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PAIS& FILHO
Eis para reflexao. 15 principios norteadores
da educac;ao parental, auxiliares na forma<;:ao
basica da personalidade infantojuvenil:
1. Participar em decisoes domesticas auxilia
os filhos a serem parte da familia, e nao s6
h6spedes.
2. Cliches do tipo "e para a seu bem" justifi
cando atos arbitrarios desmoralizam pais e
filhos.
.
3. Imposic;ao pode estabelecer obediencia.
porem nao garante 0 entendimento.
4. Filhos encorajados a formarem opiniao
pr6pria estao mais predispostos a conviver
com'as diferen<;:as.
5. Toda regra pode ser discutida, porem nao
deve ser alva de "jeitinhos".
6. Querer criar filhos a pr6pria imagem e
semelhan<;:a e mito anacr6nico nesta era
multicultural.
7. Discordancias sao naturais em qualquer
relacionamento, mas os pais precisam
sustentar 0 poder de mando sobre questoes
vitais.
8. Vale mais mostrar 0 julgamento edtico e
etico dos problemas domesticos, do que
basear-se no metoda "puni<;:ao-recompensa".
9. A vida modern a apertada lambem requer
ambientes de lazer. socializac;ao, estudos e
biblioteca.
10.0 "porque" sincero nao carrega censura. A
postura sempre reprovadora encoraja
"alega<;:ao de incompetencia" por parte dos
filhos.
11. Autoritarismo e usar a hierarquia inevitavel
da relac;ao familiar contra a parte em desvan
lagem.
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nica pesquisa qu
atinge todos os m
nicipios do pais,
Censo Demogr:Hico Bra~
Iciro e fundamental par
tra~ar as diretrizes de
governos, embasa outre
estudos govcrnamcnta
ou privados c tem int'l.
cncia direta na vida de
municipios. A afirma~iio
do ministro do Plancj:
mento, Paulo Bernardi
que coneedeu cntrevist
ontem, pOl' telefone,
Gazeta do Iguaqu. Aiel
de ressaltar a aplica~ii
dos dados da pesquis:
Bernardo fez um apclo
p()pula~iio para que reel
ba os reeenseadorcs.
Como lembrou 0 m
nistro, nenhuma outra pc
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vale explicitarem seus valores mais caras.
13. Vale permitir ao fill10 recoll1imento intima,
auto-reflexao. sem ansia para criar "adminis
trador-mirim" de agenda abarrotada.
14. Educac;:ao sexual "dentro de casa" exige
intimidade sexual "dentro do casal". A felicida
de amorosa dos pais e verdadeiro ensina
menta silencioso aos filhos.
15. Castigo fisico ensina a crianc;:a usar
violemcia quando sente raiva. Quem defende
"violencia pedag6gica" nao se prontifica para
ser "ensinado" par este metoda.

o

que voce acha deste principios?

Flavio IImaral

e professor e

vo/unlario de Conscienciologia

Programac;ao das palestras pr6ximas:
Sexla • 06/ago • 19:00 a 21 :00
Escolhas Prioritarias desde a Juvenlude
Profa. Virginia Ruiz
Sabado - 07lago - 18:00 a 20:00
Seminario Infanlojuvenil de Pesquisa Parapsiquica

IIPC ICEAEC
Todos os eventos sao graluitos e abertos
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muito menos privada, ell<
ga a todos as domieflio
que atualmente sao ma
de 58 milh6es. Por cst
razfw, todas as pcssoas s'
rflO rceenscadas, 0 que r'
for<;a a importflI1cia do e
tudo. "Nao quer dizer qL
cbs serao entrcvistada
mas cm cada easa vai St
ouvido algucm que dell
informa<;Oes sobrc todos (
moradorcs. Isto, para a at
vidadc de planejamcnto,
fundatilcntal nos governt
federal, estaduais e mun
cipais. Alcm disso, tel
implica<;oes imediatas r
vida dos muniefpios, po
a contagem da popula<;~
. ervc de base na distribtl
<;ao de recursos do FP.
(J<'undo de Participa<;ao dt
Municipios) ".
\pesar de a pesqui~
fiear totalmen tc pronta
como tadas os cstudo
projc90cs c tabelas 

J.B. Vidal}
Escrit6rio de Advocacia com atua~o ha mais de trinta anos nas
diversas areas do direito tais como: direito civil, direito comerciaI,
direito administrativo, direito tributario, direito financeiro, direito ambiental
direito do trabalho (patronal), direito imobiliario, direito de familia, pianos de
saude, assessoria juridica em geraL consultas e pareceres.
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