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Presentación

Dentro do conxunto das relacións que o alumnado establece no centro educativo teñen unha gran importancia as que teñen lugar entre
iguais. Son relacións complexas, como tamén o son as que se dan
en calquera outro grupo que se percibe a si mesmo con idénticos
intereses e semellante estatus social.
Neste contexto de iguais prodúcense sucesos e maniféstanse actitudes que van incidindo no desenvolvemento da personalidade, especialmente no que se refire ao ámbito psíquico e moral. Así, sen ser
realmente conscientes, vanse conformando moitos hábitos e actitudes, aprendendo a respectar normas de convivencia e adquirindo
costumes e regras non escritas que rexen logo gran parte do comportamento dos individuos.
Esta aprendizaxe deriva normalmente en actitudes positivas cara os
demais: cara os compañeiros e compañeiras, cara as persoas adultas e cara a sociedade en xeral.
Pero non sempre o que ocorre dentro dun grupo constitúe un modelo de comportamento social axeitado. En ocasións prodúcense situacións de abuso, de exclusión social, de intimidación, etc., de violencia, en definitiva, que van máis aló do que moralmente se pode consentir e que poden adquirir diferentes graos de perigo para o desenvolvemento das persoas e da convivencia nos centros educativos.

Desde a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estase
abordando desde diferentes prismas a temática da convivencia nos
centros educativos. Este material que agora se publica diríxese especificamente á prevención do maltrato entre iguais, aínda que se
enmarca nun contexto moito máis amplo que ten por obxecto a educación en valores, a convivencia pacífica e a educación para a paz.
Conseguir este obxectivo require da colaboración de todos os axentes implicados na educación da nosa xuventude, con especial relevancia no caso das familias e do profesorado.
É o noso desexo que serva de utilidade a toda a comunidade educativa e que contribúa a acadar a unha sociedade máis xusta, máis
equilibrada, máis pacífica.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria
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Presentación dos materiais

As investigacións arredor do maltrato entre iguais insisten en que a
prevención é un aspecto fundamental para acabar con el, e que esa
prevención require previamente do coñecemento das características
que o definen e o diferencian doutros fenómenos similares.
En concordancia con ese obxectivo considerouse útil a elaboración
dun material de carácter divulgativo que dea a coñecer as súas particularidades máis significativas e que poida chegar aos diferentes
colectivos da comunidade educativa. A finalidade última que se persegue é a de sensibilizar a todo o colectivo sobre a importancia dos comportamentos ligados ao maltrato entre iguais e sobre os custos emocionais e persoais que teñen para as persoas implicadas nel.
Dada a variedade dos destinatarios, considerouse oportuno a elaboración dun material similar, pero ao mesmo tempo diferente, dirixido aos seguintes colectivos: profesorado, alumnado e familias. A idea
é que o contido da mensaxe sexa a mesma para todos, pero adaptada ás características de cada grupo, conformando no seu conxunto un
pequeno programa básico de sensibilización que facilite a toma de
conciencia sobre o maltrato entre iguais.
Optouse, xa que logo, por uns documentos que, en esencia,
manexasen a mesma información, co mesmo fondo, pero variado nas
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formas co obxecto de se adecuar mellor a cada un deles. En consecuencia, preséntase un programa de sensibilización que inclúe:
●

Un folleto divulgativo para as familias.

●

Un segundo folleto, de parecidas características e coa mesma
finalidade, dirixido ao alumnado.

●

Un terceiro, un pouco máis extenso, dirixido ao profesorado en
xeral. A este último incorporáronse, como anexos, os dous documentos anteriores, de tal maneira que o profesorado poida ter sempre presente a información dirixida aos outros dous colectivos.
Na súa elaboración tívose tamén en conta as idades nas que se

dan con maior frecuencia estes comportamentos: dos 11 aos 14 anos.
De aí que a parte do material dirixido ao alumnado estea organizado
para ser preferentemente utilizado polos rapaces e rapazas do terceiro ciclo de educación primaria. Non obstante, é posible o seu emprego nos cursos inmediatamente posteriores, e incluso anteriores, con
mínimas adaptacións.
Por outra parte, este material dirixido ao alumnado está pensado
para o seu manexo e lectura individual, pero como paso previo a ese
uso particular, considérase preciso o tratamento colectivo do tema na
aula, de tal modo que se facilite unha axeitada comprensión deste e
evite alarmismos innecesarios.
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Obxectivos do material

Os obxectivos que se pretenden con estes materiais son, con carácter
xeral, os de sensibilizar, informar e ofrecer estratexias elementais na
prevención de conflitos derivados das relacións entre iguais. Para efectos de operatividade concrétanse para cada un dos colectivos:

●

En relación co profesorado
w

Sensibilizar acerca do problema do maltrato entre iguais nos
centros escolares e concienciar da necesidade de implicarse de
forma activa na posta en práctica de programas de prevención e
de intervención.

w

Ofrecer información básica sobre esta problemática, familiarizándoo cos conceptos elementais relacionados con ela.

w

Dar pistas de como afrontar a intervención nos centros escolares, a partir do establecemento de procedementos e estratexias
de actuación cando se detecten casos de maltrato entre iguais.

●

En relación co alumnado
w

Aprender a recoñecer e a evitar as situacións de maltrato entre
iguais nas que se poidan ver involucrados.

w

Adoptar unha actitude clara fronte a esta problemática, dando a
coñecer as situacións que observen ou das que teñan información e colaborando activamente na súa resolución.
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w

Adestrarse na aprendizaxe de habilidades de relación social e de
autoprotección como medida para evitar as situacións de conflito.

●

En relación coas familias
w

Informar sobre o problema do maltrato entre iguais para saber
distinguilo doutras situacións de conflito.

w

Adoptar unha postura vixilante con respecto á conduta dos seus
fillos e fillas e saber detectar os posibles indicios de maltrato
entre iguais nos que se poidan ver involucrados.

w

Asumir a importancia do exemplo da relación familiar como
modelo de convivencia para os seus fillos e fillas.
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MATERIAL DO PROFESORADO

1

Introducción

A mellora da convivencia no ámbito escolar é unha preocupación que
cada día adquire maior importancia na sociedade, e aínda máis cando
esta convivencia se ve alterada por situacións problemáticas ou de
conflito, con evidentes repercusións no sentir de todos os membros da
comunidade educativa.
A realidade dos centros escolares resulta ás veces ambivalente, e
poderíase dicir que confusa: por unha parte, o diálogo vai acadando
un espazo sólido como soporte da convivencia, pero, por outra, parece que estamos asistindo a unha deterioración progresiva desta.
Afortunadamente, os niveis de convivencia nas institucións educativas semellan axeitados e os niveis de “conflitividade” non son alarmantes, pero si o suficientemente significativos como para intentar
comprender as súas causas e as súas consecuencias e, sobre todo,
para actuar de xeito preventivo e procurar que non se agraven.
A diferenza das relacións que manteñen coas persoas adultas, as
relacións entre nenos e nenas teñen un carácter non xerárquico, de aí
a consideración de relacións “de iguais”. Son relacións simétricas,
paritarias, e contribúen ao desenvolvemento emocional e cognitivo ao
tempo que facilitan a aprendizaxe dun amplo abano de habilidades e
actitudes persoais e sociais (de cooperación, de aprender a poñerse
no lugar da outra persoa…).

13

Non obstante, esas relacións entre iguais nos centros educativos
non son alleas aos conflitos, e, ás veces, se estes non se resolven axeitadamente, poden desembocar en situacións graves e duras para as
persoas que as padecen, chegando a darse o fenómeno do chamado
“maltrato entre iguais”. Como teremos ocasión de ver, unha das
características máis salientables deste fenómeno é o feito de que normalmente escapa aos ollos dos adultos, que non son conscientes del.
Ademais, a miúdo as situacións de maltrato entre iguais se confunden
con outras situacións de conflito ocasional (roubos, agresións, pelexas,
estragos de material, faltas de respecto puntuais ou máis ou menos
frecuentes), e, polo tanto, son minimizadas nas súas dimensións e nas
súas consecuencias.
Precisamente, para achegarse a estas e outras cuestións arredor
destes temas, nace este material. A continuación, imos describilo brevemente.
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¿Que é o maltrato
entre iguais?

2

O primeiro que cómpre facer é delimitar o que se quere dicir cando se
fala de maltrato entre iguais. Os conflitos puntuais, as malas relacións
entre compañeiras e compañeiros, os problemas de comportamento
ou de indisciplina… son fenómenos perturbadores, pero non son verdadeiros problemas de maltrato entre iguais, aínda que poidan acabar
neles se non se resolven de xeito adecuado.
Ao tratar de definir o termo pódese afirmar que un alumno ou
alumna está sometido a acoso, intimidación ou vitimización cando, de
xeito repetido e durante un tempo, está exposto a accións negativas
realizadas por outra alumna ou alumno, ou por un grupo deles.
Trataríase de condutas que teñen que ver coa intimidación, coa tiranización, co illamento, coa ameaza e cos insultos sobre alguén que non
é quen de se defender. Tamén fai referencia a condutas de exclusión
social como forma agresiva de relación.
Entre as características máis comúns do maltrato entre iguais
pódense salientar:

●

Unha conduta agresiva intencionada. O agresor ou agresora
que maltrata aos demais fai dano deliberadamente, sabendo o que
fai, e négao se é descuberto. Non lle importa causar dor, nin ten
en conta o sufrimento da vítima.

●

Esa conduta é habitual, persistente e sistemática. As condutas
intimidatorias prodúcense moitas veces e son permanentes no
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tempo, polo tanto, a vítima está sufrindo estas experiencias de xeito
prolongado. A peculiar “relación” que se establece entre as persoas
(a que intimida e a vítima) e a expectativa da repetición da conduta
intimidatoria teñen consecuencias moi prexudiciais para a vítima.
●

Desequilibrio de forzas entre a vítima e a persoa que agride. As
relacións son de dominio/submisión do forte ao débil, no marco de
relacións interpersoais nas que priman o abuso, a violencia e a
prepotencia.

●

Normalmente hai ausencia de provocación por parte da persoa agredida.
Ademais, convén engadir que estas condutas adoitan permanecer

ocultas para as persoas maiores, porque as vítimas temen as consecuencias de manifestar a súa situación.

O que non é maltrato entre iguais
Debería quedar claro que non se deben confundir as situacións antes
descritas cos altibaixos que se producen nas relacións entre rapaces e
rapazas: un conflito ou problema entre iguais (un enfado, unha discusión, unha faena…), unha broma puntual (esconderlle a mochila,
mandarlle unha mensaxe ao móbil…), unha agresión esporádica
(unha labazada, unha malleira, un atraco…). Polo tanto, e a modo de
resumo, pódese afirmar que:
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Maltrato é…

Maltrato non é…

Cando un rapaz ou rapaza se
mete habitualmente con
outra compañeira ou
compañeiro insultándoo,
burlándose, poñéndolle
alcumes… (“catro ollos”,
“mu” para chamarlle vaca).

Insultar ocasionalmente no
medio dunha rifa.

Cando un grupo de alumnos
e alumnas lles din aos
demais que non falen con
outro rapaz ou rapaza para
que non teña amizades.

Estar un día enfadada
ou enfadado cun amigo ou
amiga ou con varios.

Cando nos cambios de
clase, nos servizos, no
autobús… hai un neno
ou nena que “tropeza”
sempre co mesmo
compañeiro ou compañeira,
lle atranca o paso cunha
perna, poñendo o brazo…

Tropezar sen querer e
berrar: “¡Aparta!”

(É inadmisible,
pero, se é de forma
esporádica, non podemos
chamarlle maltrato).

(Son esas cousas que se
amañan entre nenos
e nenas…).

(Non é de boa educación,
o correcto sería dicir
“perdón”).

(…)
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Maltrato é…

Maltrato non é…

Cando alguén abusa da súa
forza, e atemoriza a unha/un
ou máis compañeiras e
compañeiros, ameazándoos
se non fan o que quere:
darlle o bocadillo,
facerlle os deberes,
deixarllos copiar…

Copiar nos exames, alterar
as clases con intervencións
inadecuadas…

Cando un grupo de nenos
e nenas espera
premeditadamente na saída
da escola ou do instituto a
alguén para abusar del.

Enfrontamentos entre
dúas pandillas nunha
cidade, ou de dúas aldeas ou
parroquias achegadas.

(Mal feito…)

(Non está ben feito, é
violencia innecesaria…)

O maltrato entre iguais non se trata dunha pelexa ou discusión
esporádica con outro compañeiro ou compañeira, nin de cambadelas,
empurróns ou patadas que se producen ocasionalmente practicando
algún deporte ou xogo, ou certos episodios nos que se lle toma o pelo
a alguén como parte de bromas entre iguais.
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Os tipos máis comúns

O maltrato entre iguais pode presentarse baixo múltiples e variadas formas, pero as máis frecuentes son estas:

●

Físico
Máis habitual na educación primaria que na secundaria; pódese
dividir, pola súa vez, en:
w

Directo: empurróns, patadas, puñazos, agresións con obxectos…

w

Indirecto: agachar cousas, cambiar de sitio, roubarlle obxectos á
vítima…

●

Verbal
Adoita tomar corpo en insultos e alcumes principalmente. Tamén
son frecuentes os menosprezos en público e facer fincapé constante nun defecto físico. Parece que, ultimamente, o teléfono
móbil se está convertendo nunha vía para este maltrato. Ao igual
có anterior, pode ser directo ou indirecto:
w

Directo: vocear, burlarse, insultar, poñer alcumes…

w

Indirecto: falar mal ás súas costas insistentemente, facer que oia
de “casualidade”, pintadas no encerado, mensaxes ao móbil…
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●

Relacional
Son accións encamiñadas a minar a autoestima do individuo e a
fomentar a sensación de inseguridade e temor. Este aspecto está
en todas as formas de maltrato. Tamén pode adoptar as dúas formas anteriores:
w

Directo: exclusión deliberada de actividades, impedir a súa participación…

w

Indirecto: deixar a vítima soa no patio, facer parellas ou grupos
na clase sen contar con esa persoa…
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Os catro vértices
desta problemática

4

Entendendo que o maltrato entre iguais implica a existencia dun problema de convivencia no ámbito escolar, pódese afirmar que, na súa
configuración (e tamén na posible resolución do conflito), aparecen
ben definidos catro vértices ou elementos que están implicados en distinto grao de responsabilidade e participación. Son os seguintes:
●

A persoa maltratada.

●

A persoa que maltrata.

●

Os compañeiros e compañeiras.

●

As persoas adultas.
Os tres primeiros elementos son actores fundamentais en toda

situación de intimidación e maltrato. As persoas adultas (profesorado,
pais e nais) constitúen o colectivo imprescindible para a detección e
intervención cando afloran os casos de maltrato entre iguais.

A persoa maltratada
A vítima responde, na meirande parte das ocasións, a un perfil físico e
de personalidade determinado. Estas características deben ser observadas para intentar detectar situacións de maltrato.
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Entre os trazos de personalidade que máis destacan atópase que,
con frecuencia, as vítimas:
●

Adoitan seren persoas psicoloxicamente débiles.

●

Manifestan unha alta ansiedade e inseguridade.

●

Posúen un carácter máis ben tímido.

●

Teñen baixa autoestima.

●

Non adoitan responder ás agresións, nin sequera de xeito verbal.

●

Manifestan incapacidade para defenderse e teñen dificultade para
solicitar axuda.
Por outra parte, con respecto ás características físicas, hai que

salientar que:
●

Poden ser en igual medida suxeitos de maltrato un rapaz ou unha
rapaza.

●

Case sempre son de menor fortaleza física que as persoas que
agriden.

●

Poden ter algunha particularidade (lentes, tartamudeo, obesidade,
baixa estatura, discapacidade, etc.).

●

Poden ter, así mesmo, unha aparencia diferente (pertencer a outra
etnia, posuír outra cor de pel, etc.).
Non obstante, estas características non son ordinariamente causa

directa do maltrato, pero si poden servir de desculpa e agravante
nunha estratexia de intimidación e acoso.
Nas relacións sociais que establecen predominan estas particularidades:
●

Son habitualmente suxeitos pouco aceptados polos demais.

●

Non teñen verdadeiros amigos e amigas na clase e no centro.
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●

Posúen pouco prestixio e escasa ascendencia no grupo.

●

Adoitan ser as persoas menos populares da clase.
Outras características que tamén presentan con frecuencia son un

alto apego ao fogar, así como unha excesiva protección familiar.
Ademais, unha vez xurdido o problema, a persoa maltratada pode presentar condutas tales como:
●

Enfermidades, dolores e desculpas para non asistir ás clases.

●

Problemas para durmir.

●

Falta de apetito.

●

Deterioración no rendemento escolar.

●

Evita saír ao patio de recreo ou andar por aquelas zonas do centro
onde se produce con máis frecuencia o maltrato.
Todas estas características corresponden a un prototipo de vítima

pasiva, que soporta en silencio a intimidación ou o maltrato do que é
obxecto. Pero existe, tamén, aquela vítima activa e provocadora que,
co seu comportamento, orixina tensións no contorno. Esta actuación
facilita en moitos casos a escusa para que a persoa agresora xustifique
a súa conduta.
Evidentemente, na práctica atópanse vítimas que non se axustan
a estes modelos. Calquera persoa que non se adapte ás normas establecidas polo propio grupo ou ás impostas polas persoas dominantes
dentro deste pode ser unha posible vítima de maltrato.
Nalgúns casos, a vítima pode transformarse en agresora doutros
compañeiros ou compañeiras que considera máis débiles. É dicir,
pode xogar dous roles na dinámica do grupo: vítima e persoa que
agride.
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A persoa que maltrata
A persoa que maltrata, xeralmente, fai uso da violencia para acadar
determinados obxectivos, lexitimando así a súa conduta e sinalando en
moitas ocasións á vítima como merecente da agresión. Este tipo de
persoas agresoras mostran unha tendencia antisocial e manipuladora.
Existe outro tipo de persoas agresoras (ansiosas) que manifestan
violencia como consecuencia da explosión emocional provocada por
un forte nivel de tensión ou por non saber afrontar doutro xeito unha
dificultade que supera as súas capacidades na toma de decisións. Son
persoas que adoitan ter unha baixa autoestima e uns niveis altos de
ansiedade. Esta violencia de carácter reactivo pode transformarse en
instrumental se con ela se obteñen rapidamente beneficios.
Aínda que non existe un patrón específico, pode afirmarse que as
rapazas agresoras utilizan en maior medida os elementos psicolóxicos
nas súas intimidacións, mentres que os rapaces fan valer, na meirande parte das veces, a súa fortaleza física; sen esquecer aquelas persoas que, indirectamente e desde a sombra, dirixen os actos violentos
dos seus seguidores.
As características das persoas que maltratan axústanse regularmente aos seguintes trazos de personalidade:
●

Manifestan un temperamento agresivo e impulsivo.

●

Teñen unha forte necesidade de poder e dominio.

●

Mostran con frecuencia problemas de autoestima.

●

Os seus comportamentos manifestan falta de respecto polos demais.

●

Carecen de empatía co que sente a vítima.

●

Escaso autocontrol da ira e do enfado.
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●

Non manifestan sentimento de culpabilidade.

●

Pouca conciencia moral sobre os seus actos.

●

Dificultade para comunicar os seus sentimentos e afectos.
Por outra parte, con respecto ás características físicas, cómpre

sinalar que a persoa agresora é normalmente do sexo masculino e
adoita ter maior fortaleza física que as vítimas.
Ademais, nas súas relacións sociais, manifesta unha conduta que:
●

É extravertida.

●

É sociable, pero excesivamente agresiva nas súas relacións.

●

Goza de certa popularidade entre os seus seguidores e seguidoras.

●

Busca, regularmente, a complicidade doutras persoas.

●

Ten dificultades de integración escolar.

●

Establece relacións coas demais persoas baseadas no dominio, na
superioridade e na prepotencia.
É frecuente que nestas persoas se dea, así mesmo, un insuficiente

contacto cos pais e nais, cos que establecen débiles vínculos familiares e
ademais manifestan escaso interese polos estudos e o centro educativo.

Os compañeiros e compañeiras
Malia que o maltrato entre iguais se desenvolve normalmente con dous
protagonistas centrais, a persoa que agride e a vítima, non se debe
esquecer a característica grupal que ten. Todas as persoas integrantes
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do grupo desempeñan un papel determinado neste tipo de situacións.
E así, dependendo do grao de implicación e participación no conflito
dos compañeiros e compañeiras, pode establecerse a seguinte categorización:

●

Elementos antisociais
w

As persoas seguidoras. Non inician a agresión, pero poden tomar
parte activa nela.

w

As persoas partidarias. Non toman parte activa, pero mostran o
seu apoio e a súa conformidade coa agresión.

●

Elementos aparentemente neutrais
Observan a agresión, pero non fan nada. A eles e elas o que sucede non lles incumbe. Coa súa actitude realmente están implicados
de forma indirecta.

●

Elementos prosociais
w

As posibles persoas defensoras. Non están de acordo coa agresión. Entenden que a vítima necesita axuda, pero non o fan ou
non saben como actuar.

w

As persoas defensoras. Están en contra da agresión e axudan a
vítima.

Nesta clase de conflitos de maltrato débese ter en conta:
a. A influencia que as persoas agresoras exercen sobre o resto dos
compañeiros e compañeiras, de tal xeito que estes últimos poden
verse impelidos a actuar por medo a seren as próximas vítimas.
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b. A axuda que lle poden prestar os espectadores e espectadoras
aparentemente neutrais e prosociais á vítima, porque posiblemente serán aos que lles pedirá amparo e protección.

As persoas adultas
O maltrato entre iguais é un fenómeno moitas veces case descoñecido e incluso ignorado polas persoas adultas (profesorado, pais e nais).
De aí que, cando afloran casos de maltrato, o conflito acadou xa cotas
de grande intensidade. Isto repercute, indubidablemente, no desenvolvemento persoal dos protagonistas e na súa maduración psicolóxica e social.
É imprescindible, pois, que tanto o profesorado como os pais e as
nais estean atentos e manteñan unha actitude vixilante para descubrir
nas primeiras fases unha situación de maltrato ou de comportamentos
de corte antisocial.
Para isto, non se deben banalizar aquelas formas menos intensas
de intimidación e maltrato, como poden ser os insultos, a exclusión
nos xogos e nas actividades do traballo escolar. Ademais, o profesorado tenlle que concretar e definir claramente ao alumnado cales son as
actitudes e tipos de relacións permisibles para o desenvolvemento no
centro escolar dun clima social axeitado.
Aínda que como recurso expositivo se falou aquí de catro vértices
do problema, é importante subliñar que nos casos de maltrato entre
iguais:
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●

A maioría deben considerarse como un fenómeno de grupo, non
circunscrito exclusivamente á relación individual entre a persoa
agresora e a vítima. Ter en conta isto é fundamental no momento
da intervención e na pescuda de solucións.

●

Tanto as vítimas como as persoas que maltratan mostran dificultades no seu desenvolvemento emocional e de conduta.

●

Unha parte dos casos supoñen actos de acoso sexual.
O profesorado debe ter en conta que as características das perso-

as agresoras e das persoas maltratadas non explican por si mesmas
as accións de maltrato entre iguais. Hai outros factores que poden
incidir neste tipo de condutas. O contexto familiar, os factores sociais
e culturais, o mesmo ámbito escolar son aspectos que tamén hai que
considerar.
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Os lugares máis frecuentes
nos que se produce

5

Os escenarios máis comúns onde teñen lugar os fenómenos de maltrato entre iguais no medio escolar e aos que o profesorado debe prestar maior atención son:
●

O patio de recreo (sobre todo en educación primaria e primeiros
cursos da educación secundaria obrigatoria).

●

A propia aula.

●

Os cambios de clase (principalmente en educación secundaria).

●

Os aseos.

●

O comedor escolar.

●

Os exteriores do centro escolar. Estes espazos poden servir para a
resolución violenta de conflitos xurdidos no centro, ou para orixinar
enfrontamentos que perturben as relacións sociais do propio centro.

●

O camiño de ida e volta á casa.
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As consecuencias do
maltrato entre iguais

6

Todo fenómeno de maltrato entre iguais ten, tanto a curto, como a
medio e longo prazo, unha serie de consecuencias nefastas para as
persoas implicadas. Vanse producir uns prexuízos emocionais, psicolóxicos e sociais que, se ben dependerán do tipo, frecuencia, intensidade, extensión no tempo, etc., afectarán significativamente o desenvolvemento persoal de cada un dos actores.

Consecuencias para a
persoa maltratada
A persoa maltratada (a vítima) é o elemento que máis secuelas negativas vai experimentar na súa personalidade, no desenvolvemento da
actividade escolar e na súa integración social. Algunhas das consecuencias poden ser:
●

Imaxe negativa dun mesmo e baixa autoestima.

●

Sentimentos de inseguridade, inferioridade e medo.

●

Introversión, timidez e dificultade para as relacións interpersoais.
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●

Baixo rendemento escolar que pode levar ao fracaso escolar.

●

Fobia á escola.

●

Pode converterse nunha persoa que maltrate a outras persoas
máis débiles.

●

Ansiedade e problemas emocionais: neurose, depresión.

●

Síntomas psicosomáticos: dor de cabeza, vómitos, insomnio.

●

En casos extremos, nas persoas de vitimización prolongada poden
darse intentos de suicidio.

Consecuencias para a persoa
que maltrata
Tamén a persoa que maltrata experimenta consecuencias negativas
derivadas da súa actitude. O feito de acadar os obxectivos que se propón de forma violenta e sen o máis mínimo respecto polas normas de
relación social e interpersoal pode levala, máis adiante, a desenvolver
unha conduta delituosa. Algunhas consecuencias do seu comportamento poden ser:
●

Baixo rendemento escolar.

●

Provoca tensións na aula e no centro.

●

Aprende a maltratar.

●

Como normalmente a súa conduta non é desaprobada polos seus
iguais, utiliza a intimidación como norma nas súas relacións.

●

Utiliza a agresión como forma de recoñecemento social.

●

Ten dificultades para sustentar relacións sociais entre iguais.
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●

Pode xeneralizar a súa maneira agresiva de actuar a outro tipo de
relacións sociais, provocando graves disfuncións no seo do grupo
no que se integre.

●

A súa forma de entender as relacións interpersoais de dominio/submisión pode deteriorar gravemente a convivencia doméstica coa
súa parella no futuro.

Consecuencias para os compañeiros
e compañeiras
Os espectadores e espectadoras das situacións de maltrato entre iguais
sofren consecuencias negativas no seu desenvolvemento como persoas,
en particular se adoptan unha postura de colaboración coa persoa agresora ou coas persoas que se inhiben. Entre esas consecuencias atópanse:
●

Desensibilización cara á violencia entre iguais e ao sufrimento dos
demais.

●

Temor a seren, tamén, vítimas, polo que buscan protección e
intentan evitar situacións deste tipo.

●

Habitúanse a situacións de convivencia nas que a violencia e as
formas de dominio/submisión rexen as relacións interpersoais.

●

Aprenden a ser persoas colaboradoras pasivas nestas situacións,
a non ser solidarias.
As situacións de maltrato entre iguais, dependendo da actitude

que tomen as persoas espectadoras, poden servir como:
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●

Aprendizaxe de comportamentos responsables diante de situacións inxustas (sobre todo para os que axudan á vítima).

●

Reforzo de comportamentos de corte egoísta e individual.

●

Valoración positiva da conduta agresiva para acadar determinados
obxectivos e poder.
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7

Como previr o maltrato

O maltrato entre iguais é un tema aínda pouco alarmante nos centros
escolares e, como tal, pouco mencionado nas conversas entre o profesorado, pasando desapercibido salvo en casos extremos. A medida que
aumenta a sensibilidade sobre a violencia e se producen novos estudos
de persoas expertas, vaise facendo visible, e tamén evidente, a necesidade de prestarlle atención e de desenvolver actuacións preventivas.
É necesario que o profesorado tome conciencia da importancia do
maltrato entre iguais, para o que resulta imprescindible que posúa os
coñecementos básicos que lle permitan unha boa detección, mecanismos para a súa prevención e formación para participar na intervención, se fose preciso.
Considérase que hai unha serie de aspectos que contribúen grandemente a previr as situacións de maltrato. Sinálanse aquí algúns deles.

O papel das persoas educadoras
As actitudes do profesorado son decisivas para abordar calquera problema de agresións que se estea a dar entre o seu alumnado.
O mellor antídoto contra a violencia é establecer canles de comunicación eficaces entre alumnado e profesorado, propiciar un clima de
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convivencia na aula, estimular a resolución pacífica de conflitos, apoiar
e dar confianza ao alumnado máis feble… En suma, a revisión constante da saúde socioafectiva do grupo.
É necesario tamén que o profesorado sinta e viva como fundamental a tarefa educativa, compatibilizando este papel co simplemente instrutivo. Non debe ser posible a inhibición diante de condutas agresivas, prepotentes e abusivas do alumnado. A modificación deste tipo
de condutas debe estar presente no quefacer dos centros educativos.
Aquí propóñense algunhas preguntas que poden axudar a analizar
o clima social da aula:
●

¿Como investigo o estado emocional do meu grupo e se se están a
producir agresións dentro del?

●

¿Que comportamentos observo no meu alumnado que poden indicar a existencia de situacións de maltrato?

●

¿Que actividades realizo tendentes a previr a violencia?

●

¿Que faría en caso de detectar un caso de maltrato?

●

¿Que saben e que opinan os meus alumnos e alumnas sobre estes
temas?
Algunhas suxestións que poden axudar na prevención destas

situacións:
●

Fomentar unha boa relación interpersoal co alumnado: que noten
o noso interese e preocupación polas cousas que lles ocorren.

●

Actuación belixerante contra o maltrato: falar na aula destes
temas, analizalos co alumnado, manter unha actitude de escoita e
observación constante de detalles de condutas non desexables:
non permitir insultos, burlas, intimidacións…
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●

Intercambiar informacións co resto do profesorado.

●

Formarse nesta temática de maltrato.

●

Dotarse de recursos para traballar a diversidade na aula.

●

Establecer protocolos conxuntos de actuación co resto do equipo
educativo e no ámbito de centro.

Metodoloxía: a aprendizaxe cooperativa
Os procedementos cooperativos son, a xuízo das persoas expertas, os
máis axeitados para a mellora da convivencia na aula, son os que ofrecen un maior grao de cambio nas condutas do alumnado agresivo.
O traballo faise en grupos heteroxéneos de aprendizaxe e discusión. Cadaquén ten a súa responsabilidade, pero tamén hai unha responsabilidade compartida, que supón unha interacción na que unhas
veces se dá e outras se pide axuda para realizar unha determinada
tarefa. A proximidade e o ter que compartir obxectivos fan do traballo
en cooperación unha metodoloxía moi axeitada para aprender a solucionar conflitos entre iguais.
Para formar estes grupos co alumnado da clase da forma máis heteroxénea posible convén que previamente se observasen no alumnado
certas características que teñen que ver coas relacións persoais, coa
solidariedade, coa integración no grupo, coas habilidades de comunicación e co rendemento nas materias nas que se vaia aplicar o método.
Apúntanse como instrumentos válidos de avaliación destes niveis
o sociograma, as entrevistas estruturadas ao alumnado, nas que se
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valora o risco de violencia ou as respostas que se dan a unha serie de
dilemas hipotéticos como os da profesora Díaz Aguado (1996) dos que
se dá conta nas referencias bibliográficas.
Para abordar a temática do maltrato propóñense unha serie de
investigacións posibles:
●

Análise de casos de violencia entre rapazas e rapaces a través do
que publican os medios durante un período de tempo.

●

Perfís das persoas agresoras e agredidas nas noticias que se dan
nos medios de comunicación.

●

Estudo de situacións contrarias á convivencia.

●

Propostas para mellorala e posibles medidas de corrección.

A educación emocional
Cando falamos de maltrato, estamos a referirnos a unha disfunción
das relacións persoais, de torpeza emocional, que nos leva a ter relacións mal dirixidas que poden ter consecuencias desastrosas para nós
e tamén para os demais.
Na nosa cultura primáronse tradicionalmente os contidos de tipo
intelectual, racional e deixáronse de lado os sentimentos e a natureza.
As contribucións dos estudos de Goleman (1996) sobre intelixencia
emocional inciden na necesidade de educar na emoción e nos sentimentos, para ser capaces de manexalos no momento de enfrontarse a
un problema.
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A intelixencia emocional fortalece o tipo de calidades que nos axudan a converternos en auténticos seres humanos. Refírese a habilidades como:
●

Autocontrol.

●

Sensibilidade para ter en conta os sentimentos dos demais.

●

Autocoñecemento persoal.

●

Establecemento de boas relacións interpersoais.

●

Fomento de actitudes positivas e habilidades como saber escoitar,
comunicar e interpretar os nosos sentimentos e os dos demais.
De aí a necesidade de introducir nos centros educativos valores

relacionados coa vida persoal. Trátase de facer unha integración dos
saberes: reorganizar a metodoloxía da ensinanza de xeito que os sentimentos e os conflitos non queden fóra dela, senón que formen parte
do espello no que se mira o alumnado.
A educación emocional é necesaria para todo o alumnado e especialmente para o masculino, que, en ocasións, está condicionado polo
estereotipo de xénero.

Traballo a prol da igualdade
Os estereotipos latentes na nosa sociedade fan que varios colectivos
sexan especialmente vulnerables ao maltrato: as rapazas, o alumnado
con necesidades educativas especiais e as minorías étnicas.
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O sexismo é a discriminación por razón de sexo. A forma sexista
de construír a identidade pode obrigar aos rapaces a identificarse coa
dureza, o dominio ou a utilización da violencia. De feito, os rapaces
recoñecen participar en agresións cunha frecuencia significativamente superior á das rapazas.
No camiño para a construción da masculinidade, moitos rapaces,
para acadar o modelo estereotipado esixible, viven unha tensión que
adoitan disimular con mecanismos de protección que levan aparellados “abusos de xénero”. Son aqueles que se derivan da “inferiorización” e “cousificación” das rapazas e dos seus compañeiros “menos
homes” e que se traducen en formas de violencia verbal, física e
sexual, acosos, etc.
Erradicar condutas agresivas supón un traballo a favor da igualdade de dereitos e deberes de todas as rapazas e rapaces que estamos
a educar. A desigualdade favorece sempre a violencia.
Menciónanse aquí os aspectos nos que temos que traballar para
diminuír a desigualdade de xénero presente na educación tradicional
sexista:
●

Nos xogos e na utilización dos xoguetes.

●

No uso dos espazos do centro.

●

Nos refráns e chistes sexistas.

●

No uso indebido do corpo da muller como obxecto na publicidade, na TV, no cine.

●

Na linguaxe: no uso do universal masculino e a invisibilidade das
mulleres.

●
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No comportamento. Na expresión dos sentimentos.

●

Na división sexual do traballo, especialmente na desvalorización
do traballo doméstico.

●

Nas expectativas profesionais.

●

Nos proxectos de vida.

●

No uso do tempo de ocio.
Polo que respecta ao racismo, tamén está ligado a unha serie de

estereotipos que se dan en persoas con enorme rixidez e falta de tolerancia. Correspóndense con personalidades autoritarias nas que subxace unha profunda inseguridade persoal, incapacidade para soportar
a ambigüidade, sentimento de seren tratadas inxustamente e que recibiron unha educación ou moi ríxida ou con total ausencia de límites.
Estas persoas tenden a rexeitar todo o que é feble ou diferente e a ver
a realidade como algo dicotómico (en branco ou negro).
Do mesmo xeito, temos que facer fincapé na atención que merece o colectivo das persoas con necesidades educativas especiais. O
grande avance que supuxo a integración non evita que, ás veces,
teñan que pagar a peaxe de seren vítimas do desprezo e mofa por
parte de alumnado pouco sensible.
Para traballar a superación destas crenzas que conducen á intolerancia e á violencia, cómpre proporcionarlle ao alumnado esquemas
que permitan tolerar a incerteza e construír axeitadamente a propia
identidade sen ter que establecela contra as persoas que se perciben
diferentes ou en situación de debilidade, descubrindo que todas e
todos somos, ao tempo, iguais e diferentes.
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Habilidades na pescuda de axuda
A reflexión conxunta do alumnado entre si, e do alumnado co profesorado sobre os problemas que se presentan acotío na aula, propiciará unha serie de habilidades de empatía, de autoafirmación, de prestar e pedir axuda, de asertividade, de control do estrés, de aprender a
dicir non… que son necesarias á hora de enfrontarse ao maltrato.
Parece moi importante axudar a establecer no alumnado un nivel
suficiente de autoestima, condición imprescindible do benestar psicolóxico. A seguridade que proporcionan as persoas adultas máis significativas permítelle ao alumnado desenvolver expectativas positivas
dun mesmo e das demais persoas, o que facilita o achegamento ao
mundo con confianza, así como ser capaz de demandar e proporcionar axuda. En caso contrario, cando o alumnado non recibe a atención
que necesita, aprende unha visión negativa do mundo que fai que responda con retraemento ou violencia. Os traballos para a mellora da
autoestima figuran en moitos dos programas de habilidades sociais
que se manexan nas escolas.
Tamén é preciso que o alumnado sexa consciente da bondade do
establecemento de redes de apoio con amigos e amigas da aula que
lles permitan tirar delas no momento necesario, xente á que lle poidan
contar dificultades, dúbidas e problemas, con confianza.
Pode ser interesante promover a figura da “persoa mediadora”,
que é aquela persoa do grupo a quen se pode recorrer cando se ten
un problema con alguén do centro. A elección destas persoas mediadoras é importante, xa que require certas dotes naturais e unha certa
formación en técnicas de escoita activa.
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Calquera programa de desenvolvemento de autoestima e de habilidades sociais dos moitos existentes (algúns aparecen nos recursos
desta publicación) poden axudar na tarefa de facer máis autónomo o
noso alumnado.

O establecemento e o respecto
das normas
En educación é necesario o establecemento claro de límites. A disciplina escolar contribúe grandemente a previr o maltrato. Está probado
que a impunidade ante as agresións as reforza.
Agora ben, os modelos de disciplina condicionan enormemente os
resultados que se poden acadar na prevención. Os estudos realizados
sobre as condicións que inflúen con respecto ás normas reflicten que,
cando se lle esixe á mocidade que se limite a obedecer as regras que
outras persoas deseñaron, adoita sentirse pouco comprometida co seu
cumprimento. Pola contra, está probado que o respecto dos límites
mellora cando todos os membros da comunidade participaron na súa
definición e se aplican a todas as persoas segundo uns principios previamente aceptados.
De aí que o compromiso do profesorado estará en definir con claridade, xunto co alumnado, que tipos de actitudes e comportamentos
son intolerables, así como as conseguintes correccións. Se se ten un
papel activo na concreción de normas e estas son entendidas como un
medio para a mellora do benestar de todo o mundo, o seu incumpri-
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mento xa non é unha desobediencia, senón unha deslealdade cara a
un mesmo e cara ao grupo ao que se di pertencer.
Mooij (1997) afirma que a porcentaxe de tempo lectivo que o profesorado dedica na aula aos procesos de relacións interpersoais do grupo,
así como o que se destina a cuestións de normas, orde e disciplina, está
relacionada directamente coa diminución de maltrato entre iguais.
O momento da asemblea do grupo é o idóneo para debater o cumprimento das normas, o clima de relacións existente e a resolución de
calquera problema que puidese xurdir.
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8

Como detectar o maltrato

A técnica da observación
O profesorado é, segundo todos os estudos realizados, o último colectivo ao que o alumnado vitimizado lle comunica o maltrato, o que non
axuda á hora de poñer remedios. Normalmente, o maltrato entre iguais
prodúcese sen que as persoas adultas máis próximas sexan conscientes del. Por iso cómpre unha actitude atenta e vixilante por parte do
profesorado cara ás relacións que establece o alumnado entre si.
Instrumentos tan doados de utilizar como o sociograma dan unha
idea rápida do alumnado excluído da clase, así como dos grupos constituídos e das persoas líderes. Pero, ademais, existen unha serie de
instrumentos e técnicas que axudan no diagnóstico da situación:
●

Cuestionarios para o alumnado, profesorado e familias (BULL-S,
PRECONCIMEI, etc.).

●

Listas de revisión.

●

Entrevistas persoais con diferentes alumnos e alumnas.

Compartir a información
Parece fundamental a necesidade de cohesión e comunicación entre
o profesorado do centro. A actuación “todos á unha” é prioritaria na
prevención do maltrato.
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A existencia de protocolos ou guías de actuación contra o maltrato entre iguais reflectidos nos documentos institucionais do centro
parece xa unha necesidade.
As reunións do profesorado titor co departamento de orientación,
as reunións de coordinación de ciclos… son momentos de intercambio de información, de unificación de estratexias e de posta en
común de recursos para abordar a prevención de casos de maltrato
entre iguais.
Tamén é importante ter unha relación fluída coas familias do alumnado, con contactos periódicos establecidos previamente. Isto permitirá que, ante calquera sospeita de agresións dos seus fillos e fillas, o
profesorado sexa informado rapidamente e poidan iniciarse as accións
pertinentes.
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Como actuar en caso
de maltrato

9

A intervención ante os casos de maltrato entre iguais no contexto escolar supón un gran esforzo de coordinación entre todos os membros da
comunidade educativa. É un asunto complexo que, na súa orixe, obedece a múltiples causas, polo que require a actuación coordinada dos
distintos servizos e institucións.
Para un correcto enfoque do problema, debemos partir dunha
análise pormenorizada da situación, intentando abordar a intervención
dunha forma clara e sistemática, desde un punto de vista positivo, evitando a humillación, as ameazas e a manipulación dos feitos. Debe ser
unha acción conxunta, tendo en conta as competencias e responsabilidades da institución escolar e das familias, e en coordinación cos
medios que nos ofrece o contexto.

No centro
As actuacións no eido do centro deben estar recollidas nos documentos institucionais, planificadas e temporizadas dentro da actividade
anual. A modo de resumo, recóllense as principais accións que cómpre desenvolver:
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●

A recollida no proxecto educativo de centro de todos os aspectos
relacionados co tema da convivencia. Para este fin, deberiamos:
w

Clarificar como se abordan as relacións sociais no medio escolar.

w

Conseguir información dos distintos estamentos da comunidade
educativa acerca do coñecemento do tema.

w

Indagar que ocorre e como pode organizarse un plan de intervención.

w

Valorar a perspectiva coa que se aborda a situación, se se fai
desde un punto de vista punitivo ou desde unha perspectiva
rehabilitadora. Considerar as variables contextuais como condicionantes de situacións de conflito.

●

Introdución de temas de prevención da violencia nas programacións didácticas.

●

A formación permanente e continua do profesorado na prevención, detección e intervención en conflitos supón un paso previo a
esta última. Os seminarios e grupos de traballo son fórmulas idóneas para este fin.

●

Coordinación das intervencións educativas e sociais coas administracións competentes, así como as actuacións das familias no seu
propio ámbito.

●

Participación de todos os sectores da comunidade educativa na
elaboración, aprobación e aplicación dos plans e proxectos de prevención.

●

Organización de forma detallada da supervisión e vixilancia no
centro docente, nos seus diferentes espazos físicos.

●

Establecemento de normas claras, consensuadas por toda a comunidade educativa, que sexan eficaces para regular a convivencia.
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●

Potenciación da acción titorial como un labor compartido, que lle
compete no só ao titor ou titora, senón a todo o profesorado.

●

Elaboración dun protocolo de intervención que permita que todo o
persoal do centro coñeza o procedemento. Os pasos fundamentais
que se deberían seguir ante un problema serían:
w

Saber, ante certos indicios, onde dirixir a información da que se
dispón.

w

Que recursos e estratexias se empregarán para completar información, garantindo a confidencialidade.

w

Pautar a actuación segundo a gravidade dos casos, de maneira
diferenciada.

w

Seguimento e avaliación das medidas tomadas, reflexión sobre
estas e propostas de cambio.

Na aula
O tratamento curricular destes temas na aula debe facerse con toda a
súa complexidade, incluíndo contidos conceptuais, de procedemento
e de actitudes. Non debe abordarse só a aprendizaxe de contido informativo, senón que debe darse grande importancia á aprendizaxe de
técnicas e procedementos que melloren as relacións entre o alumnado e a adopción de actitudes positivas cara aos demais.
Estratexias metodolóxicas e didácticas para abordar o tratamento
desta problemática:
●

Fomentar unha boa relación interpersoal co alumnado. Que note o
noso interese e preocupación polas cousas que lle ocorren.
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●

Actitude belixerante contra o maltrato: falar destes temas na aula,
analizalos co alumnado, manter unha actitude de escoita e observación constante de condutas non desexables (non permitir insultos, burlas, intimidacións…).

●

Intercambiar informacións co resto do profesorado.

●

Formarse nesta temática.

●

Dotarse de recursos para traballar a diversidade na aula.

●

Dar un tratamento transversal dentro dos contidos curriculares de
todas as áreas aos temas de prevención da violencia e do maltrato entre iguais.

●

Potenciar o desenvolvemento de habilidades individuais e sociais
como estratexias que melloran as relacións.

●

Axudar ao alumnado para que:
w

Atope solucións propias.

w

Analice cada unha das solucións, anticipe consecuencias e vexa
cal é a máis axeitada.

w

Saiba relacionar as causas coas posibles solucións.

w

Se dea de conta de que un mesmo conflito pode ter máis dunha
solución, segundo as circunstancias e as persoas implicadas.

w

Valore as solucións adoptadas como xustas.

w

Colabore no establecemento de normas e regras eficaces e mecanismos que sirvan para que as normas acordadas se cumpran.

●

Adoptar, preferentemente, unha metodoloxía didáctica cooperativa
e participativa.

●

Potenciar a ensinanza de valores como a tolerancia, o respecto á
diversidade, á diferenza de xénero e á dignidade humana.
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●

Procurar que o alumnado, sen excepcións, participe na resolución
de cada conflito, animándoo a intervir e favorecendo a intervención de “mediadores”.

●

Ter como obxectivo non só a resolución dun conflito concreto,
senón a aprendizaxe da súa resolución, o que require implicación
cognitiva e afectiva.

●

Propiciar momentos no horario para realización de actividades que
dean continuidade ao traballo de prevención.

●

Non esperar que todos os conflitos se solucionen ben desde o
principio. Hai que aprender dos erros, ter paciencia e analizar por
que se producen.

●

Manter unha actitude de escoita atenta e de compromiso coas
situacións que se produzan.
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10

A modo de reflexión final

Parte das agresións que se producen nos nosos centros parecen ser
imaxe dalgunhas das actitudes que se están a dar na sociedade. Ante
esta situación, a escola ten que reaccionar e dar unha axeitada resposta educativa. Desde esta perspectiva, a prevención de comportamentos agresivos debe fundamentarse na educación en valores (a xustiza,
a solidariedade, o respecto polas persoas diferentes, febles…), na
aprendizaxe da convivencia e na aplicación de medidas de atención á
diversidade.
O profesorado non pode fuxir da súa responsabilidade profesional,
pero debe ser consciente de que está ante un tema complexo e multicausal, polo que debe afrontar esta tarefa con decisión e constancia.
É preciso adoptar una actitude de sensibilización cara a esta problemática, asumindo a necesidade de formarse para facer unha axeitada detección e colaborar na avaliación, prevención e intervención no
ámbito escolar.
Por outra parte, este non é un problema que sexa só responsabilidade da institución escolar, senón que é unha responsabilidade cidadá. Isto supón a necesidade da implicación directa de todas as persoas (a comunidade escolar, a sociedade no seu conxunto) para denunciar e intervir ante calquera situación de acoso, intimidación, abuso ou
maltrato.
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE O MALTRATO ENTRE IGUAIS

Non fagas trato
co maltrato
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As relacións
entre iguais

1

As relacións entre iguais son as que se establecen
coas persoas da mesma aula, do mesmo centro e
de idades similares. Teñen unha grande importancia
no proceso de desenvolvemento persoal e social.
Poucas veces nos paramos a pensar o que supón
para nós como persoas, ter amigos e amigas,
compañeiros e compañeiras. Compartir segredos,
ter as mesmas afeccións, axudármonos,
prestármonos cousas, comprobar que te valoran e
te queren… axuda a sentirse ben e a desfrutar
desa relación.
Non obstante, non sempre as relacións cos demais
son doadas, senón que, ás veces, están cheas de
conflitos. Pódense dar casos nos que te atopes con

5

situacións prexudiciais. En determinados momentos
podes sentirte intimidado ou maltratado por algunha
persoa coa que convives na aula, no centro ou en
calquera outro lugar. É un tipo de violencia difícil de
detectar para quen non a padece e complicada de
demostrar, que permanece oculta para as persoas
adultas e que condiciona de forma importante as
relacións cos teus iguais.
Nas páxinas que seguen ofrecémosche algunhas
pistas para que poidas identificar as situacións
de maltrato, así como para que saibas que facer
en caso de que as padezas, as vexas ou
participes nelas.

6

2

¿Que é maltratar?

Debes saber que o maltrato entre iguais consiste
en que un alumno, unha alumna ou un grupo
deles ataca, amola, molesta… a outro compañeiro
ou compañeira unha e outra vez, de maneira
reiterada, con intención consciente de causarlle
dano ou medo, aproveitándose do desequilibrio
de forza entre eles e tratando de que as persoas
que poden axudar a vítima non se dean de conta.
Normalmente, nestes casos de maltrato, a vítima
non provoca ao agresor ou agresora, e non pode
ou non sabe defenderse, porque se sente débil
física e moralmente.

7

Conduta agresiva
con intención de
facer dano

Esa conduta
é habitual e repetitiva

Situación
de maltrato
O agresor ou
agresora é máis forte

A vítima non
adoita provocar,
e non pode ou non
sabe defenderse

8

Xa que logo, fálase de maltrato entre iguais cando
un rapaz ou unha rapaza, ou un grupo, pega,
intimida, acosa, insulta, exclúe, ignora, abusa,
ameaza, chantaxea, etc., a outro rapaz ou rapaza
de forma repetida e durante un tempo prolongado,
coa intención de facerlle dano, e ocultándose de
quen pode amañar a situación (profesorado, familia,
etc.). Estes feitos ocorren nos mesmos lugares
onde estudamos ou xogamos, diante doutros
compañeiros e compañeiras sen que os que o
observan fagan nada por evitalo, cortalo ou paralo.
Hai que ter claro que o maltrato entre iguais
non se trata dunha pelexa ou discusión esporádica
con outro compañeiro ou compañeira, nin de
cambadelas, empurróns ou patadas que se
producen ocasionalmente practicando algún
deporte ou xogo, ou certos episodios nos que se
lle toma o pelo a alguén como parte de bromas
entre iguais.

9

Os casos de maltrato presentan moitas e variadas
formas que se describen a continuación, case
sempre combinadas unhas coas outras.

●

●

Físico
w

Directo: dar patadas, puñazos, agresións
con obxectos…

w

Indirecto: agachar cousas, cambialas de
sitio, roubalas…

Verbal
w

10

Directo: vocear, burlarse, insultar,
poñer alcumes…

w

●

Indirecto: falar mal de alguén ás súas costas
insistentemente, facer que escoite de
“casualidade”, pintadas no encerado,
enviarlle cartas ou mensaxes ao móbil…

Relacional

Son accións encamiñadas a rebaixar a persoa e
fomentar a sensación de inseguridade e temor.
w

Directo: exclusión deliberada de actividades,
impedir a súa participación…

w

Indirecto: deixar a vítima soa no patio,
facer parellas ou grupos na clase sen contar
con esa persoa…

11

Maltrato é…

Maltrato non é…

Cando un rapaz
ou rapaza se mete
habitualmente con
outra compañeira
ou compañeiro
insultándoo,
burlándose, poñéndolle
alcumes… (“catro
ollos”, “mu” para
chamarlle vaca).

Insultar
ocasionalmente no
medio dunha rifa.

Cando un grupo
de alumnos e
alumnas lle din aos
demais que non falen
con outro rapaz ou
rapaza para que non
teña amizades

Estar un día enfadada
ou enfadado cun
amigo ou amiga
ou con varios.

12

(É inadmisible,
pero, se é de forma
esporádica non
podemos chamarlle
maltrato).

(Son esas cousas que
se amañan entre
nenos e nenas…).

Maltrato é…

Maltrato non é…

Cando nos cambios de
clase, nos servizos, no
autobús… hai un neno
ou nena que “tropeza”
sempre co mesmo
compañeiro ou
compañeira, lle atranca
o paso cunha perna,
poñendo o brazo…

Tropezar sen querer e
berrar: “¡Aparta!”

Cando alguén
abusa da súa forza,
e atemoriza a un
ou máis compañeiras
e compañeiros,
ameazándoos se non
fan o que quere:
darlle o bocadillo,
facerlle os deberes,
deixarllos copiar…

Copiar nos exames,
alterar as clases con
intervencións
inadecuadas…

(Non é de boa
educación, o correcto
sería dicir “perdón”).

(Mal feito…).

13

Maltrato é…

Maltrato non é…

Cando un grupo de
nenos e nenas espera
premeditamente na
saída da escola ou do
instituto a alguén para
abusar del.

Tropezar sen querer e
berrar: “¡Aparta!”

Todas aquelas
situacións que ti
poidas contar ou
pensar nelas…

14

(Non está ben
feito, é violencia
innecesaria…).

3

¿Como recoñecer…

… se estás sendo unha
persoa maltratada?
Para saír dunha situación de maltrato, debes
empezar por recoñecer que, aínda que pareza
incrible, che está sucedendo a ti. Debes de ter
en conta que toda actitude individual ou de grupo
que te faga sentir mal (tanto de xeito verbal como
físico ou de exclusión social) pode supoñer unha
situación de maltrato e pode estar influíndo
negativamente na túa formación como persoa.
Se non lle pos remedio pronto, a túa vida persoal
e de relación pode sufrir severos trastornos.

15

Es unha persoa maltratada se as mesmas persoas
che fan algunhas destas cousas de xeito repetido:
● Insúltante ou búrlanse constantemente de ti.
● Falan mal de ti ou difunden rumores falsos

sobre a túa persoa.
● Empúrrante, péganche ou ameázante

fisicamente.
● Escóndenche, rómpenche ou róubanche

cousas de forma continuada.
● Ignórante ou desprézante.
● Rexéitante en calquera circunstancia e

por calquera motivo.

16

● Non te deixan participar nas actividades

do grupo.
● Obrígante a facer cousas que ti non queres.
● Acósante sexualmente.

Ti non tes culpa do que che está pasando e é
lóxico que te sintas mal. De feito, iso é o que
queren as persoas que te maltratan. Non podes
facer como se non pasara nada. Pide axuda para
afrontar esa situación e saír dela.

17

… se es ti a persoa
que maltrata?
Debes darte de conta axiña do que estás a
facer e poñer os medios para cambiar as túas
actitudes. O teu temperamento e a túa necesidade
de dominio non deben ser motivo de intimidación
e agresión cara ás demais persoas. As relacións
interpersoais que establezas deben ter un carácter
de igualdade. A túa conduta pode levarte a
situacións persoais de inestabilidade e inadaptación
social que te prexudicarán e, ademais, é posible
que lles causes un grave dano á persoa ou
persoas das que abusas.

18

Es unha persoa que maltrata cando con frecuencia:
● Insultas, falas mal e difundes rumores falsos

dos teus compañeiros e compañeiras.
● Te identificas con situacións de intimidación

e violencia cara ás demais persoas.
● Estás meténdote de forma continuada cos

teus compañeiros e compañeiras e actúas
ordinariamente con violencia nas túas
relacións cos demais.
● Molestas e incomodas a aquelas persoas

que teñen algunha particularidade ou unha
aparencia física diferenciada.
● Obrigas aos demais a facer cousas que

non queren.

19

● Rexeitas ou non deixas participar a outras

persoas en actividades do grupo.
● Desfrutas coa intimidación e co maltrato ás

outras persoas.
● Acosas sexualmente.

As relacións cos iguais teñen que estar presididas
polo respecto mutuo. É preciso que, se es unha
persoa que maltrata, recapacites e cambies de
actitude. Non sigas polo mesmo camiño. Tes un
problema que irá a máis. Non serás feliz.

20

… se es ti a persoa
espectadora do maltrato?
Nunha situación de maltrato entre iguais case
sempre hai persoas que son testemuñas e que non
axudan a vítima. Observan, pero non actúan na
defensa do máis débil. E mesmo algunhas
participan activamente, por medo ou por imitación,
neses actos de intimidación e violencia.
Ti es unha persoa espectadora do maltrato cando,
con frecuencia:
● Asistes a un acto de intimidación e non fas nada

para evitalo.
● Non recoñeces que o que lle están facendo á

vítima non está ben e pensas que ten merecido
o que lle pasa.

21

● Tes medo a actuar na defensa da persoa

maltratada. Cres que mentres se metan con
ela non se meterán contigo.
● Incluso chegas a participar ou animar na

situación de abuso con risas, xestos, etc.
Se é así, debes ter en conta que se non actúas e
non dis nada, colaboras indirectamente na situación
de maltrato. Sé valente. Recoñece que es unha
persoa espectadora e que non estás a actuar
axeitadamente. Racha con esa situación e axuda.

22

4

Aprende a protexerte

Para previr o maltrato entre iguais é necesario
tomar conciencia do dano que causa, xa que non
se trata de algo divertido nin intranscendente para
quen o sofre. Por iso debes esforzarte en aprender
toda unha serie de habilidades e estratexias que
che sirvan para relacionarte cos demais de forma
non violenta.
A continuación atoparás unha serie de
recomendacións que debes ter presentes para
previr o maltrato entre iguais.

23

Desenvolve habilidades sociais
● Expresálles os teus sentimentos e emocións

ás túas amizades, familia, profesorado ou ás
persoas da túa confianza. Isto hache axudar a
ter máis seguridade persoal.
● Mantén un bo nivel de comunicación cos

demais. Procura non pecharte, participa e
expresa de forma respectuosa as túas opinións,
sen temor a ser rexeitado ou a recibir
comentarios negativos por facelo.
● Analiza como se senten outras persoas cando

están tristes ou teñen algún problema. Ponte no
seu lugar, isto axudarache a entendelas.
● Colaborar na resolución de conflitos. Non te

inhibas, procura achegar posturas e contribúe a
que as disputas se resolvan de forma pacífica.

24

Practica os valores positivos
● Sé dialogante. O diálogo é a mellor forma de

resolver as diferenzas entre persoas.
● Respecta as normas, tanto as do centro como

as do grupo. Facilitan a convivencia.
● Sé tolerante. Respecta as persoas,

independentemente das súas ideas, crenzas
ou formas de manifestarse.
● Practica a solidariedade. Todas as persoas

necesitamos dos demais.
● Sé xusto na valoración dos feitos que observes.

Sé imparcial.

25

Fomenta a auto protección
● Afronta positivamente as situacións que che

provocan unha certa tensión. Busca estratexias:
usa o sentido do humor, fai que non escoitas,
pide axuda…
● Aprende a dicir que non cando esteas

convencido da túa postura, así como a
xustificar a túa opinión. Prepárate para soportar
as presións do grupo ou de compañeiros
individualmente, cando non esteas de acordo
en algo.
● Practica a convivencia pacífica. Non recorras

á violencia ou á agresividade en momentos
de tensión.

26

Atrévete a denunciar
o maltrato

5

O maltrato entre iguais está oculto porque moitas
veces rexe “a lei do silencio” imposta por quen
abusa. Á persoa que maltrata convenlle que non se
saiba para poder seguir intimidando as persoas máis
débiles e porque parte da súa diversión é ver o
medo que produce na vítima.

Diferenza entre segredos bos
e segredos malos
Todas as persoas temos segredos, algúns moi
íntimos que non lle contamos a ninguén, outros que
compartimos cun irmán, unha amiga ou amigo.

27

Tamén esas persoas que nos estiman nos contan
os seus segredos e debemos ser discretos e non
comentalos para que poidan seguir a confiar en
nós, pero, ¿teñen a mesma importancia todos os
segredos? ¿Hai que gardalos sempre?
Pois depende, hai segredos que non debemos
gardar, son malos segredos, poden prexudicar
a alguén.
É doado distinguir os bos dos malos segredos.

28

¿Atréveste a xogar a distinguir
entre bos e malos segredos?
Este segredo é…
1
O teu avó cóntache os
anos que ten, pero
pídeche que non llo
digas a ninguén.

BO

MALO

BO

MALO

2
A túa mellor amiga
cóntache que nota que
un coche branco a
persegue sempre ao saír
da escola e que non o
comentes con ninguén.

29

Este segredo é…
3
Sabes quen roubou a
mochila dun compañeiro
e que van castigar a
quen non o fixo.

BO

MALO

BO

MALO

4
Preparas co teu irmán
un regalo moi especial
para a festa de
aniversario da túa nai.

30

Este segredo é…

5
Na túa panda hai tres
rapaces que se retan a
cruzar a calzada co
semáforo en vermello.

BO

MALO

BO

MALO

6
(Busca ti outros segredos…)

31

Este segredo é…

7

BO

MALO

BO

MALO

8

32

Que é ser unha persoa “chivata”
Seguro que lle oíches a alguén “soprón”,
“chivata”… para referirse a algún compañeiro ou
compañeira que contou un segredo, que se foi da
lingua. Pero algunhas veces o adxectivo non está
ben usado, porque xa falamos antes de que se é
un mal segredo nunca debe gardarse, así que a
persoa que o desvela nunca é unha acusona.
No caso do maltrato entre iguais, á persoa que
abusa interésalle que ninguén lles conte a súa
actuación ás persoas adultas, e por iso fai funcionar
“a lei do silencio” entre o grupo (tal como verías
que sucede nas películas sobre a mafia) co fin de
poder seguir intimidando ás vítimas.
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¿Que ocorre se alguén coñece un mal segredo e
non llo conta a ninguén?
● Que a persoa maltratada non pode recibir axuda.
● Que está a ser cómplice dunha agresión,

porque a persoa que agride pode pensar que a
espectadora aproba o que está a facer
● Que, como a persoa agresora ve que o seu

maltrato queda impune, pode repetilo con máis
compañeiras ou compañeiros.
Cando alguén se atreve a denunciar un maltrato
oculto, a contarlle a algunha persoa adulta de
confianza o que lle ocorre, non está a ser “chivato”:
● Está sendo moi valente e responsable, porque

coa súa denuncia evita que se continúe a facer.
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● Actúa con compañeirismo e defende os dereitos

fundamentais das persoas.
● Axuda a mellorar a convivencia, porque as

persoas adultas poden intervir para solucionar
o maltrato.
● E beneficia a persoa que agride, porque está

nunha situación prexudicial para ela mesma e
necesita axuda para cambiar.
Por todas estas razóns, se es vítima dun maltrato ou
tes algunha compañeira ou compañeiro que o está
a padecer NON O SILENCIES, non sexas
cómplice. Non o ignores, ti podes axudar.
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Habilidades de pescuda de axuda
É comprensible que teñas medo do que che
poida ocorrer se denuncias un maltrato que
estás a padecer ou que observas. Tes que actuar
con prudencia.
No caso de que ti sexas a vítima, non cargues
con todo ese peso: fala, busca axuda, non sufras
en silencio. Pero, sobre todo, recoñece e expresa
o que estas a sentir: teño medo, teño vergoña,
necesito…
Serache útil fuxir das situacións ou lugares
onde se produce habitualmente o maltrato, e
nunca respondas ás agresións, porque pode ser
peor para ti.
Podes falar primeiramente con compañeiras ou
compañeiros que te entendan ben, sempre que
teñas todas as garantías de confidencialidade;
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pero despois tes que falar cunha persoa adulta da
túa confianza (da familia ou da escola).
Ela saberá o que hai que facer.
Se non te atreveses a falar ti directamente do que
che pasa, busca a alguén que o denuncie por ti,
escribe unha carta anónima contando o caso e
failla chegar á persoa titora…
Se ti es a persoa que maltrata, debes saber que
tes un grave problema e que precisas axuda.
Búscaa nalgunha persoa adulta que cha poida
proporcionar (profesorado, departamento de
orientación…).
Pero ao tempo tenta facer un exercicio de empatía,
ponte no lugar da persoa que maltratas:
¿gustaríache que actuasen contigo do mesmo xeito?
¿Que che parece que pode sentir esa compañeira
ou compañeiro de quen ti abusas?
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Pensa que, coa túa actitude, podes ser unha persoa
temida, pero tamén non querida. Convenche intentar
controlarte nas situacións de conflito. Aprende a
relaxarte e rexeita tanto aquelas situacións nas que
reaccionas de xeito agresivo como as compañías
que te incitan a facelo.
Por último se ti es a persoa espectadora do
maltrato e estimas que o caso é leve podes usar
estas estratexias:
● Fala coa vítima e móstralle o teu apoio e

comprensión.
● Comparte con outras espectadoras ou

espectadores do maltrato estratexias de axuda
á vítima.
● Fala coa persoa agresora e coméntalle que se

está “pasando” e que sería bo que se puxera no
lugar da vítima antes de continuar.
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Pola contra, se che parece que é un caso de
maltrato grave:
● Ten coidado, non te metas en pelexas.
● Fala, o antes que poidas, cunha persoa adulta:

nai, pai, profesorado, orientadora ou orientador…
na que confíes. Pídelle información e orientación
sobre o que podes facer.
● Apoia a vítima.

TRATA SEMPRE AS COMPAÑEIRAS E
COMPAÑEIROS COMO CHE GUSTARÍA
QUE TE TRATASEN A TI
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Maltrato
entre iguais

Programa de
sensibilización sobre
o maltrato entre iguais

MATERIAL DAS FAMILIAS

Presentación

Dentro do conxunto das relacións que o alumnado establece no centro educativo teñen unha gran importancia as que teñen lugar entre
iguais. Son relacións complexas, como tamén o son as que se dan
en calquera outro grupo que se percibe a si mesmo con idénticos
intereses e semellante estatus social.
Neste contexto de iguais prodúcense sucesos e maniféstanse actitudes que van incidindo no desenvolvemento da personalidade, especialmente no que se refire ao ámbito psíquico e moral. Así, sen ser
realmente conscientes, vanse conformando moitos hábitos e actitudes, aprendendo a respectar normas de convivencia e adquirindo
costumes e regras non escritas que rexen logo gran parte do comportamento dos individuos.
Esta aprendizaxe deriva normalmente en actitudes positivas cara os
demais: cara os compañeiros e compañeiras, cara as persoas adultas e cara a sociedade en xeral.
Pero non sempre o que ocorre dentro dun grupo constitúe un modelo de comportamento social axeitado. En ocasións prodúcense situacións de abuso, de exclusión social, de intimidación, etc., de violencia, en definitiva, que van máis aló do que moralmente se pode consentir e que poden adquirir diferentes graos de perigo para o desenvolvemento das persoas e da convivencia nos centros educativos.

Desde a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estase
abordando desde diferentes prismas a temática da convivencia nos
centros educativos. Este material que agora se publica diríxese especificamente á prevención do maltrato entre iguais, aínda que se
enmarca nun contexto moito máis amplo que ten por obxecto a educación en valores, a convivencia pacífica e a educación para a paz.
Conseguir este obxectivo require da colaboración de todos os axentes implicados na educación da nosa xuventude, con especial relevancia no caso das familias e do profesorado.
É o noso desexo que serva de utilidade a toda a comunidade educativa e que contribúa a acadar a unha sociedade máis xusta, máis
equilibrada, máis pacífica.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria
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As relacións entre iguais

O ser humano aprende a integrar as súas relacións en ámbitos de
socialización básicos: primeiro na familia, e posteriormente na escola
e no grupo de iguais. Deles toma claves que lle axudan a encarrilar de
xeito adecuado ou non as súas relacións interpersoais.
A diferenza das relacións que os rapaces e rapazas manteñen coas
persoas adultas, as relacións entre eles teñen un carácter non xerárquico, de aí a consideración de relacións “entre iguais”. Estas relacións
facilitan a aprendizaxe dun amplo abano de habilidades e actitudes
persoais e sociais (de cooperación, aprender a poñerse no lugar do
outro…), e contribúen ao desenvolvemento emocional e cognitivo.
A familia na casa e o profesorado na escola teñen un papel decisivo no establecemento das boas ou malas pautas de relación dos
rapaces e rapazas. Como pais e nais debemos ocuparnos deses comportamentos, porque ao facelo estamos previndo condutas inadecuadas ou contrarias á convivencia que van ter seguro repercusións nos
nosos fillos e fillas e no resto do grupo do que formen parte.
Cando reflexionamos sobre como son as relacións entre iguais,
caemos na conta de que ter amigos e amigas, compañeiras e compañeiros, sentir que te valoran, te queren e te respectan, son das mellores cousas que nos acontecen segundo imos medrando. Pero, en
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determinados casos, danse situacións nas que as persoas non se senten cómodas (ou mesmo certamente incómodas), e que non sempre
se fan explícitas, se fala delas ou se abordan. Unha desas situacións é
a do maltrato entre iguais, da que imos falar a continuación.
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¿Que é o maltrato
entre iguais?

2

Ultimamente estase a falar nos medios de comunicación de situacións
difíciles polas que pasan algúns rapaces e rapazas, tales como agresións, pelexas, insultos. Entre estas condutas contrarias á convivencia
e que atentan contra a dignidade das persoas atópase o “maltrato
entre iguais”.
O maltrato entre iguais consiste en que un alumno, unha alumna
ou un grupo deles ataca, amola, molesta, … a outro compañeiro ou
compañeira unha e outra vez, de maneira reiterada, con intención
consciente de causarlle dano ou medo, aproveitándose do desequilibrio de forza entre eles e tratando de que as persoas que poden axudar a vítima non o saiban. Normalmente, nestes casos de maltrato, a
vítima non provoca a quen a agride, e non sabe nin pode defenderse
porque se sente débil física e moralmente.
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Conduta agresiva con
intención de facer dano

Esa conduta é habitual
e repetitiva

Situación
de maltrato
O agresor ou agresora
é máis forte

A vítima non adoita
provocar, e non pode ou
non sabe defenderse

Xa que logo, fálase de maltrato entre iguais cando un rapaz ou
rapaza, ou un grupo pega, intimida, acosa, insulta, exclúe, amola,
ignora, abusa, ameaza, chantaxea, etc., a outro rapaz ou rapaza de
forma repetida e durante un tempo prolongado, coa intención de
facerlle dano, e ocultándose de quen pode amañar a situación (profesorado, familia). Estes feitos ocorren nos mesmos lugares onde
estudan e xogan os rapaces e rapazas, diante doutros compañeiros e
compañeiras sen que os que o observan fagan nada por evitalo, cortalo ou paralo.
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Maltrato é…

Maltrato non é…

Cando un rapaz ou rapaza se
mete habitualmente con
outra compañeira ou
compañeiro insultándoo,
burlándose, poñéndolle
alcumes… (“catro ollos”,
“mu” para chamarlle vaca).

Insultar ocasionalmente no
medio dunha rifa.
(É inadmisible,
pero, se é de forma
esporádica, non podemos
chamarlle maltrato).

Cando un grupo de alumnos
e alumnas lles din aos
demais que non falen con
outro rapaz e rapaza para
que non teña amizades.

Estar un día enfadada
ou enfadado cun amigo ou
amiga ou con varios.

Cando, nos cambios de
clase, nos servizos, no
autobús… hai un neno
ou nena que “tropeza”
sempre co mesmo
compañeiro ou compañeira,
lle atranca o paso cunha
perna, poñendo o brazo…

Tropezar sen querer e
berrar: “¡Aparta!”

(Son esas cousas que se
amañan entre nenos
e nenas…).

(Non é de boa educación,
o correcto sería dicir
“perdón”).

(…)
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Maltrato é…

Maltrato non é…

Cando alguén abusa da súa
forza e atemoriza a un ou
máis compañeiros e
compañeiras, ameazándoos
se non fan o que quere:
darlle o bocadillo,
facerlle os deberes,
deixarllos copiar…

Copiar nos exames, alterar
as clases con intervencións
inadecuadas…

Cando un grupo de nenos
e nenas espera
premeditadamente na saída
da escola ou do instituto a
alguén para abusar del.

Enfrontamentos entre
dúas pandas nunha cidade,
ou de dúas aldeas ou
parroquias achegadas.

(Mal feito…).

(Non está ben feito,
é violencia innecesaria…).

Non pode, polo tanto, considerarse maltrato unha pelexa ou discusión esporádica con outro compañeiro ou compañeira, nin as cambadelas, empurróns ou patadas que se producen ocasionalmente practicando algún deporte ou xogo, nin certos episodios nos que se lle
toma o pelo a alguén como parte de bromas entre iguais.
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Os casos de maltrato poden presentar moitas e variadas formas
que describimos a continuación, case sempre combinadas unhas con
outras.

●

●

Físico
w

Directo: patadas, puñazos, agresións con obxectos…

w

Indirecto: esconder, cambiar de sitio, roubar… obxectos da vítima.

Verbal
w

Directo: vocear, burlarse, insultar, poñer alcumes.

w

Indirecto: falar mal ás súas costas insistentemente, facer que oía
de “casualidade”, pintadas no encerado, cartas, mensaxes ao
móbil…

●

Relacional
Son accións encamiñadas a minar a autoestima do individuo e
fomentar a sensación de inseguridade e temor.
w

Directo: exclusión deliberada de actividades, impedir a súa participación.

w

Indirecto: deixar a vítima soa no patio, facer parellas ou grupos
na clase sen contar con esa persoa…

O aspecto relacional está en todas as formas de maltrato.
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¿Como recoñecer se
un fillo ou filla…

3

… está sendo unha persoa maltratada?
Moitas veces o voso fillo ou a vosa filla está padecendo intimidación e
maltrato por outras persoas do seu contorno ou grupo e vós non o
sabedes. ¿Como detectar esta situación?
O seu comportamento pode ir dando pistas; fixádevos con atención. Hai unha serie de signos físicos, emocionais, psicolóxicos e de
conduta que indican a existencia dun posible maltrato, sobre todo se
se dan varios ao mesmo tempo:
●

¿Comenta que recibe insultos ou burlas no colexio ou que falan
mal del ou dela?

●

¿Chega á casa coa roupa, cos libros ou con outra pertenza estragados ou rotos?

●

¿”Perde” con frecuencia obxectos persoais ou diñeiro?

●

¿Mostra sinais externos de golpes, rabuños, mazaduras ou feridas?

●

¿Comeza a non querer ir ao colexio ou ao instituto? ¿Pon desculpas
(dor de cabeza, de estómago, vómitos) para non asistir ás clases
ou cando está nelas reclama que o vaian recoller?

●

¿Non ten ganas de comer?

15

●

¿Cambia de percorrido para ir ao centro escolar ou o de volta á
casa?

●

¿Evita ir a determinados lugares?

●

¿Ten cambios nos patróns de sono? ¿Empeza a durmir mal ou a ter
pesadelos?

●

¿Denota, a miúdo, un aspecto triste e infeliz? ¿Cambia repentinamente de humor?

●

¿Está baixando visiblemente o seu rendemento escolar?

●

¿Manifesta unha alta ansiedade e inseguridade?

●

¿Cústalle relacionarse con outras persoas? ¿Está perdendo amigos
ou amigas? ¿Estase quedando só ou soa?

●

¿Comeza a agredir ou a ameazar aos seus irmáns ou ás súas irmás
ou a outras persoas?
Se está sucedendo isto, o voso fillo ou a vosa filla necesita axuda.

É preciso que escoitedes con atención os seus problemas para intentar poñerlle remedio o máis rápido posible.

… é quen maltrata?
Se pensades que o voso fillo ou filla maltrata a outras persoas, o primeiro que hai que facer é confirmar esta posibilidade. Para isto, debedes aprender a recoñecer aqueles signos que poden denotar este tipo
de actitudes:
●

¿É unha persoa agresiva? ¿É dominante e prepotente? ¿Intimida ou
maltrata os seus irmáns ou irmás e os seus amigos ou amigas?
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●

¿Quere levar sempre razón? ¿Impón frecuentemente as súas ideas
pola forza?

●

¿Non respecta as demais persoas? ¿Utiliza con asiduidade insultos
e descualificacións?

●

¿Ten ataques incontrolados de ira? ¿Non soporta contrariedades?
¿Reacciona violentamente cando non consegue o que quere?

●

¿Nunca se pon no lugar doutras persoas?

●

¿Utiliza a intimidación e a violencia para acadar a lealdade dos
seus compañeiros ou compañeiras?

●

¿Ten dificultades para comunicar os seus sentimentos e afectos?

●

¿Gábase das súas actuacións violentas e xustifícaas sempre?
¿Nunca sente remordementos?
Se observades este tipo de actitudes e de talante no voso fillo ou

filla, debedes afrontar con valentía a situación. Tedes que falar con el
ou con ela e axudarlle a saír da mesma.

… forma parte das persoas
espectadoras do maltrato?
Moitas veces o voso fillo ou a vosa filla participa pasivamente nunha
situación de maltrato. Por medo ou por indiferenza, non fai nada, non
axuda a vítima; incluso, nalgunha ocasión, pode deixarse influír polas
persoas maltratadoras e colaborar activamente na acción. ¿Como
podedes recoñecer se está nestas circunstancias?
●

¿É unha persoa facilmente influenciable e manexable?
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●

¿Réstalle importancia ás situacións de maltrato de compañeiros ou
compañeiras?

●

¿Non é solidario ou solidaria coas persoas maltratadas e non lles
presta axuda?

●

¿Ponse algunha vez no lugar das vítimas?

●

¿Non alerta dos casos de maltrato que presenza na escola porque
pensa que é chivar?
Cando teñades un fillo ou unha filla nestas circunstancias, debe-

des axudarlle a recoñecer que é unha persoa espectadora do maltrato e que está asistindo de xeito pasivo a situacións de inxustiza.
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¿Como actuar en
cada caso?

4

Coas persoas maltratadas
Se sospeitades que o voso fillo ou a vosa filla está padecendo unha
situación de maltrato, debedes ter calma e preguntarlle directamente
sobre o que lle está sucedendo. Hai que saber escoitar, confirmar o
que vos di e iniciar axiña as accións imprescindibles para tratar de atallar o problema.
¿Que se debe facer?
●

Axudarlle a que se tranquilice e darlle apoio e confianza.

●

Preguntarlle onde se produce habitualmente o maltrato, quen está
implicado, quen o viu, como actuou, se llo contou a alguén.

●

Planificar conxuntamente estratexias para acabar con esta situación, por exemplo:

●

w

Instalo a que esquive o contacto coas persoas agresoras.

w

Que busque protección no círculo de amizades.

w

Que evite os lugares nos que se pode producir o maltrato.

Axudarlle emocionalmente, facerlle ver que non ten culpa.
Posiblemente estea nunha situación de pánico e non debe actuar
arriscadamente nin de xeito violento.

●

Dialogar constantemente con el ou ela e procurar que teña máis
seguridade e aumente a súa autoestima.
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●

Non hai que identificarse co sentimento de vitimización, é dicir,
que o voso fillo ou filla poida pensar que tedes medo e preferides
calar. Isto pode agravar a situación.

●

Facerlle ver que, para solucionar o conflito, é necesario pedir
axuda. Non pode continuar sufrindo en silencio.

●

Unha vez vista a importancia e a gravidade do problema, informar
o centro e, en especial, o titor ou titora da situación que se está
producindo. Seguro que intentarán poñer remedio con medidas de
acción positivas.
Cando o voso fillo ou a vosa filla estea sendo obxecto de maltrato,

non debedes utilizar a intimidación e a violencia contra as persoas
maltratadoras, non incitedes o voso fillo ou filla a que solucione o problema por si mesmo e non intentedes arranxalo pola vosa conta. Como
vedes hai outra forma de actuar. Mantede un contacto estreito e continuado co centro escolar, levade un seguimento da situación e participade activamente na intervención que se planifique. Durante o proceso de actuacións, solicitade que se manteña o anonimato.

Coas persoas maltratadoras
Se detectades no voso fillo ou na vosa filla unha actitude maltratadora
e sabedes que está comportándose así con alguén, tedes que axudarlle a afastarse desta situación.
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¿Que se debe facer?
●

Mostrarlle que estades en contra do seu comportamento, pedirlle
que abandone a súa conduta e que se poña no lugar da vítima.
Estalle facendo dano e o abuso tampouco lle permite ser feliz.

●

Ofrecerlle o voso apoio e a vosa confianza para que intente saír
desta situación. Facerlle ver que a violencia nunca é unha forma
apropiada de resolver os conflitos. Entender o porqué dos seus
comportamentos non é xustificalos.

●

Preguntarlle onde se produce habitualmente o maltrato, cando
ocorre, con que frecuencia, quen está implicado.

●

Solicitarlle que rompa os seus vínculos con aquelas persoas que
participan tamén en situacións de maltrato contra os semellantes.

●

Establecer co voso fillo ou filla as correccións derivadas da súa
conduta. Ensinarlle a asumir as súas responsabilidades. Recompensalo se vai cambiando de actitude.

●

Unha vez valorada a importancia e a gravidade do problema,
debedes informar o titor ou titora da situación na que está o voso
fillo ou filla. Debedes demandar axuda e consello.

●

Manter un contacto estreito e continuado co centro escolar e participar activamente nas intervencións que se planifiquen.
Para evitar as condutas agresivas, debedes ter en conta que a

familia proporciona os primeiros modelos de comportamento e é decisiva na aprendizaxe e no desenvolvemento de formas axeitadas de
relación interpersoal. Por iso, vós, pais e nais, debedes coidar o exemplo de relación familiar que estades a dar.
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Coas persoas que son testigos
Se advertides que o voso fillo ou a vosa filla presenza actos de maltrato e non fai nada por axudar a vítima, tedes que falalo para que
comprendan os efectos negativos da súa actitude e obren consecuentemente.
¿Qué se debe facer?
●

Intentar, mediante o diálogo, que comprenda que o seu comportamento non é solidario; que sempre hai que axudar as persoas
máis débiles.

●

Pedirlle que abandone a súa conduta e que se poña no lugar da
vítima. Que pense como se sentirá cando a maltratan.

●

Instalo a que non cale e non ignore os efectos que produce a violencia exercida por alguén sobre outra persoa.

●

Facerlle entender que, aínda que non participe directamente dos
actos da agresión, está implicado moralmente, porque colabora a
que eses feitos se sigan producindo.

●

Axudarlle a contar os feitos ao profesorado do centro escolar. É
unha forma de amparar a vítima e de contribuír á rápida rexeneración da persoa maltratadora, que tamén necesita axuda. Isto non
é “chivarse”. Non pode existir, nestes casos, unha lei do silencio.
Como pais e nais tedes que lles saber transmitir que estas expe-

riencias inxustas de maltrato e o silencio no que se envolven poden ser
destrutivas para o seu equilibrio emocional e de relación.
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5

Para pensar

Dez ideas falsas sobre maltrato
1. Só son bromas, cousas de nenos e nenas,
é mellor non meterse.
Non é certo, maltratar non é facer bromas. Pode ser difícil distinguir ás veces entre broma ou situación de abuso, pero cando
a vítima empeza a asustarse xa non é unha diversión, os iguais
deben parar, e os adultos deben intervir e detelo.

2. A vítima búscao, meréceo.
Non é certo. Ninguén merece ser vítima de maltrato, sexa cal
sexa a súa conduta. Iso é a escusa que se utiliza para xustificar
a agresión.

3. O maltrato forma parte do crecemento e
imprime carácter.
Non é certo, aprender a afrontar as adversidades imprime
carácter, pero o maltrato volve as vítimas desconfiadas, ansiosas, illadas, etc.
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4. A mellor maneira de defenderse é devolvela.
Non é certo. Devolver a agresión reforza a idea de que a violencia é aceptable e o único medio para resolver os conflitos. A reacción violenta da vítima empeora a súa situación, xa que se utiliza esta reacción como escusa para xustificar novas agresións.

5. O maltrato é cousa de rapaces.
Non é certo. As condutas inadecuadas ou contrarias á convivencia na infancia e na adolescencia acaban por dar persoas
adultas que non son quen de convivir axeitadamente aínda coa
xente máis querida.

6. Só agriden as persoas que teñen problemas
familiares ou que viven en ambientes marxinais.
Non é certo. Demostrouse que se dá en todos os centros e en
todos os niveis socioeconómicos.

7. As vítimas son persoas febles e débiles.
Non é certo. A vítima pode ser calquera, xa que as persoas que
agriden utilizan calquera desculpa para xustificar a súa agresión. As vítimas adoitan ser máis pacíficas, máis tranquilas… e,
dende logo, non lles gusta o que padecen.
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8. Cando dous pelexan máis vale non meterse e
manterse nunha posición neutral.
Non é certo. É necesario tratar de parar a pelexa ou buscar
unha persoa adulta que axude.

9. As vítimas son persoas cobardes.
Non é certo. Unha persoa que foi humillada e insultada seguramente non poderá defenderse ela soa. Pedir axuda é un acto de
valentía pola súa parte.

10.Só a vítima precisa axuda.
Non é certo. Precisan axuda a vítima e os individuos que agriden, aínda que de maneira diferente. Tanto unhas persoas
como as outras deben atopar quen lles ofreza alternativas ao
seu comportamento.

(Adaptado de Collell e Escudé)
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Algúns consellos para
contribuír a educar
fillos e fillas con
personalidade equilibrada

6

A educación das nosas fillas e fillos é a nosa responsabilidade, pero
acompañalos no seu proceso de crecemento non é tarefa doada nestes tempos. Os continuos cambios tecnolóxicos, culturais e de hábitos
de vida que caracterizan a sociedade actual, xunto cos cambios evolutivos que se dan nas etapas da infancia e da adolescencia provocan
contradicións e unha certa confusión entre nós, pais e nais, que necesitamos dunha constante revisión das nosas posturas.
A continuación, e a modo de resumo, exprésanse algunhas consideracións que convén ter en conta para contribuír a que os vosos fillos
e fillas acaden unha personalidade equilibrada:
●

Implicarse na súa educación, proporcionándolles modelos positivos: as persoas adultas somos espellos nos que se mira a rapazada. Se somos quen de manter boas relaciones familiares, de
resolver amigablemente os nosos conflitos, sen violencia, estaremos dando modelos axeitados de convivencia.

●

Falar cada día coas vosas fillas ou fillos: o diálogo é a mellor
forma de resolver as diferenzas e de afrontar os conflitos, tanto no
ámbito familiar como fóra del. É importante dedicar tempo a estar
con eles, a facer actividades conxuntas, escoitar as súas opinións,
preocuparse polos seus intereses, deixar que se expresen e axudar a que aprendan a reflexionar sobre o que lles pasa.
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●

Darlles a oportunidade de construír novas amizades: preguntarlles como son as relacións coas súas amigas e amigos, sen faltar
ao respecto da súa intimidade. Interesarse por coñecelos.
Propoñerlles que os inviten á casa. Temos que recoñecer a importancia que teñen nestas idades as relacións interpersoais cos
iguais. Son fonte de diversión, de creación de vínculos afectivos,
de aprendizaxe de habilidades sociais…

●

Axudarlles a facer fronte aos problemas: que teñan respostas
axeitadas no caso de que alguén os moleste ou agrida, desaconsellar sempre actitudes de vinganza (o “ollo por ollo”), de provocación cara ás compañeiras ou compañeiros e de insulto. Ensinarlles
a controlar a súa propia conduta. É necesario ir incrementando de
forma gradual a súa autonomía, a medida que se vai comprobando que son capaces de exercela correctamente.

●

Ensinarlles a protexerse: podemos falar explicitamente do maltrato entre iguais e deseñar pequenas estratexias (ir co grupo e non
quedar en soidade, saber dicir “non” con firmeza, fuxir dos sitios
de perigo, previr posibles intimidacións e presións…).

●

Fomentar hábitos saudables: de hixiene, de sono, de alimentación
equilibrada, de actividade física regular. Favorecer que teñan
algunha afección, que se impliquen en actividades que desenvolvan habilidades valoradas polos demais da súa idade, facilitarlles
materiais e oportunidades de facer cousas en grupo (saídas,
deportes…). Lembrade que a intimidación se favorece cando a
xente nova está xunta e sen nada que facer.

●

Controlar o tempo libre e de lecer: hai que vixiar a utilización que
fan do seu tempo libre e de lecer, especialmente os contidos dos
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videoxogos e programas de televisión. Ás veces estes xogos e programas son manifestamente violentos, racistas e sexistas, e reforzan a idea de que os problemas se solucionan coa forza e neles
case sempre perden as persoas máis febles. Non se trataría de
prohibir, senón de comentar os contidos que teñen, dar alternativas, ensinarlles a facer comentarios críticos sobre eles. Hai ademais que estar vixiantes co tempo que están no ordenador, tentar
pescudar por onde navegan e que chats visitan.
●

Non vos esquezades de definir unhas normas claras: poucas, as
imprescindibles. Explicar claramente o que está permitido e o que
non, dando os argumentos necesarios. Unha vez que están claras
as normas, hai que aplicalas e facelas cumprir sempre. É recomendable apostar por unha actitude na que se perciba de forma
clara o sentido de autoridade (persuasiva cando son máis pequenos e con máis participación a medida que van sendo maiores),
cunha disciplina consistente, un trato agradable nas formas e
construtivo no contido. Non se debe sentir temor a educar en liberdade, respectando os seus dereitos, pero ao mesmo tempo esixíndolles o cumprimento dos seus deberes e pedíndolles responsabilidade na súa conduta.

●

Outro aspecto fundamental é implicarse na súa educación escolar: manter contactos regulares coa escola, asistir ás reunións que
se convoquen, apoiar o centro e o profesorado. Se tedes dúbidas
sobre as actuacións que teñen, é aconsellable falalas co profesorado, pero nunca o desautoricedes diante da vosa filla ou fillo.
Estimulalos para que leven a cabo as actividades de estudo que
lles encomenden, respectar e facerlles respectar as normas esta-
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blecidas no centro e fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa.
●

Adestrar a educación da vontade, potenciando valores como o
tesón, o empeño, a firmeza e a disciplina persoal, como medios
para conseguir o que nos propoñemos. É importante que aprendan a marcarse metas nos ámbitos persoal, escolar e social, con
carácter realista e mantendo viva a ilusión por conseguir aquilo
que se pretende.

●

En suma, trátase de educar en valores de respecto e tolerancia:
coidar o crecemento emocional para axudarlles a empatizar cos
sentimentos das demais persoas. Educar para a tolerancia, adoptando un forte compromiso ante as condutas violentas, racistas,
xenófobas, homófobas ou calquera outra discriminación que afecte a dignidade das persoas, e potenciar os valores positivos: a xustiza, a igualdade e a solidariedade entre as persoas.
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