
  
 
 
 
 
 
 

EEuu  sseerriiaa  uumm  oouuvviinnttee  mmaaiiss  aatteennttoo......  
  

“Se você não ouvir seu filho no presente, ele não ouvirá no 
futuro!” 

 
 maioria de nós, pais, acha difícil ouvir. Chegamos casados em 
casa, depois do trabalho, querendo esquecer nossas obrigações 
ou somos absorvidos por nossos interesses e temos pouco 

tempo para ouvir. A conversa de um filho parece uma tagarelice sem 
importância. No entanto, podemos aprender muito mais ouvindo do 
que falando – especialmente quando se trata de nossos filhos. 
 

Por isso, se eu começasse minha família de novo, faria todo o 
esforço para ser um ouvinte mais atento. Eu ouviria quando meus 
filhos falassem de suas mágoas e queixas, de suas alegrias, e das 
coisas que os estivessem animando. Recordo-me, tão claramente 
como no dia em que aconteceu, quando meu pai, ocupado, ouviu 
minhas inquietações sobre a escola primária. Sua calma e interesse, 
demonstrados por sua atenção ao me ouvir, aliviaram meus temores. 
Não consigo lembrar o motivo dos meus receios. Lembro-me apenas 
de ter expressado minha ansiedade e descoberto esta verdade: 
“conversando sobre os temores, eles perdem seu poder”. Eu 
estava pronto para voltar à escola no dia seguinte, com renovada 
coragem e confiança. Se meu pai tivesse se recusado a me ouvir, 
aqueles temores teriam aumentado. 

 
Se meus filhos voltassem a ser pequenos, eu deixaria de ler 

jornal quando eles quisessem falar comigo. E tentaria refrear minhas 
palavras de impaciência quando me interrompessem. Tais momentos 
pode ser as melhores oportunidades para mostrar amor, bondade e 
confiança neles. 

 
Certa noite um garotinho procurava mostrar a seu pai um 

arranhão em seu dedo. Finalmente, depois de várias tentativas para 
conseguir a atenção do pai, este parou a leitura e impaciente com a 
interrupção, disse: 

 
- Eu não posso fazer nada, posso? 
 

A 



- Pode, sim, papai, disse o pequenino, você pode dar um 
beijinho! 

 
Ouvindo-as, eu daria atenção mais interessada às perguntas de 

meu filho. Estima-se que, em média, a criança faz quinhentas mil 
perguntas até os quinze anos. Que privilégio para os pais – meio 
milhão de oportunidades para comentar alguma coisa sobre o 
significado da vida. 

 
Os primeiros anos são dedicados ao ensino. E quando a criança 

atinge os quinze anos, os pais já terão participado da maior parte do 
seu aprendizado. Na idade de quinze anos um filho sabe em que seus 
pais acreditam. E, a partir daí, os pais devem estar disponíveis 
quando o filho os procurar para conselho e ajuda. 

 
Se eu tivesse uma chance de recomeçar, eu ouviria mais com o 

meu “terceiro ouvido”. Procuradoria ouvir o que minha filha estaria 
sentindo, se ela me fizesse perguntas ou afirmações. Se ela me 
perguntasse “Papai, você precisa sair de novo hoje à noite?”, então 
eu a ouviria dizer “Quero que você fique comigo, papai”. Daria 
particular atenção aos momentos em que minha filha subisse em 
meus joelhos e me contasse as peripécias do dia. Aqueles tempos de 
afeição e atenção se escoaram tão depressa! Jean Jacques Rousseau 
escreveu: “O treinamento de crianças é uma profissão em que 
devemos saber como perder tempo para ganhá-lo”. 

 
Eu também deixaria de ficar fitando absorto o espaço, se minha 

filha estivesse falando comigo. Eu pararia e olharia em seus olhos 
enquanto a ouvisse. Os olhos falam muito mais que palavras. 
Lamento às vezes em que minha filha precisou pegar em meu rosto e 
forçá-lo a voltar-se para o dela, porque sabia que eu não a estava 
escutando. 

 
Estava, certa vez, ao lado de um pai enquanto seu filhinho 

chamava insistentemente por ele. Percebendo que eu havia notado os 
chamados de seu filho e a sua falta de atenção, ele me disse: “É 
apenas um garotinho!”. E eu pensei: não tardará o dia em que o 
pai chamará seu filho e este dirá: “É apenas um velhinho!”. 
Acredito agora que os pais que ouvem seus filhos nos seus primeiros 
anos terão filhos que se importavam com o que os pais dizem mais 
tarde na vida. 

 
Acredito que há uma relação vital entre ouvir o que os filhos 

têm a dizer quando pequenos e a extensão em que esses filhos – 
quando chegam à adolescência – compartilham seus assuntos com os 
pais. 

 



Acredito agora que os pais que dedicam seu tempo para 
compreender o que seus filhos dizem e sentem na infância estarão 
aptos a compreendê-los mais tarde. 

 
John Drescher é pastor e autoridade na área de orientação familiar. 
Já escreveu 32 livros que venderam mais de 400.000 cópias. É 
casado há mais de 40 anos com Betty, tem cinco filhos e doze netos. 
 
Fonte: Texto extraído do livro “Seu começasse minha família de 
novo”, págs. 15-18, ed. Hagnos, São Paulo, SP. 

 
 


