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Sobre a Psicóloga: 

Psicóloga formada pela Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUC) 
no ano de 2005.  

Atua há mais de 14 anos na área clínica 
com foco em desvendar e auxiliar o 

universo da infância e da adolescência. 
Para tanto, estudou Terapia Analítico 

Comportamental da infância pelo Instituto 
Paradigma (São Paulo -SP), se formou 

Neuropsicóloga pela Faculdade Bagozzi 

(Curitiba-PR) e é Pós-Graduada em 
Avaliação Neuropsicológica pelo Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (USP). 

Atualmente além da atuação em 
consultório e psicoterapia online, 

empreende em redes sociais com o 
objetivo de levar aos pais possibilidades 

práticas, simples e efetivas para o 
desenvolvimento de seus filhos. 

 

 

 
Por que aprender a falar 
para seu filho te escutar? 
 

A comunicação é uma das 
chaves para desenvolver um 

relacionamento saudável e efetivo 
entre pais e filho. É por meio da 

comunicação que conseguimos 
transmitir ideias, sentimentos, 

necessidades, entre outros. 
No entanto, a infância e a 

adolescência, são momentos nos 
quais o desenvolvimento de 
habilidades como empatia, 

responsabilidade, atenção, tolerância 
à frustração, controle inibitório, entre 

outros, estão em desenvolvimento, o 
que por sua vez, pode dificultar o 

processo de escuta a seus pais, 
principalmente no que está 

relacionado com tarefas ou 
necessidades que não tragam alguma 

alegria, reforço ou consequência 
positiva imediata. 

Diante da necessidade de 
estabelecermos uma relação 

saudável de comunicação, faz-se 
necessário, compreender como 

ocorre o processo de escuta e depois 
conhecer estratégias que favorecem 

esse processo. 
  

 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
OUVIR OU ESCUTAR? 

 
Quero começar contando um pouco sobre minha atividade e sabe por quê? 

Eu sou psicóloga, trabalho com o sofrimento e o desenvolvimento de pessoas, em 

especial crianças, adolescentes e pais. O meu instrumento de trabalho é a 
comunicação, sim, eu acesso a história de cada paciente que cruza o meu caminho 

por meio dos sinais que ele emite em sua comunicação (seja ela verbal ou não verbal, 
por meio de gestos, expressões faciais, postura física) entre outras.  

Mas como eu acesso esses sinais?  
Eu coloco a serviço daquele paciente, uma fatia do meu tempo, onde minha 

disponibilidade teórica, técnica e profissional, estarão a serviço de perceber e 
interpretar todos esses sinais de comunicação, em resumo, tudo se inicia na escuta.  

Claro que diante da informação recebida e interpretada (escuta) eu analiso, 
pondero, interpreto com base em um referencial teórico, planejo uma execução, 

adequo aquele objetivo ao padrão comportamental global de um paciente e 
retorno a ele com sugestões, novas impressões e estratégias para atingirmos o 

objetivo de cada um. 
No mais, a principal e inicial ferramenta utilizada é a escuta, não o ouvir. 

Mas existe diferença entre ouvir e escutar? Sim, existe. 
O ato de ouvir se relaciona com o sentido da audição, basta você ter seu 

órgão receptor de som funcionando que você ouve, ouvir é sinônimo de receber o 
som, há pouca interação nesse processo. 

Já o ato de escutar se refere ao processo de ouvir e, em seguida, interpretar, 
compreender, processar aquilo que foi recebido, neste caso, há percepção e 

interação.  
Essa diferença fica clara com a expressão: “entrou por um ouvido e saiu pelo 

outro”. Ele resume a superficialidade do ato de ouvir, receber o som e ponto.  
Já o ato de escutar promove envolvimento, comprometimento e interação.  

 
__________________________________________________________________________________ 
ESCUTA SELETIVA: 
 

Seu filho pode não te escutar, mas com certeza ouve. Ele pode vivenciar uma 

escuta seletiva. E o que seria isso? 
A escuta seletiva diz respeito ao fato de concentrarmos nossa atenção, 

interesse e disponibilidade para o estímulo mais agradável ou de nossa escolha. 
Quando seu filho é chamado para tomar banho, mas continua concentrado no 

desenho que está passando na TV, sem se mexer ou demonstrar qualquer tipo de 
reação, mas reponde prontamente quando alguém pergunta “quem quer sorvete?”, 

é bem provável que ele esteja fazendo essa seletividade na escuta.  
Quero pontuar, que não estamos aqui falando de crianças e adolescentes 

que tenham algum tipo de distúrbio atencional. Uma vez que essas, em geral, 
apresentam falhas no controle executivo da atenção e isso interfere na prioridade ao 

receber comandos e informações.  
Como então podemos tornar reforçadora tarefas que os tirem da zona de 

conforto, que exija maior engajamento e disciplina, como fazer lição de casa e tomar 
banho, mesmo precisando parar de assistir desenho para isso acontecer? 
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Primeiro entendendo o que também é extremamente reforçador para 
crianças e adolescentes. Nossos filhos têm a necessidade e o desejo de se sentirem 

capazes, terem a sensação de tarefas cumpridas com êxito, se sentirem mais 
conectados conosco ou perceberem o quanto seu comportamento colaborativo 

produziu mais harmonia.  
Portanto, a nossa forma de falar, quando estimula e entrega todas essas 

necessidades, promove reforços suficientes e saudáveis para promover a escuta 
voluntária das crianças e adolescentes.  

Como aplica na prática essa mudança na forma de me comunicar para que 
seu filho possa te escutar?  

 
__________________________________________________________________________________ 

5 estratégias para você falar e seu filho te escutar: 

1) APRIMORE SUA ESCUTA: 

Primeiro é muito importante entender que o processo de escuta, faz parte de 
uma via de via dupla, como assim?  

A escuta, altiva, empenhada, engajada, se retroalimenta do vínculo que 
existe entre pais e filhos, sendo assim, a primeira estratégia é observar a qualidade da 

sua própria escuta em relação a seu filho.  
Crianças e adolescentes quando são escutados de verdade, aprendem um 

modelo fundamental, o do envolvimento e da empatia.  

Quantas vezes nós pais não paramos o que está fazendo ou interrompemos 
nossos filhos no meio da fala ou ficamos pouco sensível ao tamanho da importância 

que aquilo tem para ele. 
Então, o que é importante para eles, para que seja escutado de fato por nós, 

precisa também ser visto como importante para nós! 
 

2) ENTENDA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: 
Uma criança de 4 anos tem a atenção e os anseios totalmente diferente de 

uma criança de 8 anos. 
Sabendo isso, você consegue escolher com mais coerência a forma e os 

pontos fortes para facilitar a escuta.  
Vou, portanto, brevemente, relacionar a etapa de desenvolvimento com o 

foco a se buscar na hora de falar com as crianças e adolescentes e ser escutado:  
Crianças de 3 até 6 anos: Nessa fase, as crianças ainda estão totalmente 

sensíveis as consequências imediatas, concretas e palpáveis e sua capacidade 
atencional ainda é bem imatura, portanto, quanto mais a sua fala for relacionada 

com gestos, ações, diversão e chamada de atenção para o quanto o que ela 
precisa fazer é divertido, mais facilidade ela vai te escutar espontaneamente.  

Crianças 8 até 12 anos: Nesse momento as crianças estão transitando para o 
início da adolescência. O marco reside em mudanças físicas, hormonais, aumento 

das demandas de responsabilidade (em casa e na escola), e o fato de estarem 
sendo estimuladas a autonomia. Portanto, o que pode auxiliar a escuta voluntária é 

associar com clareza o quanto que a execução das ações os aproxima aos ganhos 
resultantes delas, enfatizando sua autonomia.  

Adolescentes a partir de 13 anos: Essa fase é marcada pelas rápidas variações 
de humor, algumas angústias relacionadas ao futuro, às suas escolhas, uma 

cobrança ainda mais acentuada (escolar e familiar) sobre assumir responsabilidades, 
sua atenção já é bem mais consistente que a de crianças, no entanto, a necessidade 
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de autonomia, independência e individualidade só cresce, e isso é um movimento 
saudável e esperado. 

A idéia é usar esse ponto forte em desenvolvimento para que a escuta ativa 
seja potencializada, como? Permitindo a execução da autonomia dentro das 

possibilidades apresentadas (sugira alternativas) e enxergando e validando os 
sentimentos deles o tempo todo.  

 
3) OPTE SEMPRE POR FALAS QUE SEJAM: BREVES, OBJETIVAS E ASSERTIVAS: 

Esqueça grandes “discursos”, principalmente os que precisam ser 
interpretados ou decifrados. Crianças e adolescentes não tem a potencialidade de 

um adulto para fazer interpretações e pressupor. 
Às vezes, pela correria da rotina ou pelo próprio caráter repetitivo do processo 

de educar, acabamos acreditando que nossos filhos entenderam recados que foram 
parcialmente transmitidos.  

Seja claro e diga o que você espera que seja feito.  
 
4) NÃO AUMENTE SUA VOZ, AUMENTE O AFETO! 

Se imagine como uma ponte que vai facilitar o acesso do seu filho a algum 
lugar, não pense como um muro! 

 Um muro inviabiliza? Não, mas que ele dificulta, dificulta. 
A ponte leva com suavidade, com contornos mais amenos, segurança e 

limites, você chega do outro lado também, só que com facilidade. 
Portanto, em qualquer fase, momento, busque gerar desejo naquela 

execução, mas sempre com o intuito de favorecer a escuta.  
Pense como você gostaria de escutar, se atente para seu tom de voz, olhe 

nos olhos, abaixe na altura do seu filho, toque a criança/adolescente e por fim, 
escolha suas melhores palavras. 

 
5) APLIQUE A APRENDIZAGEM SEM ERRO: 

Queremos que nossos filhos nos escutem, para que tenhamos uma boa 
relação de vínculo, amor e reciprocidade, mas também, queremos que nos escutem 

para que eles façam coisas que PRECISAM fazer para o bem deles.  
O treino e a repetição das ações é o que irá automatizar os reforços naturais 

de cada uma delas: tomar banho, estudar, interagir, finalizar tarefas e progredir 
pedagogicamente, entre outros. 

A ideia é que após aplicar todas as sugestões anteriores de respeito, escuta e 
escolha de formas adequadas ao falar carinhosamente, nós possamos entender que 

precisamos conduzir nossos filhos à ação, antes mesmo de abrirmos a oportunidade 
deles não escutarem ou não cooperarem.  

Como faço isso na prática? Sabe quando a gente pede uma, duas e na 
terceira vez perde a paciência, grita e leva a criança ou adolescente à força e 

geralmente sem paciência nenhuma, já que a esgotamos nas duas tentativas 
anteriores?  

Então, nós vamos inverter a ordem e executar junto a eles, desde a primeira 
fala o nosso pedido, só que com extrema paciência e carinho, de forma a não 

“permitir” que nossa voz não seja escutada.  
Com isso você promove a idéia do aprender a escutar, em uma 

aprendizagem sem erro, o que vai aproximá-lo de toda a harmonia e realização que 
desejamos e em breve sua condução não será mais necessária.  
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__________________________________________________________________________ 

Palavras finais 
 

Ser escutado é uma necessidade humana, todos nós queremos que nossa fala seja 
considerada, certo? 

Ainda mais quando pensamos que os filhos são nossos maiores tesouros, queremos que 
eles escolham e tomem as mais acertadas decisões, caminhos e condutas. E às vezes, por 

conta desse amor imenso e da dinâmica de repetição que envolve educar, deixamos de 
escolher as melhores formas de nos comunicarmos. 

Lembre-se, para chegar do outro lado você escolheria escalar um muro ou usar uma 
ponte? 

SEJA PONTE! 
Como Psicóloga e, principalmente, como mãe, eu entendo o amor, a 

dedicação, o esforço, a luta e o aprendizado diário que é exercer a maternidade e 
a paternidade, por isso desejo verdadeiramente que essas sugestões sejam como 

sementes, que possam dar lindos frutos na relação de vocês e que possam semear 
um caminho de busca sempre por mais informações, estratégias e conhecimento 

aprofundado.  
Para ensinar nossos filhos, nós pais, devemos estudar e aprender! 

Você pode encontrar diversos materiais, conteúdos completos (inclusive 
esse) e mais sugestões sobre desenvolvimento e psicologia para crianças, 

adolescentes e pais nos seguintes canais: 
 
 

 

 

Conte comigo! 
 

Site: www.alinecampregher.com.br 
 

Instagram: @aline.campregher 
 

WhatsApp da clínica: (12) 9910-67187 
 

E-mail: contato@alinecampregher.com.br 

ATENÇÃO este material em sua integralidade é de autoria e divulgação exclusiva da profissional que o desenvolveu, 

sendo EXPRESSAMENTE proibido ser divulgado, compartilhado, parcial ou integralmente, sob pena de violação de direito 
autoral, nos termos da Lei 9610/98. 

http://www.alinecampregher.com.br/

