
 

- 1 - 
Departamento de Orientación  

                                                                                                                                                                               Colexio Mª Auxiliadora-Lugo 

            

 
 O meu fillo é un mandón  

            Se o teu fillo é pequeno (aproximadamente menor de seis anos) e non para de dar 
ordes a todo o mundo, axeitando o xesto e o ton de voz dun maior, é probable que che pareza 
chistoso. Pero cando o neno é grande e continúa a portarse dese xeito, a situación xa non é tan 
cómica e é posible que comeces a darte conta do problema que supón para el nas súas 
relacións cos demais, xa que ningún amigo quererá xogar con el, a non ser que atope un 
compañeiro que se deixe gobernar. 

            Como di Karen Renshaw Joslin no capítulo “Mandón, autoritario” do seu libro, a 
situación é diferente dependendo da idade do teu fillo e, polo tanto, o xeito de abordala será 
distinto. Durante a primeira infancia é normal e frecuente que aos nenos lles guste mandar. 
Xogamos ás escondelas porque o digo eu!. O máis importante durante estas idades é evitar 
unha chea de actitudes que poderían converter este xeito de mandar nunha  característica do 
seu futuro carácter. 

            É  común  que os adultos  o valoremos coma unha situación cómica e nos riamos 
cando o neno adopte esta actitude. Pero, non somos conscientes de que, mirándoo e rindo, o 
que fomentamos é que cada vez mande máis e a máis xente, é dicir, que aprenda a normaliza-
lo comportamento. Por que?. Porque estamos a prestarlle moita atención e, deste xeito, 
potenciámo-la actividade que está a realizar o neno naquel preciso momento. Ademais, se 
advirte que lle prestamos atención cando dá ordes e en troques  non o facemos cando xoga 
tranquilamente e comparte os xoguetes cos demais ou cando de forma axeitada nos pide o que 
desexa, aínda teremos máis probabilidades de que o neno se converta nun pequeno mandón.  

            Unha regra importante é ignorar o seu comportamento, é dicir, non rirse nin miralo 
anque nos faga graza. Se che dá o riso, vaite da habitación onde se atope o teu fillo e rite a 
gargalladas, pero que non te vexa nin te oia. Avisa ós adultos que teñan relación co teu fillo 
para que fagan o mesmo.  

            Se o teu fillo che pide as cousas de forma incorrecta, non cumpras o que che pide ata 
que o diga ben. Podes dicirlle: “Non te escoitarei ata que me pidas de xeito correcto o que 
queres. Ti sabes como facelo.” Segue coa actividade na que estabas, sen facerlle caso ata que 
pida axeitadamente o que quere.  

            Se dá ordes ós amigos, non o avergoñes diante deles. Explícalle que,  cando o vexas 
mandar, faraslle un sinal para que deixe de facelo. Se continúa, obrígao a facer unha pausa no 
xogo ( podes dicir “PAUSA”, mantendo a faciana seria, e sentalo nunha cadeira durante  5 
minutos aproximadamente) ata que decida negociar o pedir de bo xeito o que desexa. Repíteo 
tantas veces como sexa mester. Cando se comporte correctamente, debes loalo (“Moi ben! 
Póñome moi leda cando pides as  cousas ben!”) ou premialo (“Mereces un bico moi grande!”).  
Con estas estratexias aprenderá como debe comportarse. 

            Predicade co exemplo.  Os pais debemos pedi-las cousas sempre correctamente. Iso 
será un bo exemplo para el. 
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            Ensinádelle, a través de contos ou dos vosos comentarios, o valor do respecto cara os 
demais e cara as outras opinións. Ter isto en conta dende que os vosos fillos son pequechos fai 
que medren con flexibilidade e tolerancia. 

            Cando o teu fillo xa é “grandiño”  e dá ordes excesivamente e de forma autoritaria, é 
posible que, durante a súa infancia, os adultos do seu redor fomentaran ese comportamento 
“ríndolle as grazas” e prestándolle atención. 

            Esta actitude mandona pola súa parte pode repercutir nas relacións, xa que a maioría 
dos nenos non aceptan  que un amigo da súa idade lles de ordes, e, de resultas, non queren 
xogar con el. 

            Non escoites cando che mande autoritariamente; faino só cando che pide 
correctamente o que desexa ou cando está disposto a negociar. 

            Cando vexas que dá demasiadas ordes ós seus amigos, non lle digas nada no preciso 
momento, despois, a soas co teu fillo, fálalle da situación correcta e formúlalle alternativas ... 
Podes comentarlle: “Esta tarde pareceume que lle mandabas excsesivamente a Rosa. Que 
pensas ti?. Como te sentirías se ela che falara do mesmo xeito?. Creo que, en lugar de darlle 
ordes para xogar ó  que ti queres, poderías propoñerlle diversos xogos para que ela decida. Ou 
ben, poderías negocialo xogando primeiro ó que ela quixera, coa condición de xogar despois ó 
que ti quixeras. Que che parece a idea?.  

            Ensínalle a negociar. Comeza ensinándolle a facelo no ambiente familiar. Pouco a 
pouco poderá facelo el so cos seus amigos. 

            Anque a actitude mandona é normal nos nenos, é importante que os pais actuemos de 
xeito adecuado para non agravar este comportamento, e, deste xeito, evitar que o noso fillo 
teña problemas nas súas relacións sociais por este motivo.  


