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Para os adultos…  
 

COMUNICAÇÃO ATIVA 

 COMUNICAÇÃO CONSCIENTE 
Mikaela Övén (adpat.) 

 

  

Queridos pais, mães, cuidadores do/as nosso/as aluno/as: 

Às vezes estamos a falar com as nossas crianças e não reparamos no seu 

estado emocional e no porquê das suas reações, nem sequer nos 

apercebemos do impacto que as nossas palavras, postura e tom de voz 

estão a ter nelas. Isto pode ser um “rastilho de 

problemas” - tanto para elas, como para nós!   

Por outro lado, a comunicação 

ATIVA ajuda-nos a estar sintonizados e a responder da 

melhor forma ao que está a acontecer com as 

crianças. Este tipo de comunicação acontece quando 

estamos conscientes e verdadeiramente presentes. 

A comunicação ativa é ESCUTAR e é FALAR. Permite-

nos CONECTAR e é principalmente útil quando alguém 

apresenta um problema ou quer fazer alguma partilha.  

Para ajudá-lo a ter uma comunicação que responda eficazmente às 

necessidades dos seus filhos e à suas, apresentamos-lhe, em 5 passos, um 

modelo de comunicação ativa e consciente. A principal dica que 

podemos dar é: use a sua intuição quando comunica! Mas vamos aos 

passos: 
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1. Escuta ativa (e consciente)  

ANTES DE INICIAR A CONVERSA: Utilize a sua curiosidade genuína (a de 

quem ouve uma história; não a de um inspetor da Judiciária). Deixe os 

seus filtros, as suas ideias feitas (“já sei o que me vais dizer!”). Para escutar, 

não vai precisar do seu telemóvel por perto. Coloque-o no modo 

silencioso.   

DURANTE A CONVERSA: Encontre-se com a criança exatamente onde ela 

está agora. Ouça com os 

olhos (observe linguagem 

não verbal), ouça com os 

ouvidos (as palavras e o 

tom de voz), ouça com o 

corpo todo (postura, olhar 

nos olhos) e ouça com o 

coração. Assegure-se de que está mesmo presente e que a sua única 

preocupação e intenção é estar onde está, a escutar. Esteja 

atento às suas intenções, ou seja, aperceba-se porque quer conversar 

com o seu filho nesse momento (exemplo: “Estou a ouvir porque quero 

ajudar e solucionar? Ou estou a ouvir para poder defender a minha 

opinião e ter razão?”).  

DEPOIS DA CONVERSA: Pode ser útil confirmar se compreendeu o que a 

criança está a dizer, procurando clarificar com frases do tipo 

 Se percebi bem disseste que... É isso? 

 Parece-me que… Está certo? 

 Queres dizer que...? 

2. Reconhecer emoções 

Quando consegue reconhecer as emoções da criança consegue 

CONECTAR-SE melhor com ela e isso permite-lhe depois espelhar/nomear 

as emoções.  
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As emoções são isso mesmo, emoções. As emoções são SÓ EMOÇÕES! 

Não são boas nem más, nem positivas ou negativas – mas podemos dizer 

que umas são agradáveis e outras desagradáveis! É natural que 

gostemos mais de sentir as agradáveis, mas todas têm a sua função! 

Pode ser mais fácil lidar com as emoções agradáveis, como a alegria, a 

calma, a diversão, etc; e mais difícil lidar com as desagradáveis, como a 

tristeza, a raiva, o medo, etc. Mas não é por causa da emoção em si, 

deve-se à forma como nos relacionamos com a emoção.  

Para reconhecermos as emoções é 

importante termos consciência de 

que elas são uma ferramenta 

extremamente útil que o nosso 

cérebro tem para comunicar 

connosco. As emoções são 

mensageiras, que nos transmitem 

informações importantes sobre o 

que está a acontecer connosco. As 

sensações físicas e os nossos 

pensamentos também nos dão informação acerca de cada emoção e 

cada emoção tem a sua função! Saber isto ajuda-nos a reconhecer a 

emoção que a criança está a sentir. 

EMOÇÃO INFORMAÇÃO COMO FICA O CORPO PENSAMENTO 

Alegria: Sinaliza que algo ou 

alguém agradável; ajuda 

a manter e a criar relações 

próximas. 

Ativo, enérgico, falar 

alto, rir. 

 

“Isto é 

espetacular!!!” 

Tristeza: Sinaliza a perda de algo 

importante; ajuda a 

receber ajuda. 

 

cabisbaixo, sem 

energia, lento, isolar-se. 

“Eu não sou 

capaz…” 

Raiva: Sinaliza que algo é ou 

alguém está a ser injusto e 

que há uma violação de 

tenso, enérgico, 

vontade de gritar ou 

bater 

“Porque é que não 

me deixas….?!!!!” 
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limites/direitos; ajuda a 

defender e a lutar pelo 

que acha correto.  

Medo: Sinaliza um perigo ou 

ameaça; ajuda a 

manter/procurar a 

segurança. 

 

tenso, encolhido, 

vontade de fugir, 

bloquear, evitar/adiar 

“E se…?, Será 

que…?” 

 

Para compreender bem os comportamentos das crianças, precisamos 

de conhecer os seus pensamentos e as suas emoções, pois são as 

emoções (que dependem dos pensamentos) que comunicam a 

experiência que a criança está a ter agora! 

 

Uma criança que sabe comunicar as suas emoções sente-se mais segura 

e fortalece muito a sua autoestima. Para a criança poder saber 

comunicar as suas emoções tem de ter palavras para o fazer e também 

tem de SENTIR QUE É SEGURO COMUNICAR SEJA QUAL FOR A EMOÇÃO. 

 

3. Nomear emoções 

Nomear as emoções da criança, é DAR NOME À EMOÇÃO que acha que 

a criança está a sentir – isto ajuda a criança a reconhecer as suas próprias 

emoções e construir vocabulário emocional para que se possa expressar. 

 

Desta forma. a criança fica com uma maior compreensão em relação 

ao que se passa com ela e como pai/mãe mostra que está a ouvir e a 
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procurar entender a sua criança. Eis um exemplo simples de como pode fazê-

lo: 

  “Estás a dizer que ficaste muito frustrado quando a professora te pôs de 

castigo e não pudeste brincar o dia todo, é isso?” 

A criança também ganha a oportunidade de corrigir, esclarecer ou dar 

mais pormenores sobre o que se passa com ela. Mais alguns exemplos de 

como espelhar/dar nome às emoções é fazendo perguntas ou 

afirmações deste género: 

 “Ficaste triste quando o João não aceitou brincar contigo?” 

 “Pareces triste, estás muito quietinho e não queres brincar a nada.” 

 “Estás frustrado com o trabalho de casa?” 

 “Estás a suspirar tanto e com o rosto tão tenso! Pareces frustrado.” 

 “Ficaste contente quando conseguiste subir a torre?” 

 “Soa-me muito assustador, mas estás a sorrir enquanto falas?” 

 “Ficaste com medo quando viste que ele era tão grande?” 

Não faça demasiadas perguntas e não tenha medo do silêncio; dê 

tempo à criança para se exprimir.  

 

4. Procurar alternativas, soluções e avaliar consequências. 

Faça o RESUMO DA CONVERSA:  

 “Ok, José, pelo que percebi é a terceira vez esta 

semana que ficas de castigo e estás a sentir que 

não é nada justo.”  

Mostre EMPATIA: 

 “Qualquer pessoa nessa situação também sentiria o que estás a 

sentir.” 
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Às vezes pode ser útil contar sobre situações parecidas que você já viveu.  

Lembre-se de que a sua tarefa NÃO é solucionar, É GUIAR! E para isso 

podemos fazer perguntas como: 

 “Como podias fazer?” 

 “Queres pensar em outra forma de fazer isso?” 

 “Já pensaste em alguma solução?” 

Se a criança tiver dificuldade então podes dar sugestões: 

 “Será que podias...?” 

 “Achas que poderia funcionar...?” 

 “Fazer X, seria uma boa alternativa?” 

Não imponha as suas sugestões. Se for preciso deixe a criança ponderar 

o assunto durante algum tempo (deixar a marinar). Cada alternativa 

provavelmente terá consequências. Explore-as com o seu filho: 

 “Fazendo isso, o que achas que aconteceria?” 

 “Como seria então?” 


