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desde a primeira edição do jornal Criar-T Vida, isto já nos idos 
do ano de 2000, mantenho uma coluna intitulada Preparando 
seus filhos para a vida. Como o espaço era pequeno, procurava 
sintetizar muito conteúdo em poucas palavras.

vários textos nasceram das minhas próprias experiências de 
pai, muitas tiveram sua origem nas minhas observações diárias 
do convívio dos pais com seus filhos. Elas se aprofundaram 
quando tomei a decisão de voltar aos bancos da universidade 
para fazer o sonho da minha vida: tornar-me psicólogo. o olhar 
clínico ficou mais seletivo e as reflexões mais profundas. Senti a 
necessidade de compartilhar esse saber com o público em geral, 
mais particularmente com os pais. este livro é exatamente isto: 
uma coletânea desses textos. vale a pena ler. acredito que eles 
podem ajudá-los nesta nobre missão: ser pais.
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