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Dedique tempo e atenção àquilo que seu filho tem para dizer  
 
 
A comunicação é essencial na edificação de um relacionamento profundo e de 
qualidade. É a transmissão de palavras e sentimentos. Vamos focalizar, 
especificamente, o relacionamento entre pais e filhos. Há várias maneiras 
práticas de fortalecer este relacionamento, mas também há várias maneiras de 
detoná-lo. Seguem, na lista abaixo, algumas atitudes e comportamentos que 
podem prejudicar esta amizade — devendo, portanto, ser evitadas. São falhas 
no relacionamento que podem amargar o relacionamento: 

•  Falha no dever de ser um modelo consistente: “Faça o que eu digo, não faça 
o que eu faço!” 

•  Falha na admissão do erro: “Eu sou adulto, eu faço o que é certo!” 

•  Falha por não dar respostas certas a perguntas honestas: “Porque sim e fim 
de papo, entendeu?” 

•  Falha no incentivo ao jovem para desenvolver sua identidade pessoal: “Você 
quer ser o quê?” 

•  Falha em saber o que está por trás da aparência, quais são as coisas 
importantes: “Este seu quarto é um chiqueiro!” 

•  Falha em demonstrar aprovação e aceitação: “Você não consegue fazer 
nada certo?” 

•  Falha ao desaprovar os amigos do seu filho, sem qualquer esforço para 
conhecê-los: “Onde você encontrou esse aí?” 

•  Falha em dar ao jovem o direito de fracassar: “O que você fez?” 

•  Falha no diálogo com os filhos sobre assuntos delicados: “Podemos falar 
sobre isto numa outra hora?” 



•  Falha na administração de tempo: “Eu estou muito ocupado, podemos fazer 
isto depois?”  
 
“Ouvir é muito mais do que esperar a vez de retrucar, de escutar 
palavras. Significa receber e compreender a mensagem verbalizada” 
 
Você descobriu que se encaixa em algumas dessas falhas? Que bom! A 
conscientização é o primeiro dos passos que levam à recuperação. Gostaria, 
então, de propor algumas idéias que podem contribuir para aprimorar sua 
comunicação com seus filhos: 
 
Dê atenção total e exclusiva a seu filho quando ele falar com você 
 
Ouvir é muito mais do que esperar sua vez de retrucar. É mais do que 

simplesmente ouvir palavras. O ouvir verdadeiro 
engloba receber e compreender a mensagem 
verbalizada. É dizer: “Eu ouço o que você diz e 
entendo o que você quer dizer.” Geralmente, ouvir 
é considerado um elemento passivo na 
comunicação. Não concordo com esta idéia, pois 
saber ouvir com sensibilidade, conseguir colocar-
se no lugar do interlocutor não demonstra 
passividade, mas exige concentração e doação. 
 

Querido pai, aprenda a ouvir seu filho face a face, olhos nos olhos. Se ele for 
pequeno, abaixe-se para que ambos fiquem do mesmo tamanho. Saiba 
descobrir seus reais sentimentos. Observe seu rosto e sua expressão facial. 
Depois de ouvir o que ele tem a dizer, dependendo do problema, você poderá 
dar início a uma conversa com aberturas do tipo: “É, filho, percebo que você 
está bastante frustrado com isto. Quer dizer que foi assim e assim... ”Vá 
repetindo e esperando confirmações. Só o fato de se sentir compreendido já 
irá ajudá-lo. 
 
Lembre-se que ele não tem a mesma maturidade que você. Nunca 
menospreze ou minimize o sentimento dele diante da situação apresentada. 
Isto certamente resultará em frustração e, da próxima vez que algo acontecer, 
deixará de contar-lhe suas angústias. Evite mensagens confusas A 
comunicação confusa ocorre quando o que você diz é conflitante com a 
mensagem do seu corpo. Você diz algo para seu filho, mas demonstra o 
inverso. Seu tom de voz, a expressão de seu rosto e seu olhar não corroboram 
suas palavras. A comunicação corporal chega a ser mais impactante do que a 
verbal. Se ela for contraditória, ambígua, poderá prejudicar a segurança 
pessoal de seu filho. 
 
O principal recurso para nutrir um relacionamento filial é a honestidade. Seu 
filho precisa confiar no que você diz, portanto a comunicação verbal e a 
corporal têm que ser coerentes. Se você diz uma coisa, mas expressa outra, 
seu filho terá dificuldade de entender o que se passa em sua mente. O 
resultado é que não confiará mais em suas palavras, nem em seus 
sentimentos, sejam eles quais forem. Dê a ele atenção integral, com seu 
coração, sua mente e seu corpo.  



 
Demonstre afeição 
 
Todo filho precisa de, ao menos, cinco abraços por dia! Demonstre afeto não 
só com abraços, mas também com beijos. Não vem ao caso se ele é mais alto 
e mais forte do que você. A ternura é um fator elementar na solidificação do 
relacionamento entre pai e filho. 
Mais alto ou mais baixo, você sempre será seu pai.  
 
“Quer filhos felizes e realizados? Você pode contribuir para isto, 
esforçando-se em ter um relacionamento íntimo, terno, profundo e de 
qualidade com ele” 
 
Não se iniba em tomar seu filho nos braços e mostrar o quanto você o ama. 
Até um jovem adolescente aprecia e necessita desta ternura, mesmo que tente 
desmentir esta necessidade e repelir seu afeto através de protestos 
exagerados e atitudes agressivas. Por isso, procure evitar fazê-lo na frente dos 
amigos, para que ele não se torne motivo de gozação. 
 
Seja íntimo de seu filho 
 
Desenvolver um relacionamento de proximidade com os filhos nem sempre é 
fácil, pois muitos de nós não vivemos tal experiência com nossos próprios pais. 
Muitas vezes, não sabemos como ser íntimos. Ficamos constrangidos, 
desajeitados, e parece que procuramos forçar uma situação. Mas se 
cultivarmos este hábito, a aproximação tenderá a ficar mais natural. 
 
A intimidade significa que seu filho representa muito para você. É a 
oportunidade de compartilhar fatos e sentimentos não declarados a mais 
ninguém. Pai, seu filho sonha em ter um relacionamento deste tipo com você. 
Você quer ter um filho feliz e realizado? Este é o tempo que você dispõe para 
empenhar-se em torná-lo alguém de caráter valoroso, emoções equilibradas, 
sentimentos estáveis e preparado para enfrentar a vida e o futuro. Saiba que 
você poderá contribuir eficazmente para isto, esforçando-se, entre outras 
coisas, em ter um relacionamento íntimo, terno, profundo e de qualidade com 
ele. 
 
A imagem que muitos de nós têm de Deus é o reflexo de nosso 
relacionamento com nossos pais. Daí a importância de nosso relacionamento 
com nossos filhos ser mais importante do que imaginamos. Vamos nos 
esforçar para chegar mais perto deles? 
 
Jaime Kemp é doutor em ministério familiar e diretor da Sociedade Religiosa 
Lar Cristão. Foi missionário da Sepal por 31 anos e fundador da missão 
Vencedores por Cristo. É palestrante internacional e autor de 39 livros. Casado 
com Judith, é pai de três filhas e avô de dois meninos. 
 
Sugestão de leitura Conversando, a gente se entende, de Jaime Kemp 
(Sepal). 


