
ORIENTACIÓNS XERAIS ACERCA DA CONDUTA
INFANTIL

O comportamento dos nenos e nenas é un tema que preocupa a moitos pais e
nais e aínda que para isto non se dispón de ningunha receita máxica nin unha
fórmula  única  e  exitosa,  si  sabemos,  grazas  á investigación   no  eido  da
psicoloxía  e  do  desenvolvemento  infantil  cales  son  os  aspectos  máis
importantes que debemos considerar á hora de manexar a conduta infantil.

A continuación recollemos algúns dos principios que nos poden axudar nesta
difícil tarefa de educar:

1- Establecer rutinas: é preciso que dende a primeira infancia se establezan
uns  hábitos  axeitados.  Facer  as  mesmas  tarefas  á  mesma  hora  pola
mañá, pola tarde ou pola noite, facilita a anticipación e reduce o estrés.
Establecer unha orde de acontecementos proporciónalles seguridade aos
nenos  xa  que  poden  predicir  o  que  teñen  que  facer  en  determinados
momentos do día, reducindo o numero de  situacións cotiás que poden
xerar un conflito entre pais e fillos.

2- Claridade:  as  instrucións  deben  ser  claras  e  concisas.  Se  queremos
establecer uns límites, o neno debe saber exactamente que lle estamos a
pedir. Se lle dicimos “pórtate ben” isto pode supoñer diferentes cousas en
diferentes situacións, a diferenza de “non tires o xoguete”, moito máis claro
e conciso. É máis eficaz concretar a demanda da situación precisa na que
estamos. 

3- Atención:  é a moeda  de cambio que están a buscar os máis pequenos.
O seu ben máis prezado  é que mamá ou papá o atendan,  e  isto poden
conseguilo  cunha  conduta  apropiada  pero  tamén  o  soen  facer cunha
rabecha ou  conduta  negativa.  Cando  realiza  as  condutas  desexadas
préstelle atención e retírella en caso contrario. Existen distintos tipos de
rabechas  ante  as  que podemos utilizar  esta  estratexia:  cando aparece
unha  rabecha   retire  a  atención,  isto  implica  non  mirar  nin falarlle  ao
neno… Pola contra, cando o neno ou nena está a realizar unha conduta
desexada  (recollendo,  comendo   ben,  lavando  as  mans…)  debemos
procurar  atendelo  e  premialo  coas  nosas  palabras  e  xestos.  A nosa
atención, neste caso  aumentará a probabilidade de que volva ocorrer esta
conduta  agradable.



4- Complicidade: a firmeza é esencial cando se quere que os nenos e nenas
adquiran uns hábitos e rutinas coherentes, polo cal cando se establecen
uns límites e normas, estes deben ser respectados por todos os membros
da familia. Pais, irmáns ou avós deben actuar do mesmo xeito ante as
normas establecidas. É moi importante que as persoas de referencia do
neno ou nena estean de acordo nas normas e rutinas que van establecer e
como as van aplicar, discutindo sempre os puntos de vista en ausencia do
neno e mostrando unha fronte común para evitar que o neno ou nena non
cumpra o pactado ou intente modificar os  límites.

5- Minimizar:  cando  se  dean  instrucións  minimice  o  NON.  Con  nenos  e
nenas é moito máis efectivo dicirlle o que debe facer que o que non debe
facer.  Por  exemplo,  dicirlle:  “fala  baixiño”  en  vez  de  “non  berres”.
Tampouco debemos esquecer que o que se desaproba son as condutas
(morder, desobedecer, berrar...)  e nunca ao neno (“es un desastre, es moi
malo...”) . Por iso é  tan  importante a linguaxe que empregamos.

6- Elección:  en  moitas  ocasións poderemos  dar  eleccións.  Por  exemplo,
ante a orde de: “recolle os xoguetes”,  podemos engadir:  “mamá vaiche
axudar a recoller os xoguetes, quen garda o coche azul?”. Deste xeito ao
neno lémbraselle que a responsabilidade de gardar os xoguetes é súa,
pero, ao mesmo tempo, ten certa sensación de apoio e seguridade do
adulto.  Así, unha vez establecido o hábito de recoller, probablemente o
fará cada vez con menos axuda.

7- Explicación:  acompañe a demanda cunha explicación. Se damos unha
explicación  a  unha instrución  dada,  podemos axudar  a que interioricen
valores de conduta. Por exemplo podemos dicirlle: “se lle pegas ao teu
irmán poñerase triste e non quererá xogar máis contigo”. Trátase de que
entenda que a nosa demanda non é por capricho ou por levarlle a contra,
senón  porque  ten  uns  efectos  que  nos  molestan  a  nós  ou  a  outras
persoas, e que iso terá unhas consecuencias.

8- Flexibilidade: debemos crear límites e normas, pero á vez hai que saber
ser flexibles en situacións especiais. Os nenos e nenas van medrando e
os  seus  problemas  e  circunstancias  cambian,  polo  cal  debemos  estar
abertos  a  revisar  e  modificar  o  sistema  de  continxencias  cando  sexa
necesario. Unha rixidez extrema na configuración do sistema e as súas
normas é a mellor invitación ao seu incumprimento.



9- Coherencia: ten que haber coherencia entre o que se lle esixe ao neno e
o que el observa no seu contorno máis inmediato. Non debo dicir “recolle o
teu prato” cando el ve que ti non o recolles….. Os nenos  estarán moito
máis pendentes do que facemos e nós, os pais, seremos o seu exemplo
máis significativo .

10-Control: controle as súas emocións. Cando estoupa o problema, cando o
seu fillo volveu facer a conduta que non desexamos, cando nos chaman
da escola, cando parece que nada funciona, espere un tempo antes de
responder. É fundamental o control das emocións. O obxectivo é educar
ao neno sendo nós mesmos un modelo de autocontrol. Proporciónese un
tempo de respiro  e retire  a atención do seu fillo,  na medida en que o
permitan  as  circunstancias.  Fágalle  saber,   inmediatamente,  o  seu
desgusto e despois cando o enfado se reduza analice a situación e tome
as decisións oportunas. Non razoe no momento álxido do enfado, xa que
nos pode levar a caer na trampa de comezar un diálogo de recriminacións
co neno e acabar establecendo unha relación conflitiva ou coercitiva que
non  vai  levar  a  ningunha  parte.  De  todos  os  xeitos  non  debemos
esquecernos que esa mala conduta ten que ter unhas consecuencias para
o neno e q deben ser aplicadas o antes posible.

11-  Constancia: este punto é esencial na aplicación de calquera estratexia que
queira modificar ou establecer condutas. Non se desanime á primeira de
cambio. Pode ocorrer que cando se aplican límites ou normas por primeira
vez se produza unha reacción negativa. Isto é especialmente notable en
casos nos que o neno percibe que se lle van retirar certos privilexios, o que
pode provocar,  ao principio,  un aumento da frecuencia e magnitude das
rabechas  ou  condutas  negativas  que,  paulatinamente,  despois,  se  van
corrixindo.


