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Não faça. 
Sendo prático, o Rapport busca essa conexão, o interesse em você; de fato, ajudar e nesse 

caso seu filho. Antes de dar as dicas de criar mais rapport com seu filho, veja situações 

que acaba afastando seu filho de você e com o tempo você perde autoridade. 

 
 

Falta de Tempo

Os pais não se organizam para ter tempo para os filhos e essa falta de 
tempo elimina de forma agressiva a relação. O pai tem tempo para todo 
mundo: amigos, outros familiares, trabalho, televisão, menos para o filho.

Não dá Atenção

Os pais reclamam dos filhos que ficam muito tempo no celular, quando 
estão em casa fazem a mesma coisa e dessa forma não dão atenção.

O grito

Não é o tom de voz que vai determinar sua autoridade, muito pelo 
contrário. Gritar demonstra descontrole emocional, eles sabem muito 
bem disso e vão usar a favor deles.

Dicas de Rapport 
 

1 
O que é Rapport? 

É um conceito originário da psicologia que remete a técnica de criar uma 
ligação de empatia com outra pessoa. O termo vem do francês rapporter, 
cujo significado remete à sincronização que permite estabelecer uma 
relação harmônica. O objetivo é gerar confiança no processo de 
comunicação para que a pessoa fique mais aberta e receptiva. 

Fonte: psicologia 
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Elementos do Rapport 
As técnicas do rapport está relacionado aos elementos: 

 
Veja como os detalhes fazem muita diferença. Tom de voz, a forma de você olhar para seu 

filho, a postura irá fazer toda diferença.  

Você pode até não saber, mais uma das maiores reclamações que os filhos apresentam 

na escola é : “Meu pai/mãe nunca tem tempo, só vive trabalhando e quando está em 
casa fica somente no celular”. 
 

Contato 
Visual

Expressão 
Facial

Postura 
Corporal

Tom de Voz 
(Timbre)

Andamento 
(Timing)

Volume 
(Intensidade 

de Voz)

Comunicação 
Verbal 

(Palavras)

Comunicação 
Não-Verbal 

(Gestos)
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Praticando Rapport com seu filho 
 

Quando presente, esteja 

presente. 

Tenha um tempo reservado para dedicar a seu filho 

diariamente (5-15 min). Nesse período, evite 

distrações como celular ligado, televisão ligada.  

Deitar na cama, ou no sofá e ficar só parado juntos 

já é uma boa prática. Converse com ele, tenha 

interesse sobre a vida dele.  

Quanto menor seu filho, mas aberto ele vai estar.  

Provoque o contato com sua 

família. (Desliga tudo) 

Uma boa prática que testei e funcionou foi desligar 

todos os aparelhos eletrônicos da casa em alguns 

momentos no domingo. De forma natural, acaba 

tendo uma provocação em vocês conversarem um 

com o outro. A família conversa, todos interagem 

mais e todo mundo ganha. 

Leitura de Livro Se vai lê algum livro com seu filho, demonstre 

interesse com o mundo dele. Nada pelo amor de 

Deus de Machado de Assis. Aqui vale lê até livro de 

Felipe Neto. Qual o problema? Nesse momento, 

você está interessado na conexão com o seu filho e 

é um bom momento para educar aos poucos as 

coisas que o interessam.  

Elementos do Rapport na Prática Use um tom de voz sempre moderado. Evite sentar 

de frente para ele (ficar de frente é considerado 

posição de luta, briga), ficar ao lado é a melhor 

opção. Olhe bem nos olhos dele quando for 

conversar algo sério. Não tenha pressa, use o 

tempo a seu favor. A coisa mais importante é seu 

filho né! 
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Ame seu filho e não se livre dele. 
Essa dica é muito importante, e é uma coisa muito presente no cotidiano. Desculpe ter que 

ser sincero, mas precisamos. A maioria dos pais/mães não estão educando seus filhos, 

estão despejando-os de casa. 

Os pais/mães se preocupam bastante em lotar a agenda do filho com diversas coisas, 

achando que isso irá resolver o problema de ele não ter interesse em nada.  É aquela visão 

de melhor na escola ou estudando que na rua, ou em casa sem fazer nada, como se o 

filho estivesse de fato fazendo algo na escola. 

Essa prática acaba criando desconexão e o filho sabe disso. Ele expressa isso como: 

“Minha mãe que colocou eu em tal curso, não fui eu que pedir”. O resultado é dinheiro mal 

investido, pois a criança, jovem não apresenta nenhum resultado. 

Então, não se livre de seu filho, ame seu filho. É melhor ele fazer poucas coisas bem feitas, 

que fazer várias coisas sem nenhum resultado.  

 

 

Dica para o que perderam a Empatia. 
Meu filho fala pouco comigo. Meu filho se isola muito no quarto. Bom, aqui você vai precisar 

recomeçar sua relação de confiança com seu filho. Leva ele/ela no piquenique, vai ao 

cinema, busca ir algum lugar que ele tem interesse.  
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