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Instrua a criança segundo os 

objetivos que você tem para 

ela, e mesmo com o passar 

dos anos não se desviará 

deles. 

Provérbios 22:6 



“Gravem estas minhas palavras no 

coração e na mente; amarrem-nas 

como símbolos nas mãos e 

prendam-nas na testa. Ensinem-

nas a seus filhos, conversando a 

respeito delas quando estiverem 

sentados em casa e quando 

estiverem andando pelo caminho, 

quando se deitarem e quando se 

levantarem”. Deuteronômio 11:18,19 



Que tipo de Filho  
você está formando? 





Filhos 
comportamento estilo Vegetal 

Aguardam o mundo em 
volta se movimentar para 
atendê-las. Fixada ao 
terreno, a planta espera que 
o solo lhe seja fértil, que 
haja chuva e luz suficiente 
para a fotossíntese. Até a 
reprodução depende de 
terceiros. São os 
polinizadores (insetos, aves 
e vento) que espalham suas 
sementes. Ela se limita a 
atraí-los e segue cumprindo 
seu determinismo genético.  



Pais vegetais criam filhos 
vegetais 
■ ocorre sobre tudo quando 

pais deixam por conta do 
acaso algo que poderiam 
elas mesmas fazer. 

■ A mãe que permanece 
indiferente enquanto suas 
crianças se engalfinham é 
um exemplo desse 
comportamento. Claro que 
ela reparou na briga, mas 
talvez pense: “Logo se 
cansam de brigar e 
continuam brincando”.  

■ O pai pode ser imprudente 
pelo mesmo mal quando 
nada faz. Observa tudo 
calado, pensando: “Quando 
crescer, passa”. Equivale a 
dizer que o tempo que 
resolve o problema, e não 
ele.  

 

■ Não organizam os seus 
pertences e o seu quarto. 

■ Ficam a espera de serem 
servidos no momento das 
refeições, etc. 

■ Precisam de ajuda para 
higiene pessoal, situação 
que levam para a vida 
adulta. 

■ Não se prontificam e nem 
agem de maneira 
colaborativa e participativa 
com outros. 

■ Famoso dá-dá sangue suga, 
nunca dá e nem se cansa 
em receber. 

■ Dependente, insaciável, 
ingrato. 





Filhos  
comportamento estilo Animal 

■ Estilo já um pouco mais 
elaborado. Os animais têm 
movimento próprio e usam 
estratégias para saciar os 
instintos. Suas ações são 
repetitivas porque estão inscritas 
em seu determinismo genético. 
Todos os animais de uma 
determinada espécie tem 
comportamentos e recursos 
semelhantes, por tanto 
sobrevivem guiados pelos 
mesmos instintos. 

■ A natureza foi muito sábia ao 
gratificar com prazer a saciedade 
dos instintos. Assim, cada vez que 
o animal é impulsionado pela 
necessidade de sobrevivência e 
da perpetuação da espécie, ele se 
movimenta atrás de comida ou em 
busca de parceiro.  



Pais animais criam filhos 
animais 
■ Pais adotam o comportamento 

estilo animal quando: 

■ Fala exacerbada e violenta 

■ Discursos e ameaças repetitivas 

■ Manifesta Individualismo em 
detrimento do coletivo 

■ Assume posição e lugar de 
macho alfa 

■ Autoritarismo, faça o que mando 
e não faça o que faço 

■ Principio de se mover pela 
necessidade, saciedade e 
prazer. 

■ Oferecem recompensas e 
reforços de comportamento 
(adestramento) 

■ Filhos adotam o comportamento 
estilo animal quando: 

■ Não usam sua racionalidade. 

■ Repetem os mesmos erros. 

■ Fazem só o que foi aprendido e 
não criam novidades. 

■ Suas vontades estão acima da 
adequação. 

■ Agem impulsivamente, mesmo 
que depois se arrependam. 

■ Agem egoisticamente, sem 
pensar nas demais pessoas. 

■ Desrespeitam a ética relacional 
e as normas sociais. 

■ Usam a lei do mais forte.  

 





Filhos  
comportamento estilo Humano 

■ O cérebro superior confere ao ser 
humano qualidades que nenhum 
outro animal possui: capacidade 
de abstração, impulso hipotético, 
manejo do tempo (pode ficar 
acordado de dia e dormir à noite, 
se quiser), armazenagem do 
alimento (não precisa correr atrás 
dele dia após dia), sobrevive nas 
diversas temperaturas (despe-se 
no calor e veste-se no frio).  

■ Graças a essas características, ele 
organiza o sentido de 
sobrevivência para atender seu 
lado animal. Faz parte do instinto 
de perpetuação da espécie os pais 
cuidarem dos filhos, mas a 
educação que o qualifica como 
seres civilizados.  



Pais humanos criam filhos 
humanos 
■ Esse estilo busca a 

felicidade, e para isso as 
pessoas que o adotam 
integram:  

■ Limites (balizamento, 
continente) 

■ disciplina, 

■ gratidão,  

■ espiritualidade,  

■ ética e cidadania com vistas 
a sua sobrevivência, 
perpetuação da espécie, 
preservação do meio 
ambiente,  

■ formação de grupos 
solidários e construção da 
civilização.  

■ Filhos que obedecem, 
respeitam e honram seus 
pais 

■ Colaborativos e 
participativos de maneira 
altruísta 

■ Optam pelos grupos, o 
coletivo, construção de 
vínculos e amizades 

■ Capacidade de 
compartilhamento e 
percepção tanto do outro 
como suas necessidades 

■ Espiritualidade e capacidade 
de transcendência com 
aumento da capacidade de 
simbolização, elaboração e 
resiliência  



O vegetal sobrevive! 

O animal sacia seus 

instintos! 

Ser humano deseja ser 

pleno e feliz! 





Geração Asa e Pescoço 

Na infância, os pais sofridos 
comiam a asa e o pescoço da 
galinha enquanto seu grande 
e autoritário pai se fartava de 
peito e coxa. Pois agora esses 
pais dão peito e coxa aos 
filhos As crianças, que nunca 
receberam asa e pescoço, 
acham natural ter direito a 
peito e coxa e não valorizam o 
gesto dos pais.  



Felicidade - quem AMA Educa 

■ Felicidade não são 
coisas mas um 
momento de 
contentamento 
existencial que somente 
pode ser sentido e 
compreendido na 
presença do outro. 

■ Felicidade se conquista 
com presença e 
Educação, interiorização 
de limites que 
possibilitam assumir um 
lugar de 
responsabilidade e 
liberdade frente a vida. 



“Ninguém caminha 

sem aprender a 

caminhar, sem 

aprender a fazer o 

caminho caminhando, 

refazendo e retocando 

o sonho pelo qual se 

pôs a caminhar.” 

 

Paulo Freire 
Educador 


