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No mundo tecnológico de hoje, percebi que as 
novas gerações usam pouco os ditados populares. 
Nós que somos pais e educadores, estamos sendo 
levados pelas facilidades eletrônicas da atualidade 
e não estamos passando esta sabedoria para nossos 
filhos e netos. Para ficar mais claro, este livro é como 
o “bastão” na corrida de revezamento. Passando de 
mão em mão, vamos mantendo viva a árvore da 
vida e a conexão com as nossas raízes culturais 
ficam assim garantidas. Alguns ditados populares 
são providos da cultura da época. Desta maneira, 
às vezes eles veem com uma carga de preconceito. 
Aproveitei estas oportunidades até mesmo para 
questioná-los. Um olhar crítico e atualizado para 
provocar uma reflexão do nosso leitor. Assim 
como os outros dois livros de minha autoria, “O 
outro lado da droga” e “Preparando seus filhos 
para a vida – Um guia para os pais”, este livro não 

deve ser lido numa assentada só. Os textos são 
independentes e cada um tem sua história. Será 
mais produtivo você ler em grupo ou ler um texto 
de cada vez e, durante o dia tentar refletir sobre o 
conteúdo do mesmo. Às vezes, alguns textos falam 
do mesmo ditado, porém o conteúdo reflete o 
estado de espírito do momento que escrevi. Resolvi 
deixá-los como uma maneira diferente de ler o 
mesmo ditado. Que este livro possa lhe ajudar a 
produzir reflexões profundas sobre a sua vida, seus 
relacionamentos, além de auxiliar no seu processo 
de autoconhecimento. Certa vez, li na orelha de 
um livro uma citação de Mário Quintana: “Livros 
não mudam o mundo, quem muda o mundo são as 
pessoas. Os livros só mudam as pessoas”. 
Esta é a nossa missão: mudar o mundo através das 
pessoas, tendo como “armas” os livros.
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