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 BICOS E MORDEDURAS  

 
 
As emocións móvennos para face-la vida  máis sinxela. O  medo 

fainos alonxarnos do que trememos ou axúdanos  a prepararnos e a estar 
pendentes fronte a unha situación perigosa.O enfado é a emoción que 
temos cando nos sentimos frustrados, cando cremos traspasados os nosos 
límites. O enfado  lévanos a agredir, para defendernos. Aquel 
comportamento agresivo,  que foi tan útil os nosos ancestros para 
defenderse dos ataques dos depredadores, agora non nos permite 
socializarnos. Ó  longo dos anos desenrolamos outras respostas 
alternativas: dicimos non, ímonos, queixámonos…Para aprender 
necesitamos tempo, unha contorna  que nos aprenda e unha maduración  
do noso sistema nervioso. 

Mentres ten lugar todo isto nos nosos cerebros, ano tras ano e en 
todas as escolas infantís, ó redor do ano, os nenos morden. De feito 
morden, comen coas mans ou torpemente coa culler e méxanse nos 
cueiros. Cando aprendan outras habilidades, xa as practicarán. Mais, 
mentres non sexa deste xeito, as educadoras veranse  na difícil situación de 
explicar ó pai ou á nai  que o neno leva na cara unha mordedura. Ou ben 
comentar a uns pais, empurrados a medias pola presión  doutros pais, que 
o seu fillo hai uns días que morde. 

Elas saben moi ben que facer. Coñecen perfectamente os 
mecanismos de aprendizaxe  dos seus nenos. Algunhas, dirán “NON” con 
ton afectuoso, pero decidido, e apartarano cara outro lado. Outras, 
explicaranlle que iso doe. Ou quizás apartarano, sen miralo directamente, 
evitando deste xeito que a chamada de atención teña éxito. Aprenderanlle a 
chamala doutro xeito e, en moitos casos, poderán evitalo con cancións ou 
xogos. En moitos equipos, as mestras tranquilizaranse compartindo coas 
compañeiras e, despois, observarán  como, por arte de maxia,  este 
“ansiolítico” tamén ten un efecto sobre a conduta do neno. E deste xeito, 
co esforzo e a dedicación do día a día, os nenos que mordían moito, ó 
chegar o curso seguinte, cambiarán  a mordedura por un “é meu”. Aínda 
queda moito por aprender. 

Moitas familias seguirán con máis ou menos coñecementos ou  
intuición  estes pasos e, se todo vai como debe, pasados uns anos, 
atoparemos un adulto,  maduro emocionalmente, reclamando de forma 
asertiva ( educada, pero decidida ) o que  cre que lle corresponde. Se non é 
deste xeito, formará parte dos miles de adultos inmaduros, cos que conta a 
nosa “avanzada sociedade”, esperando que o mundo xire o seu arredor. 

Unha mordedura na meixela ou no brazo dun fillo  xera emocións 
de todo tipo: pena, xenreira, medo... . É  normal e adaptativo. Mais, o que 
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fagamos con estas emocións, tamén servirá de modelo ó noso fillo. 

Vin máis de un pai reaccionar violentamente ante un fillo que xogaba cunha 
pistola. Quen aprende de quen?.  

Todo isto as mestras sábeno, e, con paciencia, seguen o seu traballo día tras día. 
Porén, ó outro lado da porta, o pai ou a nai seguirá esixindo máis vixianza (gardas de 
seguridade?) que aparten ós “agresivos” (mandámolos todos ó psicólogo?). 

Socializarse  quere dicir estar en contacto co virus, ter que esperar a que sexa a 
súa quenda para xantar, durmir con outros ruídos, ter a posibilidade de recibir unha 
mordedura... Pero tamén quere dicir ter un bo sistema inmunitario, saber esperar, 
tolerar, compartir, afrontar frustracións e desenrola-los mecanismos emocionais 
necesarios para sobrevivir no noso mundo actual, onde os depredadores teñen nome de 
persoa. 

  
 

 
 

 
 

 


