñen habilidades especiais nestas
situacións e, en ocasións,
realizan unha representación tan convincente do
seu arrepentimento que
conseguen debilitar a postura dos pais e que rectifiquen o non. Este é un erro
frecuente e dificulta o proceso de educar os fillos,
porque elimina as pautas e
cuestiónaas.
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En cambio, o si pódese negociar e debe facerse, pero tamén
implica poñer límites: tempo de televisión e tipo de programas,
tempo de xogo, de estudo, descansos, tipo de actividades deportivas,
etc.
De todos os xeitos, non negociar nunca tampouco é a mellor actitude, posto que implica rixidez e inflexibilidade, autoritarismo,
abuso de poder e favorece a incomunicación e o distanciamento dos
fillos, porque non se van atrever a preguntar dúbidas e van desenvolver unha actitude de temor ante os pais. Este tipo de relacións
non son positivas, pero, ademais, a medida que os fillos medran complícanas e deterióranas, agravándose de forma especial no momento
en que se aproximan á adolescencia.
Cando non hai referentes claros dende os que actuar é máis doado
que aparezan comportamentos de violencia incontrolada no xogo,
no deporte e na vida, posto que todo vale. Pegar, dar patadas, insultar, facer trampas, discriminar outros, falar mal de compañeiros por
envexa, non cumprir os compromisos adquiridos porque outros os
abandonaron, non ter palabra, mentir, etc., poden ser actitudes
desenvolvidas polos nenos, pero tamén por algúns adultos. A estas
podemos engadir os comportamentos de violencia e falta de
respecto dalgúns pais como
espectadores, porque entenden
que vale todo no deporte, cando
observan un partido no que
xogan ou non os seus fillos. Ou
as posturas dalgúns pais que,
sendo espectadores, se transforman tamén en adestradores
dos seus fillos dende as bancadas.
O problema agudízase se pensamos, como dixemos ao principio,
que os fillos necesitan interiorizar os límites e as normas para pasar
á segunda etapa de autovixilancia. E como os referentes non existen, ou están moi esvaecidos, os nenos convértense en adultos prematuros, ben porque toman as súas propias decisións ou porque llelas impoñen aos pais. E os adultos transfórmanse en nenos eternos,
porque non se responsabilizan das decisións que deben adoptar
como pais.
A aparición destes modelos de nenos adultos prematuros e pais
nenos eternos, condicionados polos factores que transforman os
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modelos de familia, xera a aparición de realidades familiares que
dificultan o obxectivo de educar con responsabilidade:
- Nenos que se converten no centro da familia e que ven os
seus desexos cumpridos con facilidade na vida cotiá. Pais que perden
identidade como persoas porque están ao servizo dos nenos e non
exercen a autoridade.
Os nenos, xa que logo, non van estar preparados para compartir
e cooperar no xogo e, tampouco, para competir. E, os pais non van
ser capaces de asimilar con facilidade que os seus fillos non se convertan no centro de atención cando fan deporte.
- Nenos que son educados por outros adultos non vinculados
á familia, contratados para coidalos debido a ausencia dos pais
polas excesivas esixencias laborais. Pais que non exercen o protagonismo na educación dos seus fillos no día a día, posto que non son
eles os que poñen as normas.
A cuestión fundamental é que as normas dos adultos que coidan
os nenos resulten coincidentes coas dos pais. Estes deben definilas
con claridade para que aqueles as fagan cumprir na súa ausencia.
- Nenos que toman as súas propias decisións ante a ausencia de
referentes claros. Pais que exercen de amigos dos seus fillos e que
non asumen que desempeñar o rol de pais tamén implica sancionar
e poñer límites; os amigos non teñen esa responsabilidade directa.
Esta situación non favorece a participación en actividades e xogos
colectivos, posto que os fillos non aprenderon a respectar as normas
de xogo que proceden do adulto e que é o que ten a responsabilidade
nese momento.
Neste sentido, con respecto ao exercicio da autoridade, é fundamental clarificar os límites e as normas básicas de comportamento para os fillos. E, se
se considera necesario,
recorrer ao lapis e ao
papel para precisar as normas e, sobre todo, non as
esquecer; se están escritas
resultará máis doado revisalas e adaptalas progresivamente á idade dos fillos.
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Establecer os límites cando se superaron representa unha dificultade engadida, posto que se vai sancionar o que anteriormente se permitira; de todos os xeitos, é unha tarefa posible.
Por esta razón, en calquera caso, é adecuado establecer obxectivos realistas e doados de conseguir; e ir aumentando o grao de
dificultade de forma progresiva. Pero hai que asegurarse de que os
fillos entendan as normas e
escoiten con atención; un
requisito fundamental é a actitude de convencemento e seguridade dos pais ante o que
están a dicir. Unha vez que
entenderon as normas, son
innecesarios as reprimendas,
os discursos e os sermóns para
convencelos da conduta que
deben realizar, case sempre
resultan contraproducentes.
Ademais, é positivo centrar a atención nas condutas positivas
que realizan os fillos e reforzalas con recompensas para valorar o
seu esforzo por mellorar; ao utilizar o castigo máis habitualmente
que o premio córrese o risco de que perda a súa eficacia e obriga a
recorrer cada vez máis a castigos peores.
Comparar o que o fillo fai co que outros fillos ou compañeiros
realizan non adoita dar bos resultados, cada neno ten as súas habilidades e limitacións. As conversacións non deben centrarse unicamente no seu comportamento ou resultados académicos, é tan
importante ou máis que perciba o interese dos pais por coñecer o que
a el lle gusta, as dificultades coas que se atopa, como se sente ante
elas, etc.
A planificación de actividades en familia, positivas para a convivencia, tamén debe considerar as dificultades do neno para adaptarse a elas. Nenos especialmente
hiperactivos, con comportamentos inadecuados, que molestan a
outras persoas nos lugares públicos, etc., sentiranse máis nerviosos en espazos onde hai moita
xente ou en reunións onde se
esixe cumprir as normas básicas
de relación social.
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• A fama, o ser o mellor, o ter e a pouca importancia de ser.
Nunha dinámica do todo vale xa non se transmiten valores de
sacrificio, esforzo e superación persoal, senón que predominan
posturas de satisfacción inmediata dos desexos persoais e dos logros.
O referente tradicional que se debilitou, xa non obriga ao autocontrol, e agora aparece un novo tipo de referente que anima ao desfrute rápido, á fama, ao diñeiro, etc. e que non provoca culpabilidade
porque non esixe autocontrol nin responsabilidade.
Os modelos que nos chegan a través dalgúns programas de televisión, por exemplo, tampouco axudan
demasiado os pais na súa tarefa. Os
nenos perciben con claridade que a
fama se consegue moi rápido e a través de comportamentos que pouco
teñen que ver co esforzo e o sacrificio. E, pola contra, si se alcanza a
cambio de facer públicas cuestións
propias da vida íntima das persoas
ou a través de condutas negativas
que non contemplaron a demora nin
o aprazamento.
Por este motivo, é importante educar para os medios de comunicación, e ver en compañía dos fillos os
seus programas ou series favoritas,
dedicando tempo a falar con eles dos
modelos de nenos e mozos que aparecen, dos dilemas aos que se
enfrontan os protagonistas e como os fillos os resolverían, dos comportamentos que consideran axeitados, etc. Cando elixen series
como favoritas é, precisamente, porque se identifican con elas, cos
personaxes ou coas situacións, polo tanto ofrecen unha boa oportunidade para manter conversacións porque están interesados nelas.
Aos nenos, e aos adultos tamén, atráeos a fama, porque perciben
que só é importante o que é famoso e o que destaca, independentemente de que o motivo da súa fama sexa negativo ou positivo. Polo
tanto, o desexo de gañar por riba de todo, de ser o mellor, de destacar por enriba dos demais, apropiarse dunha idea que é doutros, etc.
son actitudes que buscan sobresaír da normalidade para que os
outros os recoñezan como válidos.
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O papel dos pais con respecto aos desexos de fama é decisivo, debendo incidir
máis na valoración dos procesos, no
esforzo do día a día que nos resultados
inmediatos. Non obstante, algúns pais
tamén desexan éxitos inmediatos nos
seus fillos e que sexan os mellores, non
soportando de bo grao os erros e limitacións que estes teñen. Resulta doloroso
aceptar que os fillos non son os mellores en todo, pero deben lembrar que isto
é imposible. Os propios pais tampouco
son perfectos en todo, mesmo como pais
están continuamente aprendendo a
desempeñar o seu papel.
O desexo de destacar, e a necesidade lexítima que toda persoa ten
de ser aceptado polo grupo, unido ao todo vale, potencian a aparición
doutros problemas nestas idades temperás. Referímonos á busca de
modelos corporais perigosos para a saúde, que levan asociados a
aparición de enfermidades como a anorexia e a bulimia; o sobreadestramento deportivo, para poder ser o mellor, e, en casos extremos, a
dopaxe.
Por outra banda, os nenos están excesivamente interesados en ter
cousas, pola propia presión da publicidade e do consumo. Este é un
elemento claramente diferenciador entre eles: telo ou non o tes, o meu
xoguete ten isto e o teu non. Pero, sobre todo, están interesados en
telas o máis rapidamente posible, porque a posesión lles vai dar identidade e
protagonismo no seu grupo; este é un criterio importante de medida e valoración
entre eles. Por este motivo, e porque
desenvolver a paciencia resulta moi
difícil pola presión dos demais, aparece o
desexo intenso de conseguir os obxectivos
(gañar, por exemplo) ou os obxectos
(xoguetes) de forma inmediata. Mesmo,
os propios pais tamén teñen grandes dificultades para desenvolver a paciencia e
non soportan con facilidade a espera dos
logros ou obxectivos perseguidos, tanto
con respecto aos seus fillos coma na súa
vida persoal ou profesional.
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No deporte, e na vida, é fundamental aprender a valorar os procesos e non se centrar unicamente en conseguir rapidamente os
resultados. Desenvolver a paciencia ante un logro, saber esperar
para conseguir a vitoria, é un dos requisitos do deporte, posto que
na competición só pode gañar un de todos os que participan.
Ademais, tamén é necesario enfrontarse coa frustración que xera
perder, cometer un erro ou equivocarse. Estas situacións deben ser
entendidas como oportunidades para aprender, analizar o que aconteceu e evitar repetir os mesmos erros no futuro.
En contraposición, a sociedade en xeral, e este tipo de familias en particular, transmiten
unha menor preocupación polo
ser: ser boa persoa, ser legal,
xogar limpo, ter palabra,
cumprir os compromisos, etc.
Porque, aínda que resulte duro
dicilo, unha boa persoa, que
xoga limpo, polo feito de selo
non sempre ten as mesmas
oportunidades de ser famosa e
destacar. A normalidade parece
que nunca é noticia. Ademais,
ser malo proporciona identidade e protagonismo; mentres que
ser bo é unha identificación persoal, e ser bo non ten as mesmas repercusións inmediatas
na popularidade.
Neste sentido, con respecto ao ser, é importante que os pais dediquen especial atención a coñecer a opinión que os fillos teñen de si
mesmos e a reforzar a súa autoestima, sobre todo se se senten
diferentes aos demais por non responder ao modelo da fama, ser o
mellor e sobresaír por enriba dos demais.
Non resulta doado ser diferente por non responder ao modelo da
fama e ter, e para os nenos é especialmente difícil posto que é motivo de exclusión. Animar os fillos a que sexan eles mesmos, a que
sexan legais, a que manifesten as súas opinións con respecto, transmitirlles a confianza de que son capaces de superarse, e manifestar
unha crítica construtiva das súas condutas, son estratexias axeitadas tanto para reforzar a autoestima, como para desenvolver neles
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unha conciencia moral. Tamén
é especialmente necesario
fixarse no que fan ben, no cumprimento dos seus compromisos, nos progresos que realizan, e recompensalos por iso;
sempre existe unha maior tendencia á sanción e aos reproches. Criticalos e ridiculizalos
diante dos demais non é a solución máis eficaz, porque sempre é posible realizar en privado as recomendacións que se
consideren oportunas.
• A ausencia de culpa, o xogo sucio e o perdón.
A ausencia de culpabilidade por desenvolver condutas de xogo
sucio na vida cotiá ou no deporte merece unha especial atención. Se
o todo vale é a pauta xeneralizada, xunto á busca da satisfacción persoal, e os límites se atopan esvaecidos, o neno non percibe con claridade que está a facer algo incorrecto, porque ademais observa condutas de xogo sucio noutros, e, o que é peor, non se sente culpable
por iso.
Por outra banda, como non existen castigos que el perciba como
tales, non desenvolve o sentimento de culpa. Pola contra, o que se utilizan son pequenas reprimendas ou avisos de castigo, que se repiten
con moita frecuencia pero que, precisamente por iso, non son eficaces porque nunca chegan a materializarse. Por esta razón, é importante que a norma sexa clara e que as continuas repeticións de ameaza de castigo se substitúan por unha sanción realista e doada
de aplicar: un día sen televisión ou sen saír xogar, por realizar condutas de xogo sucio, é posible; un mes de castigo non é viable.
Por outra parte, ademais de sancionar condutas (non está ben
pegar, iso non se fai, así non se collen os cubertos) é necesario dar instrucións concretas de como se debe realizar a conduta (cando
non estás de acordo cun compañeiro de xogo debes explicarlle a razón,
pero pegarlle só vos levará a unha pelexa que non resolverá as diferenzas de opinión entre vós, os cubertos cóllense desta forma...).
E, tampouco se pode esquecer que os fillos están a aprender e
asimilar todas as pautas que están ao seu arredor, polo tanto, o que
fan mal non o realizan sempre a propósito e para amolar; simplemente están a aprender a facelo e iso require un tempo, un adestra[ 33 ]

mento e unha práctica supervisada polos adultos.
De todos os xeitos, as actitudes de xogo sucio continuadas
ou as frecuentes condutas de violencia como patadas, empuxóns,
puñazos, etc., en moitas ocasións, pasan por alto ou son
automaticamente
perdoadas
polos pais ou outros adultos,
simplemente coa recomendación
de non volver facelo e pedir
perdón. Isto é así, precisamente, porque a autoridade e o castigo
teñen un significado negativo que recorda tempos pasados que non
se desexan volver revivir. A permisividade de novo está presente.
O problema é que, tanto nun neno coma nun adulto, o perdón de
verdade búscase cando hai realmente un sentimento de culpa. E,
nestes casos dos que falamos, o perdón é só
a palabra máxica para que te deixen tranquilo e continuar facendo o mesmo, porque non hai arrepentimento.
Neste sentido, a aqueles nenos que sistematicamente non respectan o xogo limpo
débeselles pedir que adquiran o compromiso
de desenvolvelo ou, no caso contrario, terán
que deixar de xogar. Non é xusto que os que
cumpren as normas e actúan correctamente
saian sempre prexudicados sendo obxecto de
agresións, insultos ou burlas. As opinións
dos pais ante estas situacións varían en función de se o seu fillo é o excluído por conduta inapropiada, ou é o que sofre as continuas
consecuencias do xogo sucio doutros.
Os castigos colectivos poden utilizarse como estratexia, pero
non resultan axeitados para todos os casos de conflito. Poderían ser
eficaces para aqueles nenos que non respectan as normas, se a partir do castigo colectivo se habitúan a pensar nos demais e, entón, deixan de realizar accións negativas para evitar prexudicalos. Pero, por
outra parte, a repetida aplicación de castigos colectivos non é adecuada para os que se portan ben, posto que lles ensinan que non
paga a pena facelo. Son sancionados por culpa das condutas doutros,
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a pesar de que respectan as normas e
manifestan un comportamento responsable. Nestes casos, é de xustiza
particularizar os castigos e ensinar
que cada neno debe asumir as consecuencias dos seus comportamentos.
Non obstante, o sentimento de
culpa nos pais ten outras manifestacións.
Algúns deles séntense culpables
por non lles dedicar aos seus
fillos todo o tempo que desexarían,
e a súa actitude tradúcese en permisividade para compensalos: comprar
xoguetes, programar actividades, etc.
É necesario explicarlles aos fillos que o traballo é unha obriga, unha
actividade necesaria para poder vivir, e que tamén lles achega satisfacción como persoas, pero que, loxicamente, desexarían pasar máis
tempo con eles porque tamén os botan de menos.
O tempo compartido, aínda que resulte escaso, se é de calidade,
sempre é gratificante e cumpre cos seus obxectivos. Ademais, nalgúns casos, a presenza simbólica dos pais é moi forte e evidente, a
pesar de que non pasan moitas horas cos seus fillos ou mesmo
algúns días non poden velos. Aínda así, conseguen complicidade e
comunicación, e para iso abonda con pequenos xestos: unha chamada por teléfono antes de que se deiten, unha nota no seu cuarto
antes de irse, colocar un obxecto dunha forma determinada, etc.
Noutros casos, o sentimento de culpa dos pais maniféstase ante
as situacións de castigo. Como consecuencia, estes perdóanse ou
anúlanse debido ao malestar que experimentan os pais ao ter que
exercer a autoridade, e ao
percibir que o pouco tempo
que pasan cos seus fillos será
un tempo de enfados. Nestes
casos, a supresión do castigo
non garante que a conduta
non se repita. E, un tempo de
enfados tampouco é un tempo
perdido, pode axudar a valorar os tempos de desfrute e
tamén a propicialos.
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O sentimento de culpa aparece noutros casos por utilizar ameazas, ordes tallantes e extremas ou por berrar e perder os nervios. Estas actitudes, normalmente, reforzan e reafirman as condutas negativas que manifestan os fillos e, o que é peor, ensínanlles a
actuar dende esas pautas con outras persoas.
En lugar de ordes sen máis, pode ser adecuado adiantarse ás consecuencias que puidesen ter as súas condutas negativas, introducir
sentimentos sempre que non debiliten as instrucións, e propoñer
unha alternativa: a comida é un momento no que todos nos reunimos e
ti non podes faltar, xa sei que che apetece ver a televisión, pero agora
debes vir comer; cando remates poderás ver de novo a televisión. Xogar
un partido implica ter en conta os demais xogadores que están no
campo, non podes xogar sen controlar a túa forza. Xa sei que te implicas
moito no xogo e que o dás todo. Pero a ti tampouco che gustaría que os
demais xogasen sen autocontrol. Tes que aprender a frear e a imaxinar
as consecuencias.
Ademais, os berros e
ameazas continuadas xeran, por unha parte, un
hábito ao que os fillos se
afán, deixando de ser eficaces porque cada vez
lles fan menos caso. Por
outra banda, tamén provoca que sexa necesario
aumentar o ton de voz e
a gravidade da ameaza
para conseguir a obediencia. E, por último,
cando os berros e as ameazas xa non dan resultado, é moi doado
superar os límites do tolerable e desenvolver accións de maior gravidade, de malos tratos psíquicos ou físicos. Cando os pais cruzan este
límite, recompoñer as relacións e recuperar a confianza é unha tarefa difícil e a longo prazo. Antes de que aconteza, se se senten desbordados, é mellor buscar axuda nos profesionais cualificados.
O sentimento de culpa aparece igualmente ante os conflitos ou
discusións. Como non se asumiu que os conflitos cos fillos forman
parte da relación con eles, esquécese afrontalos con normalidade e
serenidade ou, pola contra, evítanse, non se falan nin se resolven.
Ante estas situacións é necesario asimilar que os conflitos van aparecer todas as semanas, se non acontecen todos os días, e aprender
a relaxarse porque é unha situación esperada, xa que o establece[ 36 ]

mento de normas sempre crea conflitos. De todos os xeitos, canto
máis claras e obxectivas sexan as regras, menos conflitos haberá que
resolver. Non obstante, tamén hai que aprender a escoitar, a manter
un diálogo e a establecer quendas de palabra cos fillos. Os berros e
ameazas favorecen, como indicamos, a aparición de remordementos,
pero non axudan a resolver o problema. En ocasións, é mellor aprazar a discusión ante un conflito que afrontalo con excesiva tensión,
agresividade, nerviosismo ou dúbidas sobre como actuar.
• O individualismo-particularismo.
Dado que o referente tradicional se atopa debilitado nas familias
da posmodernidade de decadencia, e tamén a responsabilidade de
educar no caso dalgúns pais, o individualismo gaña terreo e dende
el actúase dando respostas particulares para cada momento. O resultado é que algúns organizan a súa vida arredor dun único interese:
vivir só o presente e non se preocupan das consecuencias das
accións, nin nos demais nin nun mesmo.
Os exemplos referidos ás situacións
deportivas serían as seguintes: xogadores
que van por libre, que só lles interesa destacar e conseguir os éxitos propios, que
non atenden as instrucións do adestrador; que non miden a súa agresividade e
lesionan outros; ou que son expulsados
do xogo por non respectar as normas, deixando o equipo en desvantaxe cun xogador menos.
Pero, este particularismo que podería
ser positivo, posto que permite dar respostas axeitadas a cada momento, convértese en negativo porque as respostas a
cada situación son cambiantes e non hai
criterios estables. Por este motivo, aparecen posturas contraditorias nalgúns pais,
porque din unha cousa, pero logo fan outra, hoxe sancionan unha
conduta e na seguinte ocasión pásana por alto e non educan co
exemplo, esixíndolles aos seus fillos comportamentos que eles non
realizan. Será difícil que os fillos entendan como negativas as trampas, actitudes de xogo sucio, insultos, palabras malsoantes, etc. se os
pais as realizan con frecuencia. Os fillos, ademais de perder a confianza nos pais, sentiranse defraudados e non saberán a que
aterse.
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Non obstante, os dereitos do neno esixen, por enriba de calquera
outra cousa, o establecemento de límites dende a responsabilidade e a ética, xa que estes límites son os que lles darán seguridade e
os axudarán a alcanzar a autovixilancia ao longo da súa vida.
Este individualismo que pode ensinar a familia tamén xera outras
situacións de inxustiza: non respectar os diferentes.
A exclusión dos menos hábiles, das nenas nos deportes de homes,
dos compañeiros menos populares, etc. son situacións habituais nos
xogos dos fillos. A postura máis axeitada sería transmitir a idea de
que todos somos diferentes, que cada un ten as súas calidades particulares, pero que, á vez, tamén todos somos iguais nas limitacións
porque ninguén é perfecto.
Por esta razón, é importante que os fillos aprendan
a ser diferentes para poder
reivindicalo como un dereito,
e que sexan capaces de afrontar o rexeitamento de compañeiros individualistas que só
son capaces de ver e valorar
o que eles ven e posúen.
O medo a ser rexeitado,
ademais de debilitar a autoestima, complica a vida cotiá
e as relacións que nela se establecen. Da mesma forma que calquera
outro medo, os fillos deben tratar de superalo a través de actividades
nas que, en principio, se sintan cómodos e aceptados. Se a situación
chega a ser preocupante, pode ser adecuado realizar debuxos que os
axuden a desafogar eses sentimentos e transferilos ao papel; ofrecen
unha boa oportunidade de falar do que debuxaron e exteriorizan con
palabras as súas emocións. A música, bailar cos fillos e rir son recursos que relaxan das tensións e contribúen a ver a realidade dende
unha óptica máis positiva. Compartir medos, temores e dificultades
son estratexias idóneas para que os fillos comprendan que os pais
tamén viven experiencias semellantes. E, sobre todo, é necesario
suxerirlles estratexias para afrontar as situacións de rexeitamento;
proporcionarlles ideas para ensaialas, como pode ser simular unha
conversación e imaxinar as respostas do outro; axudarlles a lembrar
situacións agradables nas que eles se sentiron seguros; buscar conxuntamente solucións cando as anteriores fallaron e apoiar os seus
esforzos de superación.
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• A dificultade para establecer lazos de relación e para
cooperar.
O individualismo, cada vez
máis, dificulta a posibilidade
de establecer lazos estreitos de
relación con outras persoas porque só se pensa nun mesmo, non
existe o compromiso cos outros e
tampouco se respectan doadamente as normas do grupo.
As relacións de amizade son fundamentais nos nenos, e nos adultos, para conseguir identidade e sentirse membros dun grupo. Na
linguaxe cotiá están as expresións: os amigos de verdade, amigos da
alma, o meu mellor amigo, os bos amigos cóntanse cos dedos dunha
man. E os nenos tamén saben das dificultades de ter bos amigos,
porque unha das chantaxes máis eficaces que utilizan entre eles é o
“se non…, xa non son o teu amigo”.
Estas relacións de amizade construídas a partir do individualismo
e do interese propio non son realmente relacións de xustiza. E en
moitos casos os nenos, animados polas recomendacións dos pais,
utilizan o lema do ollo por ollo e dente por dente como resposta
ante unha agresión, un rumor falso que fan correr sobre eles, etc. O
gran problema deste tipo de respostas é que, en pouco tempo, quedarán todos cegos e sen dentes.
O individualismo tamén xera
frecuentes conflitos cando os
nenos deben realizar xuntos
unha actividade e necesitan cooperar, posto que, de xeito inmediato, aparece a competitividade e
os desexos de sobresaír, ou pasar
de todo e deixar que o fagan os
demais.
Cooperar é moito máis que
facer algo entre varios, significa comprometerse, que todos participen, que cada un cumpra coa
súa función, axudar os demais na súa tarefa se o necesitan, e pensar
que as propias accións poden ter consecuencias para o grupo, ademais de telas para un mesmo.
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Pero, a cooperación xa a ensina a familia, porque nela tamén é
necesario que todos os seus membros compartan as tarefas domésticas. Recoller xoguetes, ordenar o cuarto, facer a cama, poñer e recoller a mesa, etc. son tarefas que un neno pode realizar adaptándoas
á súa idade.
Se educamos para a fama, como
apuntamos anteriormente, a cooperación non terá cabida e será
substituída pola submisión e o
anonimato. Aínda en deportes
como o ciclismo, onde as funcións
dos distintos membros do equipo
están moi xerarquizadas, o líder
do equipo non esquece os seus
compañeiros. Sabe que sen a cooperación dos considerados gregarios nunca poderá desempeñar a súa tarefa de líder, para a que foi
elixido en función das súas calidades e capacidades. Porque, evidentemente, non todos somos iguais en habilidades e aptitudes,
pero si que todos somos necesarios para conseguir o obxectivo
do grupo ao que pertencemos.
A dificultade para establecer lazos de relación agrávase nos
nenos que son especialmente tímidos. Pero, ser tímido é unha parte
da personalidade, non é bo nin é malo se non chega a límites esaxerados. Ter poucos amigos non é un problema, a todas as persoas, e
máis nestes contextos de posmodernidade, lles resulta difícil facer
amigos. Trátase de non forzar os fillos a facer amigos e de non lles
transmitir preocupación e angustia. É máis axeitado que adquiran
seguridade en si mesmos de forma progresiva e, entón, por si sós
establecerán relacións.
Por outra parte, aqueles nenos que, aínda que non son tímidos,
son excesivamente esixentes consigo mesmos e cos demais terán,
así mesmo, dificultades. Nestes casos, é adecuado ensinalos a ser flexibles e a aceptar as equivocacións como parte da vida. Os pais tamén
se equivocan, e estas situacións deben aproveitalas para facerlles ver
que ante unha equivocación saben buscar alternativas de solución.
En ocasións, ao cociñar as comidas non saen como desexariamos; ao
facer a compra, esquecen produtos necesarios; hai un malentendido
nos horarios das súas actividades, etc. Se son os fillos os que se equivocan nun exame, cando xogan un partido, cos recados que lles envían dende o colexio, etc. é adecuado que se afagan a reflexionar con
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obxectividade sobre o que pasou e invitalos a buscar solucións por si
mesmos, pero non resolverlles o problema. Equivocarse é unha oportunidade para aprender, identificar o que se fixo mal e rectificar,
para non volver cometer os mesmos erros no futuro. Aprender dos
erros, nalgúns casos, é a mellor estratexia para que se produza nos
fillos unha aprendizaxe auténtica e significativa, pero iso non quere
dicir que os pais non se deban mostrar vixilantes.
• O illamento.
As actitudes de individualismo na vida cotiá xeran indubidablemente illamento, pero este ademais vese reforzado polas características das propias sociedades da información e da comunicación.
Os ordenadores, Internet, o chat, os vídeoxogos, etc. ofrécennos a
posibilidade de conectar con persoas de diferentes partes do mundo
de forma inmediata e con situacións virtuais que simulan a realidade. Cada vez relacionámonos máis e mellor coas máquinas e, non
obstante, descoidamos a comunicación coas persoas en directo,
cos fillos e estes cos seus amigos.
Non hai dúbida de que as obrigas do traballo nos pais reducen o
tempo que estes poden pasar cos seus fillos. Pero ante estas limitacións o importante é que o tempo que se lles dedica aos fillos sexa un
tempo de calidade, en que haxa comunicación e escoita atenta,
para comprender todo o que nos queren contar e intuír que hai algo
que non se atreven a dicir ou preguntar. Algúns pais tamén se queixan de que os seus fillos non os escoitan, non obstante, estas actitudes están en relación coas que mostran os pais. Escoitar os fillos,
aínda que os pais se atopen realizando outra tarefa, por exemplo
cociñar, ensina os fillos a escoitar os pais.
Neste sentido, é unha boa estratexia dedicar tempo cada día, e
contabilizalo, para falar cos fillos, por separado e con cada un, e interesarse polo que fan no colexio, no deporte ou cos seus
amigos. Non se trata só de
preguntar polo que fixeron no
día ou o que deben facer para
o seguinte; senón de interesarse por como lles foi, polo
que lles chamou a atención,
polo que lles saíu mellor, se
senten que van progresando,
etc. Trátase de mostrar preocupación e entusiasmo polo
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que aprenden e por como resolven as dificultades coas que se atopan
no día a día.
O tempo compartido cada día non se debe perdoar ou substituír
con facilidade. Pero non debe ser un tempo só para falar, escoitar e
non interromper. Tamén debe ser un tempo para dar tenrura, cariño e abrazos; para cantar, bailar, xogar e escoitar música; para rir
xuntos; para ler á vez e lelos en voz alta, porque nunca son demasiado maiores. E tamén, para ver con eles
os seus programas de televisión preferidos e comentar as situacións, condutas, dilemas, etc. que neles aparecen,
posto que son os mesmos cos que os
fillos se atopan na súa vida cotiá. Ese
tempo compartido é, así mesmo, un
tempo simplemente para estar na casa
e organizar horarios que favorezan
unha rutina: comida, tarefas escolares,
xogo, televisión, etc.
Con relación ás tarefas escolares, é importante que, ademais de
establecer uns horarios que faciliten os hábitos de estudo, os fillos
dispoñan dun lugar axeitado. Así mesmo, interesarse polos seus
deberes e mirar os seus cadernos; axudarlles se teñen dúbidas e
necesitan aclaracións; reforzar facer ben os exercicios e sancionalos
cando os fan a pasar ou de calquera forma; preocuparse de falar con
eles sobre as condutas de copiar nos exames, e animalos a formar a
súa propia biblioteca e a ter un escritor preferido.
A actitude dos pais de estar aí para os seus fillos é unha obriga,
pero, ademais, é necesaria para axudarlles a resolver os conflitos
cos que se atopan na vida cotiá. Ante estes conflitos os fillos deben
adoptar unha postura e dar
unha resposta aos seus compañeiros. E se os pais non os
orientan, os fillos elixirán a
postura e a resposta que
observen como máis habitual
entre os seus amigos. Pero a
tradición, o que máis se
repite non ten a garantía
de ser o mellor e o máis
xusto, simplemente é o
máis habitual.
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Na Guía para docentes e persoas interesadas desenvólvense de
xeito detallado os diferentes modos de afrontar os conflitos, así como
as variables que interveñen nestes. De todos os xeitos, como síntese,
sinalamos a continuación diferentes formas de afrontalos.
Explícanse a través do seguinte exemplo: os fillos son coaccionados
polos seus compañeiros para que deixen de ser amigos doutros, pero
non teñen razóns obxectivas para rexeitar esa amizade.
Evitación: evítase afrontar o conflito e queda sen resolver. Os
fillos evitan relacionarse con eses nenos para que non os coaccionen.
Pode entenderse como unha actitude negativa porque non se resolve
o conflito; pero pode ser positiva a estratexia porque non dispoñen
aínda dunha idea clara sobre como actuar.
Negociación-cooperación: intentan falar cos seus compañeiros
para explicarlles que non queren deixar de ser amigos dos outros,
que se eles tiveron algún problema con outros deben resolvelo, pero
que non teñen razóns obxectivas para rexeitar esa amizade. Trátase
de chegar a un acordo e de respectar as amizades que cada un ten.
Acomodación: os fillos déixanse levar sen falar do tema, aceptan
a presión e deixan de ser amigos daqueles que son excluídos, aínda
que non teñen argumentos obxectivos para facelo.
Competición: os que fan presión non atenden a razóns e aumentan as ameazas sobre os fillos para que deixen de ser amigos dos
outros. O conflito agrávase, aparece o temor ás consecuencias persoais e os fillos ceden por esta razón.
Arbitraxe: os fillos recorren a outro compañeiro que está ben
considerado dentro do grupo para que actúe de árbitro e lles axude
a convencer os que fan presión de que a súa postura é inxusta. O que
actúa de árbitro decide a solución.
Mediación: os fillos
recorren a un compañeiro
que está ben considerado
dentro do grupo, a un
amigo, a un adulto ou a un
pai, para que actúe de
mediador. O que exerce a
función de mediador permite que sexan os implicados os que cheguen a
unha solución xusta.
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A continuación tamén indicamos unha serie de actitudes e habilidades que facilitan a comunicación e permiten afrontar os conflitos con serenidade e obxectividade, neste caso referíndonos ás normas:
Capacidade para distanciarse do conflito e poder captar todos
os factores que interveñen neste: obxectividade, ausencia de prexuízos e control das emocións. A desobediencia dos fillos pode deberse
a que están a aprender, non significa que realicen as condutas para
amolar.
Paciencia: a solución dun conflito cos fillos porque non asumen
as normas, en ocasións, necesita un tempo.
Autocontrol: falar e transmitirlles as mensaxes aos fillos con
tranquilidade para non perder os papeis. Os berros e insultos non
son eficaces.
Capacidade de organización: clarificar a postura persoal sobre
as normas e planificar obxectivos que se pretenden conseguir de
xeito progresivo: ao principio os pais axudan a recoller o cuarto do
fillo para que aprenda ese hábito e ensínanlle trucos que facilitan a
tarefa, despois debe facelo só e finalmente debe responsabilizarse de
manter ordenado o seu cuarto.
Talante tolerante: aprender a chegar a pequenos acordos, aceptar posturas intermedias e graduar os compromisos. A norma é que
deben recoller os xoguetes cos que están a xogar, pero se interrompen o xogo por un tempo e despois volven xogar, poden deixar nese
momento os xoguetes sen recoller e facelo despois.
Imaxinación e creatividade,
que favorecen a busca de solucións. Se non lle gusta recoller,
debe organizar os seus xogos de
maneira que a recollida dos
xoguetes resulte máis doada.
Dispoñer de caixas para gardar
cada xoguete evita sacar todos os
xoguetes para buscar o que se
desexa.
Capacidade de previsión, para ser capaz de anticiparse ás condutas ou situacións que se poidan xerar. Se xoga cun amigo, hai que
lles recordar que deben rematar de xogar un pouco antes da hora
prevista para que lles dea tempo a recoller.
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• A filosofía do usar e tirar.
Por outra banda, a filosofía da sociedade de consumo de usar e
tirar introduce o efémero como un valor en alza. Como consecuencia, continúanse debilitando as normas e os límites para o comportamento, porque caducou este xeito de vivir.
Os xoguetes caducan moi pronto, a moda no vestir cambia e existe a obriga de renovarse, os libros de texto non se poden reutilizar
para os irmáns, os aparatos e electrodomésticos non se arranxan, os
ordenadores quedan obsoletos, etc.
No deporte hai escaso compromiso coas actividades deportivas
elixidas; cámbiase de actividade ou abandónase, sen pensar que se
deixa incompleto o grupo ou
que outros quedaron fóra
porque fomos admitidos. E,
con respecto ás instalacións
deportivas, ou ao medio no
que se realizan as actividades, non hai preocupación
polo coidado e limpeza destas. Por este motivo, aparecen con frecuencia estragos,
pintadas, etc.
Ademais, a tendencia ligth na alimentación trasládase a outros
ámbitos da vida e, esta filosofía, engadida ao todo vale, a vivir só o
presente e ao usar e tirar determina, polo regular, relacións persoais superficiais, con ausencia de compromiso e escasa preocupación polas normas de educación e cortesía.
Cada vez é máis frecuente escoitar frases como: se es comprensivo
cos amigos, tómanche o pelo, porque lles parece que vale todo; se es educado, tómante por parvo; só me chama para xogar cando lle interesa…
quedou en chamar e, como sempre, deixoume plantado; onte di que é a
miña mellor amiga e hoxe inventou unha mentira e puxo a todo o grupo
na miña contra, etc.
De todos os xeitos, como xa comentamos, a tendencia ligth e a
filosofía do usar e tirar, tamén poden xerar unha excesiva preocupación pola estética e os modelos corporais perfectos. As persoas cunha aparencia física que responde aos canons establecidos
polas modas son mellor aceptadas, sendo excluídas aquelas que se
afastan destes.
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De aí, a especial atención que a familia debe conceder a unha alimentación axeitada e equilibrada para evitar os casos de anorexia e
bulimia que aparecen, cada vez máis, en idades temperás; nalgúns
casos, pola presión e rexeitamento dos demais compañeiros a consecuencia da súa talla e peso. As burlas e os comentarios despectivos
que se realizan de forma continuada, consciente ou inconscientemente, deterioran a identidade dos fillos; agravándose a situación
nas idades próximas á adolescencia debido á importante transformación física que experimentan.
A xeito de conclusión, dado que se reforza a preocupación por
vivir só o presente, polo individualismo, aparece un escaso interese
polo futuro e polas repercusións que poidan ter as condutas de hoxe.
Neste contexto, a materia pendente é a ética, posto que os valores éticos non son os reitores das condutas. O autocontrol non se ensina e
a autovixilancia non ten cabida, por este motivo aparece a violencia.
O xogo sucio e as trampas xustifícanse e, cada vez máis, desaparece
o sentimento de culpa e o sentido da responsabilidade.
Nesta dinámica, a exclusión dos diferentes é a pauta xeneralizada
porque o individualismo tamén leva a actuar con prepotencia e con
actitudes de superioridade. As posturas de machismo aparecen con
demasiada frecuencia e reprodúcense na escola e na familia sen que
sexamos capaces de poñerlles límites.
Repensar as pautas que utilizamos para educar os nosos fillos e
ser capaces de mirarnos dende fóra como pais é unha tarefa que
debemos converter en cotiá.
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4.

A NON VIOLENCIA
COMO CAMIÑO CARA A MODELOS
DA POSMODERNIDADE
DE RESISTENCIA

Polo que expuxemos anteriormente, no deporte, ao igual que nas
persoas ou nas familias, pode estar o bo e o malo, o positivo e o
negativo. Por este motivo, a postura de considerar que o deporte
ou a familia transmiten ideais ou valores positivos por propia
natureza non é realista.
Pero, o que é peor, esta postura, ademais, dificulta a posta en marcha de pautas diferentes dende as que educar, tanto na familia como
no deporte. Existen dous argumentos para explicar esta afirmación:
- Se consideramos que o deporte ou a familia transmiten valores
positivos por natureza, estamos a asumir que como pais non debemos facer nada, posto que de forma natural se van desenvolver condutas positivas.
O problema é que, con esta actitude, non nos responsabilizamos
do que acontece na familia ou no deporte, e deixamos que en ambos
os dous contextos os fillos se desenvolvan libremente, sen o control e a intervención necesaria para orientar os seus referentes en
positivo.
- Por outra banda, esta concepción de que o deporte ou a familia
son positivos por natureza provoca actitudes de frustración,
cando comprobamos que existen condutas que non esperabamos:
violentas, insolidarias, de exclusión, etc.
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Pero o problema é que esta frustración, aínda que puidese parecer
o contrario, non nos leva a actuar de inmediato, senón que nos paraliza e bloquea, porque interiorizamos que as condutas positivas se
producirán por si soas.
Neste sentido, entendemos que a actitude máis axeitada é a postura realista:
Asumir que dende o deporte e a familia se poden transmitir ideais positivos e desenvolver valores, pero que
tamén poden aparecer contravalores ou referentes pouco
definidos se non exercemos a responsabilidade e a autoridade dende a ética.
A non violencia
como marco de
referencia dende o
que educar, ten como obxectivo ofrecer pautas para
orientar a acción
educativa cara á
posmodernidade
de resistencia.
Entendemos que
o primeiro paso
para que se produza un cambio é asumir que estamos a facer algo mal, que estamos a cometer erros,
pero para iso é necesario desvelar esa realidade e que non pase desapercibida. Este foi o obxectivo do que expuxemos con anterioridade
ao longo desta guía.
Coñecer e identificar o que nos produce malestar, rexeitamento ou
incerteza é o camiño para poder cambialo, porque a propia identificación dos problemas xa produce efectos terapéuticos e liberadores.
De todos os xeitos, isto non significa que o proceso de cambio resulte doado, debido precisamente ás incertezas e aos dilemas cos que
nos imos atopar e ante os que debemos tomar decisións.
A non violencia parte de que non é posible a educación sen
coerción da liberdade, pero esta non a anula, senón que lle conce-
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de a dimensión social necesaria
para fuxir da libertinaxe. Non
hai posibilidade de vivir nun
grupo se non é establecendo
límites tolerables e intolerables
para as condutas. Como consecuencia, as liberdades individuais deben ser compatibles
coas liberdades como grupo,
pero ese control non significa
que se estableza a través da
inxustiza ou da violencia.
Nesta liña, partimos tamén da necesidade de responsabilizarse
do papel de pais: a necesidade de exercer a autoridade, que non é
sinónimo de autoritarismo; da reivindicación das normas e da necesidade das sancións cando as condutas son contrarias ou superan os
límites establecidos.
Non obstante, tampouco se debe esquecer que resulta especialmente difícil desempeñar o papel de pais. Os propios contextos de
posmodernidade complícano; non hai un lugar onde aprender, é a
vida a que ensina modelos; e, por outra parte, non é posible desenvolver o mesmo papel durante toda a vida, debe adaptarse ás diferentes idades polas que van pasando os fillos.
Educar os fillos é un proceso de
gran complexidade, porque o obxectivo final é conseguir que alcancen a
etapa de autovixilancia, e iso
implica, necesariamente, que deben
dar o seu consentimento á acción e
orientación educativa dos pais.
Dun modo máis operativo, a non
violencia referida ao deporte e á
vida herda as formulacións xerais
da educación para a paz, incorpora a filosofía do xogo limpo, asume
o respecto ás normas e aos dereitos humanos e incide, dun modo
especial, na necesaria aprendizaxe da resolución de conflitos dende
a ética.
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5.

O CÓDIGO DA NON VIOLENCIA
PARA A VIDA
E PARA O DEPORTE

A continuación presentamos o Código da non violencia para o
deporte e para a vida que xa explicamos e que tamén se incluíu na
Guía para docentes e persoas interesadas e na Guía para escolares e
persoas curiosas. Nel pode encontrar reflectidas as cuestións formuladas ao longo do texto, relacionadas coas pautas educativas das
familias da posmodernidade de decadencia. De todos os xeitos, neste
caso, esas pautas educativas traducíronse a ideais e referentes propios da posmodernidade de resistencia.
O Código da non violencia está organizado en tres apartados:
-actitudes e comportamentos de xogo limpo e non violencia
-actitudes e comportamentos necesarios para a competición
-actitudes e comportamentos necesarios para a cooperación.
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Os apartados denomináronse caixas de correo, ao igual que na
Guía para escolares e persoas curiosas en función da experiencia que
se relata nela. Os alumnos protagonistas da historia utilizan primeiro colectores de reciclaxe para depositar neles as condutas que
observan como negativas durante o xogo, posteriormente convértenas en positivas e deposítanas nas caixas de correo dos desexos.
A continuación, pode manifestar o seu acordo ou desacordo ante
as frases que compoñen o Código da non violencia. As instrucións
para poder asinar o Contrato da non violencia e recibir o carné da
non violencia encóntranse na Guía para escolares e persoas curiosas,
o seu fillo proporcionarallas.

CAIXA DE CORREO 1.
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS
DE XOGO LIMPO E NON VIOLENCIA
• Rexeitamos a violencia física.
Os xogadores que, a propósito, dan patadas, agarran o contrario,
etc. para interromper o seu xogo, é que non teñen as verdadeiras
habilidades deportivas para superalo.................................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Aos que habitualmente dan patadas e son demasiado brutos hai
que pedirlles que se desculpen diante dos demais e se comprometan
a xogar limpo de aí en diante...........De acordo [ ] En desacordo [ ]
Aos que non cumpren o compromiso de xogar limpo e sen violencia hai que pedirlles que abandonen o xogo ata que estean dispostos
a xogar limpo cos demais.................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Non estamos de acordo coas persoas que estragan o que é de
todos: papeleiras, bancos, etc. e realizan pintadas nas paredes dos
edificios dos demais..........................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Rexeitamos a violencia verbal.
Os insultos ao árbitro ou a outros xogadores nunca axudan a
aumentar o marcador e sempre dan unha mala imaxe do deporte,
dos deportistas e dos espectadores...De acordo [ ] En desacordo [ ]
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Os que manifestan insultos de odio e rancor cando perden, cando
outros xogan mellor ca eles, etc. non son auténticos deportistas porque non saben perder.......................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Se hoxe gañas e te burlas do contrario, lembra que mañá ti tamén
podes perder e non che gustará que se burlen de ti. Hai que saber
gañar................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Xogamos para gañar e superar ao contrario, este é o obxectivo da
competición, pero non hai ningún xogo deportivo que inclúa a humillación e a burla dos demais.............De acordo [ ] En desacordo [ ]
Poñerlles alcumes aos demais: paquete, manta, o nena, gordiño,
etc. para burlarse deles non é propio de auténticos deportistas..........
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Rexeitamos a violencia xestual.
Hai que utilizar as normas de cortesía ao rematar o partido e felicitar o contrario. Hai que ser un auténtico xogador sempre, dende o
principio ata o final..........................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Hai que aprender a controlar os xestos e enfados por capricho e
non marchar do xogo porque as cousas non saen como queremos.
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Os xestos obscenos, cortes de manga, etc. non son propios dos
auténticos deportistas......................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Aceptamos o xogo limpo e respectamos as normas.
O xogo limpo no deporte e na vida non acepta excluír outros por
envexas, poñer na súa contra a outros compañeiros, etc....................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
A deportividade rexeita simular faltas e facer trampas para enganar o xuíz ou árbitro e os demais deportistas.....................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
O bo deportista cumpre as normas establecidas polo grupo ou o
regulamento e tamén denuncia as inxustizas.....................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
A vantaxe no marcador hai que conseguila en igualdade de condicións. Aproveitar a desvantaxe do contrario, cando un dos seus
xogadores caeu e está lesionado no campo, non é correcto.................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
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CAIXA DE CORREO 2.
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS
NECESARIOS PARA A COMPETICIÓN
• Todos somos necesarios para xogar.
Todos os integrantes do equipo son necesarios, aínda que non poidan participar todos sempre, nin todos á vez......................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Se excluímos do xogo os que consideramos que xogan peor, nunca
poderán mellorar e conseguir seguridade en si mesmos.....................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Sen contrario non hai competición, polo tanto non é un inimigo,
é o rival que necesitamos para poder competir...................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Sen xuíz ou árbitro non se pode empezar nin rematar un partido
oficial, polo tanto, é imprescindible no deporte para que se respecten
as regras e se poida decidir o gañador.................................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Ademais de preocuparse de gañar hai que valorar o bo
xogo, progresar e mellorar como persoa e como equipo.
O importante é participar, porque para poder gañar ou perder hai
que participar...................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ao final da competición, ademais de preocuparse de gañar, hai que
falar co profesor/adestrador de como se participou e de se se conseguiron as metas que nos propuxeramos..........................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
No deporte, e na vida, é necesario aprender a ter paciencia, aprender a esperar a vitoria e os obxectivos perseguidos.............................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Debemos reaprender a gañar e reaprender a perder.
Nas competicións non poden gañar todos os equipos porque a
competición está organizada para que ao final só haxa un gañador....................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Na competición o importante é loitar de forma leal pola vitoria.....................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
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Participar na competición ofrece a opción de gañar e a opción de
perder. Pero, se non admites o risco de perder, entón é mellor non
xogar.................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ademais de aprender a xogar, é necesario aprender a enfrontarse
coa derrota, porque forma parte do xogo e da vida..............................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Unha derrota non é un fracaso, é a oportunidade para mellorar
na próxima ocasión..........................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Cando perdes, o xuíz ou árbitro non ten a culpa de todo. O árbitro pode equivocarse, pero todos nos equivocamos moitas máis veces
do que pensamos..............................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Debemos estar dispostos a admitir a superioridade do contrario.
Ademais de preocuparse por gañar, hai aprender a recoñecer as
vitorias e a superioridade do equipo contrario...................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Unha xogada é boa e un golazo é un golazo, aínda que o marque o
contrario..........................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Como espectadores debémoslle aplaudir ao noso equipo e ao contrario, esas actitudes marcan diferenzas entre un bo espectador e o
que non o é......................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Dende as bancadas, como espectadores, sempre nos parece todo
moi fácil............................................De acordo [ ] En desacordo [ ]

CAIXA DE CORREO 3.
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS
NECESARIOS PARA A COOPERACIÓN
• Rexeitamos os deportistas que van por libre, hai que cooperar.
Hai que axudar os compañeiros de equipo e cumprir coas tarefas
propias de cada un, iso é cooperar......................................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Cando xogamos hai que implicarse ao máximo no xogo, dar o
mellor dun mesmo e gastar todas as enerxías.....................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
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Aínda que o equipo contrario é o noso rival, tamén debemos cooperar con el para desenvolver un bo partido e dentro da filosofía do
xogo limpo........................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
A cooperación tamén implica atender as instrucións do árbitro: a
súa tarefa é axudar a que todo saia ben..............................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Cooperar tamén significa obedecer as consignas e decisións do
adestrador, dánolas para que todo saia ben na competición................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
As diferenzas de opinión entre xogadores durante un partido
soluciónaas o capitán ou o adestrador. E débense falar despois do
partido..............................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
As diferenzas de opinión co adestrador ou profesor deben formularse con actitudes de respecto e despois do xogo...............................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Debemos aprender a controlar o noso comportamento, porque
pode ter consecuencias negativas para o equipo (tarxetas amarelas,
vermellas, etc.) e ademais os nosos seguidores pódense ver defraudados................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
É necesario colaborar na colocación e recollida do material deportivo porque todos o utilizamos, non é só unha responsabilidade do
profesor ou adestrador.....................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Rexeitamos o modelo de deportistas que se cren os mellores.
Hai que valorar a todos os participantes, non só aos que gañan,
chegan primeiro ou meten máis goles ou puntos................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Nos deportes de equipo non se pode buscar só o éxito propio e destacar por enriba dos demais.............De acordo [ ] En desacordo [ ]
Nos deportes, e na vida, o éxito débese a todos os membros do
equipo: aos que xogan, aos que non saíron xogar, ao adestrador, aos
directivos, etc...................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Os xogadores que son humildes ante os seus éxitos deportivos,
son os verdadeiros deportistas.........De acordo [ ] En desacordo [ ]
Hai que comprender os fallos dos compañeiros, todos temos fallos
e ninguén é perfecto.........................De acordo [ ] En desacordo [ ]
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• Estamos en contra do machismo e do sexismo.
Un equipo somos todos, non é correcto converter as nenas en
invisibles, ignoralas e non lles pasar o balón só porque son nenas.....
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Excluír as nenas do xogo ou convertelas en invisibles, só porque
son nenas, é unha conduta machista e de discriminación..................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Un neno, simplemente por ser neno, non xoga mellor que as
nenas. Non todos os nenos son bos facendo deporte...........................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Excluír os nenos, só por seren nenos, das actividades que organizan as nenas é unha actitude de sexismo. Eles teñen calidades para
practicalas........................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
O deporte é para todos, para os nenos e para as nenas. Cada un
achega as súas calidades...................De acordo [ ] En desacordo [ ]
O patio do recreo ou o pavillón é de todos, non é propiedade nin
dos nenos nin das nenas. Hai que repartir con xustiza o espazo para
xogar.................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Defendemos o diálogo e a cooperación ante unha discusión
ou conflito.
Ante unha discusión hai que aprender a escoitar os demais e a
organizar quendas para falar............De acordo [ ] En desacordo [ ]
Nunha situación de conflito hai que ser imparciais e recoñecer
diante dos demais que alguén, aínda que non sexa o meu amigo, pode
ter razón ou boas ideas....................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ante unha discusión deportiva hai que ser capaz de poñerse no
lugar dos outros para poder entender o que pasou e saber realmente como se senten.............................De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ante un conflito debemos buscar a solución máis xusta para cada
caso, e non unha igual para todas as situacións.................................
.........................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Debemos ter palabra e cumprir os compromisos adquiridos.
Despois dunha situación de conflito é fundamental cumprir co
que se acordou e lembrarlles aos demais que tamén deben facelo......................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
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Os que non cumpren o acordado non son persoas nas que poidamos confiar.......................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
No deporte e na vida, cada persoa debe cumprir cos seus compromisos e loitar polo que considera xusto, a pesar de que outros non o
fagan.................................................De acordo [ ] En desacordo [ ]
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6.

DICIONARIO DE TERMOS
AGRESIVIDADE. Instinto primario de supervivencia e superación, en principio positivo, que contribúe a superar os obstáculos da
vida. Convértese en negativo cando a cultura e a educación lles
transmiten aos fillos pautas contrarias á ética e de ausencia de control. Cando a agresividade supera os límites tolerados e tolerables,
convértese en violencia, manifestándose como agresión.
AGRESIÓN. Manifestación física ou materialización da agresividade nunha conduta de violencia doutro tipo, que dana a integridade da persoa e non respecta os seus dereitos. Pode ser física, verbal,
xestual, psicolóxica, etc.
VIOLENCIA. Conduta ou actitude de agresión de tipo físico, verbal, xestual, psicolóxico, de xogo sucio, etc. que deteriora a identidade, ameaza a integridade dos fillos, atenta contra os seus dereitos ou
dificulta un crecemento equilibrado. É posible determinar unha conduta de violencia a través de: a consecuencia, a intensidade, a intencionalidade, a percepción dunha terceira persoa ou a autopercepción
do agredido.
AGRESIVIDADE-AGRESIÓN-VIOLENCIA. A agresividade é
unha capacidade humana susceptible de transformarse en condutas
positivas de superación ou en condutas de violencia se se converte
en agresión.
NON VIOLENCIA. Filosofía de vida e xeito de actuar contrario á
violencia e baseado na ética. Rexeita o todo vale e defende a necesidade de actuar con autoridade, pero non con autoritarismo; aceptando a aplicación de sancións cando as condutas non respectan as normas consensuadas. Reivindica para as relacións humanas a xustiza,
a obxectividade e a tolerancia. E concédelle especial importancia á
aprendizaxe da resolución de conflitos. Coincide en boa parte co xogo
limpo.
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XOGO LIMPO. Defende a ética no xogo e a aceptación do regulamento. Rexeita as trampas, o engano, a dopaxe, a discriminación,
etc.
CULTURA. Maneiras de obrar, de pensar e de sentir que son propias dunha sociedade e que se transmiten, de forma inconsciente, no
proceso educativo a través dos axentes de socialización: pais, profesores, adestradores, amigos, medios de comunicación, etc.
VALORES. Son crenzas, conviccións ou ideas que temos acerca de
que algo, unha filosofía, unha situación, unha conduta, etc. é bo ou
malo, positivo ou negativo. Permiten emitir xuízos de aceptación ou
de rexeitamento ante feitos, accións, persoas, etc. Un valor é algo
abstracto, que se concreta e manifesta nas condutas e comportamentos das persoas, nese momento é cando é posible observalo. Os valores están na sociedade e as persoas elíxenos en función dos contextos nos que viven e a influencia que exercen sobre eles os axentes de
socialización. Os valores sociais son cambiantes e predominan uns
ou outros en función das épocas históricas, a orientación da sociedade, os dirixentes, os grupos de presión, etc.
MODERNIDADE. Período e tendencia social vinculada co nacemento das sociedades modernas a partir da Revolución Industrial.
Herda da ilustración o principio de razón fronte á consideración da
emoción, a imaxinación, etc., o que determina o interese pola exactitude e a medida, o predominio do cuantitativo fronte ao cualitativo
e do obxectivo fronte ao subxectivo. A súa filosofía xeral é a crenza
no progreso e crecemento indefinido, para o que necesita conseguir
a orde social. Como consecuencia, vai desenvolver unha clara preferencia pola organización e regulamentación da sociedade, da vida, o
traballo, o deporte, etc. Neste sentido, tende ao homoxéneo, a rexeitar a diversidade e a crear modelos establecidos en todos os ámbitos.
Os valores que defende, de traballo, esforzo, sacrificio e disciplina
están en consonancia cos obxectivos de orde social, control e regulamentación.
POSMODERNIDADE. Período e tendencia social que se inicia
como consecuencia do desencanto dos principios da modernidade e
do cuestionamento de que só a razón poida levar ao benestar social.
Dende finais do século XIX recoñécense tendencias de posmodernidade na ciencia, coa teoría da relatividade; na arte; nas ciencias
humanas, etc. Non obstante, dende un punto de vista político ou económico afírmase que aínda estamos a vivir unha evidente modernidade, aínda que as tendencias posmodernas tamén manifestaron a
súa influencia. En termos xerais, a posmodernidade demanda a con[ 60 ]

sideración do cualitativo, ademais do cuantitativo, e a valoración do
subxectivo fronte a só o obxectivo. O cuestionamento da modernidade introduce un conflito e inevitable axuste de valores, entre os
novos modos que se incorporan e os antigos; reivindica modelos
máis abertos; e denuncia as consecuencias de diversas accións acontecidas ao longo do século XX: as guerras mundiais, a colonización,
os problemas ecolóxicos e a invisibilidade de certos colectivos con
escasa presenza social (mulleres, nenos e anciáns).
POSMODERNIDADE DE DECADENCIA. Orienta a positiva e
necesaria pluralidade de valores cara ao todo vale, e introduce o
escaso respecto cara ás normas e a ausencia de límites. Relega a ética
a un segundo plano e, como consecuencia, potencia o pensar individual e a despreocupación polas consecuencias das accións.
POSMODERNIDADE DE RESISTENCIA. Reivindica a pluralidade de valores e afronta as dificultades da convivencia de diferentes
culturas. Busca a integración de novos modelos, e rexeita o etnocentrismo. Promove a recuperación dos valores éticos como os principais reitores das condutas e, dende estes principios, formula a necesidade do establecemento de límites para defender o respecto ás normas consensuadas. Neste sentido, recoñece a necesidade da autoridade e de referentes e ideais dende os que actuar. Establece como
retos: a aprendizaxe da resolución de conflitos como camiño cara á
paz; compatibilizar os referentes culturais propios co respecto á pluralidade de culturas; o desenvolvemento sostible fronte ás consecuencias da industrialización; e a dignificación dos valores femininos, que implica a reconstrución dos roles de xénero.
SEXO. O sexo fai referencia ás características biolóxicas da persoa:
macho ou femia. Polo tanto vén dado polo nacemento e a bioloxía.
XÉNERO. O xénero, masculino ou feminino, indícanos como a
sociedade interpretou e traduciu as diferenzas biolóxicas en comportamentos, actitudes, valores e expectativas diferentes en función do
sexo das persoas. Por este motivo, o xénero é unha construción
social e o sexo unha realidade biolóxica. A partir do xénero defínense os estereotipos de home e muller, e as etiquetas sociais que dan
lugar aos roles de xénero. Estes, á súa vez, levan consigo distintos
valores, normas e sancións que orientan, de xeito diferenciado, o
comportamento e pensamento de homes e mulleres. En consecuencia, nas sociedades patriarcais, o status ou posición social de ambos
os dous tamén é distinto.
MACHISMO. Actitude de prepotencia dos homes respecto das
mulleres.
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FEMINISMO. Doutrina social favorable á muller, a quen lle concede capacidades e dereitos reservados antes aos homes. Movemento
social que esixe para as mulleres iguais dereitos e oportunidades que
para os homes. En termos xerais, poderíanse establecer dúas tendencias. O feminismo que reivindica a igualdade, sen considerar que
existen diferenzas biolóxicas e culturais que determinan distintas
maneiras de ver e estar no mundo. O feminismo da diferenza, que
ademais de reivindicar a igualdade de oportunidades, formula o
recoñecemento das evidentes diferenzas biolóxicas e as diferenzas
culturais establecidas pola sociedade para homes e mulleres. Pero
sen permitir que o respecto ás diferenzas constitúa un obstáculo ou
favoreza a discriminación.
SEXISMO. Discriminación de persoas dun sexo por consideralo
inferior a outro. Nesta consideración do sexo introducíronse connotacións sociais, polo tanto sería máis oportuno falar de xénero. O
sexismo pode ser tanto dos homes cara ás mulleres como das mulleres cara aos homes.
A resposta fronte ao sexismo cara ás mulleres foron os movementos feministas. O sexismo cara aos homes tamén tivo resposta e creáronse diferentes colectivos que traballan na liña de redefinir a masculinidade.
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A continuación presentamos diferentes páxinas web que poden
ser de interese para coñecer diferentes institucións e colectivos que
ofrecen información, suxestións, cursos, publicacións e recursos en
xeral relacionados coa educación dos fillos e coas escolas de pais. A
través delas tamén poderá acceder a novos enderezos e ligazóns.
Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa.
Ministerio de Educación e Ciencia:
www.cnice.mecd.es/recursos2/e_padres/
Centro de Estudios de Género y Masculinidades:
www.masculinidades.com
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres:
www.ceapa.es
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de
Galicia:
www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/CONTIDOS/PREMIOS/
ORIENTACION/entrada.htm
Servizo Galego de Igualdade. Xunta de Galicia:
www.xunta.es/auto/sgi/progadol.htm
Fundación Preescolar na Casa:
www.preescolarnacasa.org
Asociación de Usuarios de Internet:
www.aui.es/padres/ipadres.htm
Recursos para a Orientación Educativa en Internet:
www.orientared.com
Escuela de Padres de Educaterra:
www.educaterra.com
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