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Muito prazer, querido leitor. Durante os próximos dias passaremos 
alguns momentos juntos, os quais espero que sejam realmente proveitosos. 
Por isso, nada melhor do que nos apresentarmos!

Para mim, a razão da vida é sentir, sonhar, aprender, amar e servir ao 
próximo. Trabalho como psicoterapeuta, escritor, palestrante, professor e colu-
nista da TV UOL. Todos estes papéis me permitem olhar e sentir como estão 
as crianças, os adolescentes e os pais nas mais diversas realidades do nosso país.

Adoro a sensação de falar diante das mais diversas plateias e sentir 
que posso, de algum modo, fazer a diferença. Para mim, o valor de nossas 
vidas não pode ser medido por medalhas ou títulos, e sim pelo número de 
pessoas que medem a vida delas em termos do que deixamos como legado.

Durante as minhas aulas e palestras, sinto um silêncio doído quanto 
toco em alguns pontos delicados das relações familiares. Isso me traz muita 
tristeza. Percebo que há muitos pais que sentem-se distantes de seus filhos. E 
muitos desses filhos queriam sim que seus pais estivessem ao lado deles, mas 
não sabem como pedir esse apoio, ou nem acreditam que eles se importam.

Todos sofrem quando no lugar do amor fica uma distância silen-
ciosa, constrangedora, num fosso de lágrimas que facilmente cobre-se de 
cinismo, de “tanto faz”, ou de drogas para distrair da dor.

Nestes vinte anos atendendo em minha clínica psicológica, venho 
percebendo uma crescente tendência ao descaso, ao distanciamento e a 
um esfriamento dos vínculos afetivos. Pessoas que moram na mesma casa 
sequer conversam no jantar, sentam para almoçar e cada uma entra num 
mundo particular do telefone, do joguinho, do MSN. Quanta dor calada... 
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em nome de quê? Da liberdade? Eu prefiro o amor, o contato, o calor do 
abraço. Eu não aguento olhar tudo isso e me calar. Não posso concordar 
com tanta gente sofrendo na minha frente, sabendo que tudo poderia ser 
bem melhor: com mais afeto, mais cuidado e mais atenção de ambas as 
partes. Pais precisam dos filhos e vice-versa.

Este livro é meu desabafo a favor do amor, da vida e da família. De 
uma vida de amor, em família.

Gosto de pensar na ideia de que, ao ler estas palavras, um pai possa se 
aproximar mais de sua filha. Uma mãe possa entender melhor o seu filho. É gos-
toso imaginar um casal o lendo e, depois, sentando juntos para conversar sobre 
sua vida, ou pensar que depois de ler estas ideias um pai e uma mãe possam re-
verter uma distância doída que tenham na relação com o seu filho e, ao invés de 
percebê-lo como um garoto-problema, o vejam como o filho-em-transformação 
que merece amor, diálogo, colo ou orientação. Mas nunca a desistência.

Sempre me percebi uma pessoa inundada de sentimentos, sempre 
desejei ajudar meus amigos, parentes e pessoas que estão perto de mim. 
Esse livro faz parte deste desejo: da vontade de que seu filho tenha uma 
vida familiar ao menos parecida com a que tive e com aquela em que acre-
dito e sei que você também acredita. Eu tive sorte, pois cresci numa época 
em que os valores familiares eram caros, sagrados. Hoje, questiona-se tudo. 
Mas há coisas de valor, que são preciosas. A família é uma delas. Por isso, é 
preciso agir de acordo com o que acreditamos e ir atrás. Aqui está a minha 
mão a lhe escrever, despertar, acolher, amparar e acompanhar.

Minha mãe sempre acreditou na minha capacidade e me inspirou a 
empreender, a acreditar em mim e a buscar novos desafios. Ela realmente 
me via grande e me dava apoio, dizendo que eu nasci com o dom da cura 
e da palavra.

Meu pai é um homem muito afetuoso, que sempre deu colo, carinho, 
presença e segurança. Lembro de algumas cenas muito especiais com ele: aos 
10 anos de idade, num supermercado onde fazíamos as compras do mês. A 
gente comendo bolacha até acabar o pacote, com aquela fome peculiar de 
adolescente que joga horas de futebol e ainda fazia artes marciais todos os 
dias. Pego o pacote e insinuo que vou deixar na prateleira. Meu pai me manda 
pegá-lo de volta e colocar no carrinho para pagar. Questiono e digo, do alto 



da minha ignorância, que isso não iria fazer falta para o supermercado, que 
eles deviam vender tanto que um pacote a mais ou outro a menos não faria 
diferença. E ele me diz: “Não importa. Não precisamos disso. Não está certo. 
Não são esses os nossos valores e ponto. Eu me importo, você se importa e isso 
basta. Nós comemos, nós pagamos, nós somos pessoas honestas”.

Essas coisas iam moldando um jeito de ver a vida. Ele passeava pelas gôn-
dolas e ia me mostrando, pacientemente, o quanto elas estavam bem arrumadas, 
apontava cada embalagem bacana que chamava a atenção. Cada oportunidade 
que ele tinha era aproveitada para me trazer alguma lição de vida prática.

Lá em casa, as tarefas eram divididas. Eu ia ao supermercado, lim-
pava a piscina e arava o jardim. Minha irmã ia à feira e ajudava em casa. 
Era assim e pronto, cada um se responsabilizava por certas coisas. Pensa 
que era divertido sempre? Não, claro. Eu e minha irmã reclamávamos, 
tentávamos negociar, fazer manha, mas não tinha jeito. E quando a coisa 
apertava numa discussão, meus pais se fechavam no quarto e depois saíam 
com uma decisão, sem apelo. Contra o casal, não tinha nada igual.

Minha avó materna, Rosa, me marcou por ter sido sempre muito 
delicada, carinhosa. Ela lavava minha mão antes do almoço com suas mãos 
gordinhas e macias. Meu avô paterno, Szyja, era um homem sério, forte, 
imponente, sempre bem-vestido e que falava firme. Quando havia almoço 
na casa dele, todos, sem exceção, iam. E não se atrasava um minuto. Por 
quê? Porque ele chamou e ponto. Ao lado dele, minha avó Miriam fazia 
um monte de pratos de comida e a família ficava junta comendo o dia todo.

Talvez por ter tido a sorte de nascer em meio a tanta gente que 
se importava é que eu fico tão mobilizado com o esfacelamento que vem 
acontecendo nas famílias. Quem cresceu com uma boa família tem o dever 
de dar aos filhos o direito de saber o que é o amor verdadeiro, o que é ter 
quem se importe com a gente.

Espero que esta seja uma excelente leitura e que este livro o toque de 
um jeito gostoso, despertando todo seu amor, não somente por seus filhos, 
mas por si mesmo, pela pessoa que você merece ser e será, ao construir a 
sua família do jeito que você sabe que deve acontecer. Que tal ser o pai ou 
a mãe que você realmente merece ser? A sua família está a um passo de 
acontecer. Vamos juntos? Será um prazer!

APRESEntAção
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O que fazer para formar um filho com sonhos, ambições 
sadias e um bom projeto de vida para si e para a sociedade?

 
As pessoas não sentem falta do que não conhecem, mas sofrem as 

consequências disso. Esse é um dos motivos pelos quais há tantos tipos de 
pais: negligentes; permissivos; autoritários; participativos. Muitos pais, após 
ler alguns livros de educação, lamentam não os terem lido alguns anos an-
tes, quando os filhos ainda eram pequenos e “educáveis”. Filhos que hoje 
sofrem de vários males: sentem falta de entusiasmo pela vida; não querem 
estudar; não assumem responsabilidades; querem regalias sem ter mérito; 
não acatam as ordens nem os pedidos dos pais ou professores; ouvem mais 
os amigos e consomem qualquer produto, inclusive drogas, etc.

Muitos pais até confessam que erraram: “Fiz tudo errado com meu 
filho! Ele tem dois anos. Ainda tem jeito?”; “Não foi para você fazer isso 
que eu te eduquei”; “Eu tento fazer tudo certo, mas o pai (ou mãe) é que 
estraga o filho”; “meu filho não quer nada com nada, e agora?”.

Está mais que na hora de pais e educadores melhorarem suas com-
petências educativas!  Eles devem buscar informações, para selecionar co-
nhecimentos a ser aplicados no dia a dia da educação, em livros, cursos, 
palestras, consultas a especialistas e na imprensa vista, falada e ouvida, pre-
sencial ou virtual.

 Para desenvolver essas competências é muito bom ler, aprender 
e apropriar-se dos conhecimentos deste livro, Meu filho chegou à 



PREFÁCIO
adolescência, e agora?, cuidadosamente escrito pelo psicólogo, edu-
cador e escritor Leo Fraiman.

Leo já me conhece desde os seus tempos de faculdade, quando estu-
dava em livros de minha autoria. Sempre foi e é um estudioso das mentes 
humanas, e por isso mesmo, além de excepcional “cuidador” de adoles-
centes e seus pais, é estrela maior para as escolas. Nosso primeiro contato 
foi quando palestramos em um mesmo congresso de Educação, mas em 
dias diferentes. Foi no nosso alfaiate que nos conhecemos melhor. Gostei 
dele. Desde então estreitamos relacionamento e gostei ainda mais dele. 
Interessei-me por seu riquíssimo projeto OPEE (Orientação Profissional, 
Empregabilidade e Empreendedorismo), adotado por muitas escolas para 
formar uma nova geração de cidadãos éticos, progressivos, felizes e de Alta 
Performance... e cá estou eu prefaciando este seu excepcional livro. 

Sugiro que em seguida leia o sumário, que chama por temas que 
interessam a todos os pais: em cada capítulo Leo traz a grandeza da sua 
alma. Você, leitor(a), vai desvendar, no capítulo “Dez forças da alma 
na formação do caráter da família”, quais são elas, como funcio-
nam e como desenvolvê-las para o seu próprio benefício, o dos seus e o da 
humanidade. São elas: intuição, razão, atitude, amor, firmeza, harmonia, 
coragem, perspectiva, ação e espiritualidade.  

Este livro é um GPS do nosso tempo, do futuro de alguns anos atrás 
e de um presente que se faz estender, onde o culto à imagem e ao prazer 
egoísta está muito acima da ética e da civilidade. Não podemos acreditar 
num futuro melhor se não educarmos muito bem esta geração de crianças 
e adolescentes que logo terão seus filhos, nossos netos. Este livro fornece 
bases para localização, organização e foco para os pais educarem esta nova 
geração. Eu também gostaria de tê-lo escrito e, acredito eu, será o seu livro 
de cabeceira. 

Recomendo com muita convicção a sua leitura, pois ela fará a dife-
rença na sua vida e na dos seus filhos.

Içami Tiba
Psiquiatra, escritor, consultor de famílias e escolas
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ESTE LIVRO

POR QuE ESCREVOPOR QuE ESCREVO ESTE LIVRO

ma interessante pesquisa feita com uma meto-
dologia desenvolvida pela Nasa, em 1998, 
para detectar ideias criativas, percebeu que 
crianças de 5 anos tinham 98% de ideias 
criativas, ao passo que aos 15 anos esse nú-
mero caía para 15% e aos 25 anos as ideias 

realmente criativas não passavam de 2%. Isso representa uma verdadeira 
devastação de ideias e sonhos, um tsunami no desejo de viver e usar a 
mente para criar o futuro. 

Novas pesquisas foram feitas em 2006, e dados similares fo-
ram encontrados. Por que isso acontece? O que fazer para formar 
um filho com sonhos, ambições sadias e um bom projeto de vida 
para si e para a sociedade? Essas são as perguntas que iremos explo-
rar neste livro. 

Há vinte anos trabalhando com adolescentes, venho obser-
vando um agravamento na situação dos jovens no Brasil. A cada dia 

u



recebo em meu consultório mais pacientes cujos pais se queixam de 
que os filhos estão desmotivados, desinteressados, desleixados, um 
monte de “des” na fase em que sua vida deveria estar explodindo de 
novas possibilidades e desejos. 

É como se estivessem amortecidos perante a vida, sem esta-
rem satisfeitos nem felizes. O consumo de drogas aumentou verti-
ginosamente nos últimos vinte anos, da mesma forma que o uso de 
álcool e os índices de violência. 

A renda das famílias brasileiras também aumentou, mas isso de 
nada adianta, pois mais dinheiro não traz mais felicidade. O que de-
veria ser motivo de contentamento tem se revelado insuficiente para 
motivar as futuras gerações, que irão desfrutar as conquistas de hoje 
e formar o panorama em que iremos viver na velhice. O que vemos 
é um aumento de jovens sem projeto, sem ambição e sem interesse. 

Algumas causas que percebemos atuar nesse panorama: 

➥ ainda são raras as escolas que incluem valores humanos em 
seu currículo; 

➥ o número de instituições que oferecem cursos de projeto de 
vida, escolha profissional, empregabilidade e empreendedo-
rismo é insuficiente; 

➥ temas como convivência e autoconhecimento ainda são pou-
co encontrados nos currículos escolares; 

➥ os pais trabalham cada dia mais e passam cada vez mais tem-
po fora do lar; 

➥ com o passar dos anos, as famílias se afastam da escola e na 
fase da adolescência isso se agrava ainda mais. 

A pergunta que fica é: quem e como se está educando essa 
geração? 



Este não é um problema brasileiro. Na Itália, eles são chama-
dos de NINIs (ni trabalham, ni estudam). Na Austrália, de Juventude 
Canguru (afinal, não querem sair da casa dos pais). Na Inglaterra, 
são conhecidos como NEEts: Not in Education, Earning or Training (não 
estão sendo educados, recebendo renda nem treinamento). Nos Es-
tados Unidos, a editora do site www.psychologytoday.com os chama-
va, já em 1998, de a nation of  wimps (uma nação de covardes). 

Depois de concluir o ensino médio, um jovem brasileiro deve 
escolher sua profissão para assim assumir posteriormente o seu lugar 
na sociedade. Veja como fica essa situação ao fim de anos de estudo 
e formação: 

➥ menos de 5% deles sentem convicção sobre o curso para o 
qual pretendem prestar o vestibular; 

➥ 27% deles desistem dos cursos universitários nos primeiros 
anos, muitos deles para não fazer nada depois; 

➥ 53% dos brasileiros trabalham em áreas distintas daquelas em 
que se formaram; 

➥ 92% das pessoas não se sentem satisfeitas profissionalmente; 
➥ temos uma demanda de mais de 8,5 milhões de profissionais 

qualificados. 

No Brasil, gasta-se mais no combate às drogas do que na 
oferta de atividades significativas, que possam auxiliar os adoles-
centes a construir seu projeto de vida. Há um número crescente de 
jovens que têm confundido diversão com destruição, acabando com 
seu corpo e com seu cérebro nas HPs da vida: as house parties (festas 
caseiras), nas quais rola bebida solta e muitas vezes até drogas, sem 
nenhum adulto por perto para observar, intervir, mediar alguma 
situação mais dramática. Pais alugam ambulâncias para as festas de 
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15 anos de suas filhas e contratam médicos de plantão, pois sabem 
que lá, muito provavelmente, alguém irá “se acabar”.

Educar um filho e formar uma família estão entre as maiores 
obras de um ser humano. São eles, os filhos, que levarão o legado 
que deixamos para as futuras gerações. 

Infelizmente, porém, essa missão tem sido associada a sacri-
fício, a um fardo pesado demais. Em função disso, fica mais fácil 
encontrar desculpas para abandonar os filhos a si mesmos e deixar 
que eles façam, cedo demais, suas escolhas. 

Educar um filho é sempre uma ação social. Quando um filho 
adota um mau hábito como o de usar álcool ou drogas, pode aca-
bar não apenas com a própria saúde, mas estará invariavelmente 
levando junto — por maus hábitos, desinteresse pela vida ou mesmo 
por acidente — alguns de seus amigos, a saúde de seus pais, o sono 
de muitos familiares. E tenderá a influenciar outros tantos amigos, 
afinal ninguém gosta de se afundar sozinho. 

Quando numa sala de aula um pequeno grupo de alunos deci-
de “zoar” os professores, não são apenas eles que se prejudicam, mas 
toda a turma, que aprenderá muito menos do que seria esperado. 

O pior é que muitas vezes os filhos não contam aos pais que 
há em sua classe uma turminha puxando o rendimento para baixo, 
seja por medo ou porque acabam achando engraçado e não perce-
bem o prejuízo educacional no longo prazo. 

Em geral, os professores se sentem menosprezados e enfra-
quecidos. Se um grupo de alunos vai mal, em termos de notas ou de 
rendimento escolar, a culpa é sempre do professor. “Se o professor 
é bom, deveria saber controlar toda a sala.” “Quem sabe dar aula 
segura qualquer aluno.” “Se os alunos estão bagunçando, é porque 
o professor não tem pulso”, é o que pensam muitos pais. 
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Alguns mitos dos quais precisamos nos livrar: 

➥ bons professores conduzem com segurança qualquer turma; 
➥ se os alunos fazem bagunça é porque a aula deve ser chata; 
➥ não é tão importante obedecer, afinal, na vida a gente tem de 

saber se impor; 
➥ educar é papel dos professores, é para isso que eles são pagos;
➥ hoje em dia, é o aluno que faz a faculdade, já não importa 

tanto entrar numa instituição de ensino renomada.

Bons professores não fazem mágica sozinhos, eles precisam do 
apoio da família para obter sucesso em suas ações. 

É preciso que você saiba: as crianças dançam nas festinhas, 
cantam nos corais, jogam nos campeonatos escolares e estudam para 
suas provas para aprenderem, sim, mas também para perceberem 
nos colegas e nos familiares o sorriso, a validação e o reconhecimento. 

Sim, muitas das ações do seus filhos são realizadas princi-
palmente para que você, pai ou mãe, os reconheça. Eles apren-
dem as coisas para pertencer ao mundo que você valoriza. 

Meu maior desejo é que este livro possa ajudar sua família a 
refletir sobre o estilo de educação que deseja oferecer a seus filhos. 

O que lhe ofereço nesta obra é como um GPS, aquele apa-
relho que usamos no carro para nos orientarmos pelas ruas de uma 
cidade. Seu GPS interno, sua intuição é seu principal instrumento 
de educação. Se você comprou ou ganhou este livro, é porque acei-
tou que há algo mais a ser feito em sua casa para que ela seja o lar 
que sempre desejou. 

Todos temos um senso que nos indica se estamos no cami-
nho, ou se algo está errado. Quando nos perdemos, podemos parar 



e perguntar a terapeutas, educadores, vizinhos ou amigos do traba-
lho ou da academia como nos recolocar na rota que nos leva a um 
bom destino. 

O que não podemos é fingir que nada está acontecendo. Na 
adolescência, os filhos ainda precisam de muita orientação, de cui-
dados e de apoio. Não dá para deixá-los tomarem conta de si em ple-
na fase de descobertas e emoções intensas sem supervisão e diálogo. 

Claro que estar perto dos filhos quando eles são crianças pode 
parecer mais divertido, mais fácil e mais simples. Quando os filhos 
entram na adolescência, parece que não precisam mais dos pais e 
mostram o sinal vermelho cada vez que estes tentam participar. Além 
disso, eles crescem em tamanho e em voz e aprendem a argumentar. 
Dão a impressão de que já sabem o que é melhor para si, aumentam 
o volume da voz e saem andando quando os pais os contrariam. 

Culpados por trabalharem muito, ou para serem amigos dos 
filhos, por cansaço e para não arrumarem confusão, muitos pais 
abandonam seus filhos a si mesmos, dizendo que eles não têm limi-
tes. Ora, são esses pais que se limitam cedo demais, que sem perce-
ber — e certamente sem querer — contribuíram de alguma forma 
para devastar os sonhos, os projetos, a ambição e o interesse dos 
filhos. Afinal, eles não nasceram assim. 

Isso significa que estamos diante de um problema da mesma 
gravidade que o aquecimento global: o desaquecimento emocional 
de uma geração de jovens. 

Se lhe incomodam a indiferença, a violência, a insensibilidade 
e a possibilidade de termos cada dia mais vidas desperdiçadas, este 
livro vai fazê-lo rever algumas de suas atitudes, e eu espero realmen-
te ajudá-lo a manter com amor e firmeza o compromisso que um dia 
você fez quando soube que teria um filho e formaria a sua família.



O “BODE”, A IRRITAÇÃO, 
OS RISCOS
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Quem falou que a escolha da profissão tem que ser para o resto 
da vida? Em plena fase de mudanças internas, e no corpo todo, querer 
que seu filho lhe garanta que sabe o que quer fazer “para o resto de sua 
vida” geralmente é pedir demais. 

A escolha profissional é apenas o primeiro passo rumo a um campo 
de conhecimento. Ao longo da vida, novas necessidades aparecerão – 
seja porque o adolescente mudará de interesses (o que é normal), seja por-
que percebeu novas oportunidades (o que é sinal de empreendedorismo), 
seja porque o chefe ou o mercado lhe deram sinais da necessidade ou de 
oportunidades que possam ampliar sua formação ou mudar de ocupação 
ou profissão mesmo. A maturidade e a carreira são construções dinâmicas.

Nesta etapa, os pais passam a ser copilotos do projeto de vida e 
não mais os comandantes. Acostume-se a isso. O projeto de vida, como 
a própria vida, é do seu filho. Ocupe seu espaço, não mais do que isso.

PROJETO DE VIDA e ESCOLHA PROFISSIONAL... na prática



Na família A, os pais não estão nem aí se os filhos 
são estudiosos. Afinal, eles trabalham o dia inteiro e pen-
sam que, já que pagam a escola, esta que cuide da educação 
dos filhos. Quando chamados a reuniões, não têm tempo 
e, se a escola pede sua colaboração, dizem que vão ajudar, 
mas logo esquecem. Para eles, a escola é um mal necessário 
e seus filhos não gostam de estudar, afinal cresceram ou-
vindo que os pais venceram na vida sem diploma universi-
tário – que, nesta casa, é apenas uma formalidade.

Na família B, os pais valorizam a educação e 
o bom comportamento dos filhos. Eles acompanham o 
andamento escolar: verificam o boletim, tentam ver o 
que está errado, ajudam, conversam sobre isso e, se preci-
so, recorrem a educadores e a outros profissionais. Se não 
podem ir a reuniões por causa do trabalho, propõem outro 
dia. Para eles, o diploma é um certificado de crescimen-
to, de respeito pelo aprendizado, a prova de terem 
investido na formação de um ser humano mais 
educado e mais preparado.

Que TIPO de família é a SuA? 



adolescente com frequência é des-
confiado, tendendo a se mostrar re-
pentinamente chateado ou irritado, 
além, claro de um tanto inconsequen-
te. Já viu isso em algum lugar? Isso 
lhe aborrece? Calma, está apenas 

começando. Visualize a cena descrita abaixo... 

A filha está passeando com a mãe no shopping, em busca da-
quele vestido para a festa, felizes da vida, batendo o maior papo. De 
repente, a garota se irrita, cruza os braços, muda a cara e empaca, 
dizendo: “Mãe, este shopping não tem nada. Tá um saco aqui, va-
mos embora!”. 

A mãe não entende nada e diz: “Mas filha, a gente acabou de 
chegar, vamos ver o que tem nas outras lojas, a gente vai achar o seu 
vestido”. Ao que a garota responde: “Pode ir sozinha, que eu cansei. 
Este shopping tá um saco, mãe, vamos embora”. 

O



Isso lembra algo em sua vida? Se sua filha já mostrou atitude 
similar, ela não estava lhe provocando, mas tinha sido “sequestra-
da” por uma redução da quantidade de dopamina no cérebro. Essa 
substância é um neurotransmissor da felicidade, ou seja, é produ-
zida quando vemos, vivemos, escutamos ou sentimos algo que nos 
deixa felizes. 

Em muitas situações como esta ocorre como que uma “TPM 
instantânea”, que faz com que tudo pareça mais chato e desinteres-
sante, mas não por culpa de sua filha nem porque ela se tornou de 
repente uma malcriada. 

Toda essa inquietação é quase impossível de ser dominada 
por completo. Quem tem filho nessa idade sabe que eles têm ro-
dinhas nos pés e língua afiada. Isso é um reflexo da redução das 
conexões de uma área do cérebro chamada “núcleo acumbente”, a 
área responsável pela recepção da dopamina. Nessa idade, os jovens 
perdem cerca de um terço dos receptores desse neurotransmissor e 
por isso frequentemente se mostram irritadiços e “de bode”, ou de 
“saco cheio”.

Nesse momento, muitos pais, não aguentando a cara feia, o 
mau humor repentino e não entendendo que justamente nessa fase os 
modelos estão sendo revistos e que rever nossas verdades é fundamen-
tal para formar nossa identidade, tendem a se afastar dos filhos. Numa 
idade em que estar presente é essencial, apostando no imediatismo e 
no espontaneísmo, no fazer o que se tem vontade, os pais dizem que 
seus filhos não têm limites, mas são eles que se limitam cedo demais. 

Limitando seu afeto e sua presença, os pais perdem a conexão 
de confiança com os filhos, deixando de ser para eles um bom mo-
delo, uma boa figura de autoridade, uma referência sadia e estável, 
justamente numa hora delicadíssima. Isso pode gerar diversas conse-
quências danosas, seja na vida escolar ou em outras áreas. 
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Os pais precisam lembrar que o jovem está apenas em busca 
de novos modelos e de sua identidade. Quando sente que seus pais 
se afastam ou não o compreendem, também se defende não os dei-
xando entrar em sua vida. Adolescentes amam quem sentem que os 
ama. Simples assim. Amar um adolescente é um desafio delicado, 
pois eles mudam de repente e sem avisar. 

O professor que no ano passado era idolatrado passa a ser 
visto como chato. Um namoro que parecia o maior amor da vida de 
repente não significa mais nada. 

Seu filho, que era um doce de pessoa até “ontem” e adorava 
bater papo com você até altas horas da madrugada, agora, de repen-
te, responde tudo com: “Sim”, “Legal”, “É”, “Sei”, “Beleza”. 

Não, isso não quer dizer que seus filhos deixaram de amar 
você. Estão apenas passando por um processo em que as atenções 
ficam mais voltadas para dentro deles mesmos, pois novas conexões 
cerebrais estão sendo formadas nessa etapa de vida, num processo 
paralelo ao sequestro de dopamina. Nessa etapa de vida, precisamos 
tomar uma série de decisões e escolher: 

➥ com quem iremos andar, 
➥ que marcas admiramos e quais as de que não gostamos, 
➥ para onde vamos, 
➥ que profissão seguir, 
➥ que universidade escolher, 
➥ que tipo de aluno seremos, 
➥ o que nos alimentará dali em diante, 
➥ quais regras aceitamos e quais debateremos, 
➥ como queremos cuidar do nosso corpo, 
➥ se continuamos com a religião de nossos pais ou a abandonamos, 
➥ nossa filosofia de vida, 



➥ em que valores acreditamos, 
➥ que papel iremos desempenhar na sociedade, 
➥ como passar nosso tempo livre, 
➥ que outras habilidades queremos desenvolver, 
➥ que livros iremos ler, 
➥ com quem nos sentimos bem ao trocar ideias, 
➥ quando e como ter a primeira relação, 
➥ a quantas redes sociais pertencer, 
➥ o que expor de si nas redes sociais, 
➥ com que tipo de pessoa nos sentimos bem em trocar afetos, 
➥ quem desejamos e quem rejeitamos afetivamente, 
➥ quem desejamos e quem não desejamos sexualmente, 
➥ que contato teremos com a nossa comunidade, 
➥ como iremos lidar com o dinheiro, 
➥ com que grupos iremos andar, 
➥ como driblar o tão tentador consumo de álcool, de drogas e 

de tabaco. 

E tem gente que fala que o adolescente precisa “apenas estu-
dar”. Mero engano, miopia. Em um momento tão rico em defini-
ções, é de se esperar que a mente se volte para dentro, a fim de que 
as verdades pessoais sejam formadas de modo autêntico. Parece uma 
fase egoísta? E precisa ser assim. 

Diante de tantas incertezas e novidades pela frente, os ado-
lescentes admiram pessoas que se vestem, se comportam ou se mos-
tram de formas exageradas, mesmo que sejam chocantes, pois essas 
personalidades tiveram a coragem de assumir uma posição, mesmo 
que perigosa, mesmo que digna de represálias, mesmo que contrá-
ria à maioria. A intensidade os fascina, até mesmo porque o tédio 
os domina.



Esses ídolos geralmente se permitem seguir seu desejo inte-
rior, fazer o que querem, assumir uma identidade própria, algo que 
é muito relevante para a vida do adolescente. Nessa etapa da vida, 
ousar, experimentar, buscar o novo são necessidades. Precisa ir a to-
das as festas? Sim! Ouvir o som tão alto? Sim! Pode tudo isso? Não!!!

Imagine se neste momento, em que tantos novos horizontes 
apontam em nossa vida, tivéssemos muita capacidade de refletir. 
Talvez não enfrentaríamos o medo de atravessar a pista de dança 
para conhecer aquela garota maravilhosa, não teríamos a coragem 
de cantar em um festival na frente de tanta gente ou mesmo de en-
frentar um vestibular com tantos outros concorrentes. 

Avaliar os perigos em demasia poderia nos deixar numa zona 
de conforto que não nos permitiria crescer e ultrapassar aquilo que 
as gerações anteriores construíram. Assim, simplesmente, a evolução 
não aconteceria. 

Ser adolescente é também viver um momento de experimen-
tação, de alguma transgressão e de algum namoro com o risco e a 
novidade. Sem arriscar, sem certa impulsividade, sem certa inquieta-
ção e irritabilidade com o que é e com o que está aí, não expandimos 
nossos horizontes, nossas possibilidades. 

Nessa etapa da vida, o córtex pré-frontal, a área responsável 
pela tomada de decisões, pelo freio moral, pela avaliação dos peri-
gos e pela reflexão moral, ainda não está totalmente formada e isso 
faz com o que cérebro não perceba certos perigos, problemas ou 
consequências que os adultos já conseguem perceber. Ou deveriam. 
Quando os filhos dizem: 

➥ “Qual é o motivo de tanta preocupação?” 
➥ “Por que não posso beber, se tanta gente bebe?” 
➥ “Para que tanto controle?” 
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➥ “De novo esse papo de camisinha?”
➥ “Qual é o problema de eu tentar fazer isso?” 
➥ “Por que se preocupar como voltarei da balada? Eu dou um 

jeito.” 
➥ “Por que não posso prestar para essa profissão que eu quero?”,

... eles não estão enchendo, não estão aborrecendo, não estão 
trazendo problemas e sim buscando sua própria vida, suas próprias 
verdades, suas crenças e seus valores. Eles estão adolescendo e nas-
cendo para uma nova etapa de vida. 

Isso é mais um motivo para participar e estar perto deles. 
Diante de novos modelos que eles conhecerão no seu dia a dia, que 
nem sempre são sadios, diante de tantos testes que serão feitos por 
eles — e com eles —, diante dos perigos e escolhas, se os pais se 
afastam, como poderão cuidar ou ajudar nas situações delicadas que 
invariavelmente os filhos tendem a viver? 

Como uma mãe consegue identificar os tipos de choro de um 
filho? Porque ela convive intensamente e por horas a fio, e, assim, sabe 
distinguir o choro de dor, de fome ou do pedido para ser trocado. Pais 
que cuidam de seus filhos têm níveis similares de intuição na leitura 
dos sinais do bebê. O “instinto materno” é algo a que todo ser huma-
no pode ter acesso quando convive abertamente com seus filhos. 

Essa intuição é fruto de um treino sistemático de detecção de 
pequenos e sutis padrões de mudanças na voz, nas expressões faciais 
e nos movimentos do corpo. Essas habilidades de empatia são total-
mente treináveis. 

Pais com integridade e presença efetiva são os condutores da 
família. Eles se esforçam para levá-la para o caminho do bem e para 
a felicidade, almejam grandes resultados dentro de casa e não se 
colocam como passageiros nem observadores, pois sabem que são os 
líderes do time e não hesitam em cuidar, amar e orientar. 



Pais participativos sabem que cabe a eles o papel de liderança 
e que, se não o fizerem, alguém de fora, sabe-se lá com que bagagem 
e intenção, irá conquistar o coração e a mente de seus filhos. 

Pais participativos não querem ver os filhos crescidos, querem 
vê-los crescendo. Eles não se escondem em respostas simples diante 
dos problemas, pois sabem que sua família tem problemas — e todas 
têm —, mas eles os enfrentam. 

Esses pais decidem colocar em prática as suas melhores habili-
dades e competências: foco, perseverança, planejamento, disciplina, 
atualização constante, bom manejo de situações de estresse, flexibi-
lidade, bom humor, atitude empreendedora, flexibilidade, cuidados 
na comunicação e muito mais, dentro do lar e não apenas no traba-
lho. E essa postura vale a pena: o índice de autoeficácia nesses filhos 
é de impressionantes 75%. 

O esforço compensa em muitos outros aspectos: 63% deles 
têm autoestima elevada e boas habilidades sociais. Mais da metade, 
54%, são otimistas e apenas 14% deles sentem sintomas depressivos, 
com menos de 5% de estressados dentre esses filhos. 

Uma mãe publicitária pode decidir usar sua criatividade para 
fazer campanhas de motivação para os estudos da filha, pois sabe 
que de nada adiantará vender muitas ideias para os consumidores se 
os próprios filhos não comprarem suas mais delicadas crenças sobre 
a importância da vida. 

Um pai médico pode dedicar a mesma delicadeza que usa em 
suas cirurgias às palavras lançadas dentro de casa. 

Um pai psicoterapeuta poderia escutar a filha com a mesma 
atenção dedicada a cada um dos pacientes. Uma arquiteta ensinaria 
a filha a desenhar e a caprichar nas lições de casa com o mesmo 
amor e paciência com que trata cada um dos seus projetos. O pai 
engenheiro ensinaria os filhos sobre lógica na tomada de decisões, a 
mãe jornalista olharia as redações das filhas com esmero e poderia 
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até criar um jornal da casa, com notícias bacanas e seções de todos 
os interesses dos filhos. 

Alinhar o modo como trabalhamos profissionalmente com a 
forma com que tratamos nossos familiares é um dos pontos centrais 
de uma família íntegra. 

Isso equivale a usar em casa o que dá certo fora dela. Afinal, 
como diz o ditado popular: “Nenhum sucesso compensa o fracasso 
do lar”. 

A saúde de uma família está diretamente relacionada com o 
grau de integridade que os pais imprimem em seu lar. Integridade 
em três níveis: entre eles próprios; entre seu papel social e familiar; e 
a integridade em relação à sua própria alma, sua porção mais eleva-
da. Quanto mais participativos, mais os pais tendem a esperar bons 
resultados escolares de seus filhos. Por esperarem isso, 

➥ planejam atividades, 
➥ dividem tarefas, 
➥ colaboram entre si, 
➥ fomentam a cooperação dentro de casa, 
➥ incentivam o espírito de time, todos por todos, 
➥ avaliam constantemente os resultados, 
➥ incentivam progressos, 
➥ reconhecem problemas e os enfrentam com criatividade e 

proatividade, 
➥ visitam a escola com uma atitude positiva e colaborativa. 

Participar é mostrar no dia a dia que o estudo e o saber são 
realmente importantes, não apenas da boca para fora. Quando isso 
é feito, muitas coisas boas acontecem, numa espiral positiva de: pro-
ximidade – cumplicidade – busca conjunta de recursos – realização 
de resultados – mais proximidade – convívio seguro – autoconfiança. 




