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EEEDDDUUUCCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   IIINNNTTTEEELLLIIIGGGEEENNNTTTEEE:::   

“““AAAMMMOOORRREEEXXXIIIGGGEEENNNTTTEEE”””   
 

Este artigo é um pequeno resumo do livro escrito pelo casal Phyllis e 
David York Tedwachtel, que tem como objetivo orientar Pais e Filhos a 
conviver com respeito em sua busca por felicidade e paz. 
          
“... ninguém consegue desnortear mais os pais que os próprios filhos. Temos 
consciência da verdade desta afirmação e fazemo-la a partir de nossa 
experiência, de nossa família em crise”. 
 

Foi em razão dessa situação que se formou um pequeno grupo que recebeu o 
nome de AMOREXIGENTE, e que deu origem a este livro, através do qual, 
hoje, no mundo inteiro, muitas pessoas vêm tendo a oportunidade de conhecer a 
estratégia e o método desenvolvido por eles para lidar com filhos, seja, somente 
por meio do livro, seja por intermédio de grupos de apoio já existentes em vários 
países. 
Ao tentarmos ser perfeitos, tornamo-nos dementes. Ao aceitar nossa imperfeição, 
tentando fazer o melhor que podemos, diante das circunstâncias que nos 
envolvem, podemos nos manter mentalmente são. 
Se pudermos perdoar nossos filhos pelos seus erros e pelas conseqüências destes, 
então também poderemos perdoar a nos mesmos, pois apesar de tudo, nós 
também somos seres humanos... 
 
Um exemplo típico: O pai vê a filha batendo na amiga da escola. Temeroso que 
ela possa tornar-se mais agressiva dá-lhe uma palmada, e gritando, lhe diz: - Pare 
de bater! Quando ele percebe que a mensagem que acabara de falar, é totalmente 
contraditória, começa a rir e isso deixa a criança ainda mais confusa. Situações 
como esta são muito comuns. “Entretanto, bastaria uma simples conversa entre 
pai e filha, mostrando o certo e o errado, com amor e paciência, e não com raiva, 
para se obter um efeito bem maior para a educação desta menina”. 
Não iremos sugerir que as crianças não devam ter qualquer privacidade ou que 
seus pais devam violá-las indiscriminadamente, a todo o momento, impondo suas 
vontades, porém, estamos lembrando, aos pais que seguem suas intuições e sua 
inteligência, da melhor maneira possível, que eles TÊM TANTO O DIREITO 
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COMO DEVER DE INTERVIR NOS ATOS DE SEUS FILHOS QUANDO 
ISSO SE FIZER NECESSÁRIO. 
 
O tipo de relacionamento que existe entre pais e filhos é completamente 
diferente do modo de relacionamento entre o Governo e seus Cidadãos, que 
se encontra definido na Declaração de Direitos Humanos.  
Por exemplo: Se você tem o pressentimento de que uma correspondência 
CONTÉM ALGO IMPRÓPRIO, então você que tem O DIREITO E DO 
DEVER DE INTERVIR: A CRIANÇA OU ADOLESCENTE NÃO TEM O 
DIREITO DE ABRIR AS CORRESPONDENCIAS DE SEUS PAIS, NO 
ENTANTO, OS PAIS, EM SITUAÇÕES, TÊM O DIREITO E O DEVER 
DE FAZÊ-LO, POIS SÃO RESPONSAVEIS PELA VIDA DESSE FILHO 
OU DESSA FILHA.    
 

OOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  EE  SSUUAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS: 
 
I - A TÉCNICA DA “VÍTIMA PSICOLÓGICA” - Hoje finalmente, 
temos plena consciência do PODER DAS ‘VÍTIMAS’. Quando um adolescente 
INDICIPLINADO nos afirma: “Minha mãe me odiava, meu pai não prestava 
atenção em mim e meu próprio tio chegou a abusar de mim”, 
INDEPENDENTEMENTE dessas acusações serem fundamentadas ou não, 
antes de tudo, fazemos-lhe uma pergunta, uma única pergunta: “E COMO É 
VOCÊ SE VINGA DELES?”.  
O adolescente fica mudo e demora a responder, pois ele jamais esperaria um tipo 
de pergunta como esta. 
Quer ele tenha, ou não, razões suficientes para manifestar um comportamento 
destrutivo, o adolescente faz suas escolhas e tem o poder de escolher 
determinados padrões de comportamento que tornarão a sua vida melhor ou pior. 
O conceito de “Vítima Psicológica” foi tão difundido em nossa cultura que 
também passou a integrar num grave problema social... Tudo é um jogo onde 
existem TRÊS PAPÉIS: 
 

 
A VÍTIMA, O PERSEGUIDOR E O LIBERTADOR. 

 
A VÍTIMA é uma pobre pessoa, injustamente acusada; 
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O PERSEGUIDOR é aquele que acusa “injustamente” a pobre vítima; 
O LIBERTADOR é quem finalmente a salva.  
Dessa maneira, o Libertador sempre será tido em alto apreço pela vítima. 
 
II - A TÉCNICA DA “MENTIRA” - também constatamos que esses 
adolescentes eram capazes de MENTIR UNS PELOS OUTROS (amigos, 
colegas ou irmãos) e de combinar “histórias” para lograr os pais. Ex: Um deles, 
que costumava refugiar-se na residência de um amigo - fugindo assim às broncas 
e castigos de seus pais,  alegava tentar evitar o deplorável comportamento deles. 
O “fiel” amigo diz à sua mãe, que vem acolhendo-o em sua casa: “Mamãe os 
pais dele são terríveis, estão sempre discutindo, e acabam descarregando 
toda a sua raiva nele”. Desejando ser uma boa “mamãe”, a anfitriã, condoída, 
abre as portas ao pequeno mentiroso sem dar ouvidos à grande mentira e sem 
jamais averiguar com os carrascos, de tão frágil e sofrida vítima, se existe 
alguma veracidade em todas as suas afirmações. Para ambos, deve ter sido 
muito hilariante ver como os pais são ingênuos. O isolamento dos adultos é o 
maior aliado de seus filhos. Eles são, aos seus próprios olhos, “Os Grandes 
Atores”.  
Quando os pais de um adolescente, cujo comportamento esteja sendo 
socialmente inaceitável, ouvem os “conselhos de porta-de-escola”, os quais, 
provavelmente, nós mesmos já tenhamos ouvido – afirmando, com veemência, 
que devemos ser mais compreensivos e atentar mais para nossos filhos, ou que 
devemos ser mais razoáveis e não exigir absolutamente nada deles, as 
dimensões de seus problemas tornam-se ainda maiores e a GRAVIDADE 
DESSES PROBLEMAS INTENSIFICA-SE. Caso sigam conselhos como este, 
os pais estarão acentuando, ainda mais, O SENSO NÃO REALÍSTICO DE 
AUTO-IMPORTÂNCIA PESSOAL de que seus filhos estão padecendo, 
além de estarem encorajando comportamentos destrutivos, bem como, 
estimulando-os a desconsiderarem, ainda mais, as outras pessoas.   
 
 
III - A TÉCNICA DO “NEGOCIADOR” Neste tipo de situação, o ponto 
principal a ser considerado é que o adolescente de comportamento destrutivo é 
um “NEGOCIADOR DE MÁ FÉ”. Todos os seus interesses e valores estão 
sempre voltados para amigos, para os entorpecentes ou para todo e qualquer 
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assunto ou fato que não diga respeito, pelo menos diretamente, à sua própria 
família. 
O lar é tido, apenas, como um lugar onde, eventualmente, ele pode se refugiar da 
vida... 
 

AA  FFAAMMÍÍLLIIAA  EE  OO  LLAARR  NNOO  PPAASSSSAADDOO  
 
A intimidade e a integridade familiar estavam associadas à prática de 
determinados ritos e conceitos tais como, por exemplo: “A família que ora 
unida permanece unida”. 
As refeições em família são RITOS FAMILIARES nos quais se promoviam, 
mais freqüentemente, momentos de intimidade e diálogo. Esses rituais não só 
conferiam certa resistência e fortaleza à estrutura da família como, também, 
aumentavam, em proporção, o grau de proximidade entre seus membros. 
Os rituais eram sinais evidentes de unidade familiar, mas à medida que nossa 
cultura se modificou ao longo das últimas décadas, todo esse “ritualismo” 
habitual e costumeiro da família foi se tornando cada vez mais desprovido de 
significado, cada vez mais inexpressivo e vazio. 

AAOO  AABBAANNDDOONNAARR  NNOOSSSSOOSS  RRIITTUUAAIISS,,    
TTAAMMBBÉÉMM  AABBAANNDDOONNAAMMOOSS  NNOOSSSSAA   EESSTTRRUUTTUURRAA  FFAAMMIILLIIAARR  

EE  NNOOSSSSAA  IINNTTIIMMIIDDAADDEE  FFAAMMIILLIIAARR. 
Queixamo-nos de que não dispomos de tempo para nós, nem para os outros, de 
que nossa família não tem quaisquer afazeres em comum.  Porque não, tentar, 
de vez em quando, reunir toda a família e amigos dos filhos, para um bate-papo, 
“tipo Seção-pipoca”, assistindo um filme legal, ou fazendo um churrasquinho? 
Quando a situação fica insustentável, temos que recorrer aos profissionais desta 
área, que trata dos “assuntos de adolescentes”. Um aviso: “ILUSÃO, PERDA 
DE TEMPO, E JOGAR DINHEIRO, NO LIXO”. 
AACCUUSSAARR é a atitude predominante entre muitos Profissionais da Justiça e da 
Assistência Social, e, até mesmo, de profissionais particulares. 
O comportamento ultrajante de um adolescente faz com que ele se sinta “O 
DONO DA SITUAÇÃO”, conseguindo, assim, o seu objetivo: 
TORNAR-SE O ALVO DA ATENÇÃO DAQUELES PROFISSIONAIS 
enquanto que as teorias que os mesmos seguem e o tenham na conta como 
“UMA VÍTIMA, acabem desviando o foco de atenção da sua pessoa para as 
“Causas do Comportamento”“. 
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Detestamos ter que dizer que muitas vezes inúmeras famílias já recorreram aos 
profissionais da área de saúde mental, assistência social, autoridades 
encarregadas da vigilância de réus beneficiados pelo sursis, e muitos outros, e 
foram solicitados a permitir que este ou aquele profissional, desta ou de outra 
área, “possam antes conhece-los para que, depois, possam julga-los”. 
Tal fato ocorre quando a família é encaminhada de um serviço para o outro, até 
que o comportamento do filho venha ser “DE ALÇADA LEGAL” e acabe 
ganhando tribunais... 
Certos profissionais costumam afirmar que o adolescente necessita confiar e que 
não deve “sentir medo”, que tanto uma criança, como um adolescente, devem 
confiar no profissional que está trabalhando com ele, sem constrangimento. 
E A CONFIANÇA DOS PAIS DESSA CRIANÇA OU ADOLESCENTE?  
E O QUE DIZER DAS AFIRMAÇÕES DESSES PAIS CONCERNENTES 
AO COMPORTAMENTO DOS FILHOS? NA RAIZ DO JULGAMENTO 
PROFISSIONAL, NÃO SE DÁ CRÉDITO ALGUM AOS PAIS, E JÁ TÊM 
FORMADA, COM DEMASIADA FREQÜÊNCIA, A OPINIÃO, QUE JÁ 
SE TORNOU PARA ELES UUMMAA  IIDDÉÉIIAA  FFIIXXAA,,  DDEE  QQUUEE  AA  CCUULLPPAA  
PPEELLOO  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  IIRRRREEGGUULLAARR  DDOOSS  FFIILLHHOOSS  CCAABBEE  
EEXXCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE    AAOOSS    PPAAIISS..  
Não estamos exagerando ao AFIRMAR QUE MUITOS PROFISSIONAIS, 
seguros atrás de suas mesas, em suas confortáveis salas ou protegidos por 
balcões de atendimento, DELIBERADAMENTE SE ESQUECEM DE QUE 
ESTÃO DIANTE DE PAIS E MÃES VIVENDO SITUAÇÕES CRÍTICAS 
E MUITO GRAVES. A percepção dessas pessoas deve ser “extremamente 
acurada”, pois, consideram, com enorme freqüência, que o comportamento 
dos pais é “extremamente” “extravagante”, ou, até mesmo, “UM 
ABSURDO!!!”. 
Porém, com toda a probabilidade, esse NÃO ERA o comportamento deles 
antes de seus filhos se modificarem ao ponto de se tornarem uma fonte 
inesgotável de preocupações e aborrecimentos.  
Ironicamente, entretanto, essa “NOVA CULTURA PSICO-SOCIAL” (à qual 
aderiram psicólogos, conselheiros tutelares, juízes e promotores) admite que 
exista, apenas, um sentido na relação de causa e efeito existente e IGNORA 
DELEIBERADAMENTE A PREPONDERANTE PARTICIPAÇÃO 
PAPEL DO MEIO EXTERNO NA GENESE DESSE DRAMA. (ou seja, a 
influencia negativa exercida sobre as crianças e os adolescentes PELO 
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CONTEÚDO MALÉGICO E IMORAL DE MÚSICAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO E FILMES DE 
CINEMA, BEM COMO, DOS NOVOS CURRÍCULOS ESCOLARES 
ONDE MATÉRIAS DE CUNHO IDEOLÓGICO E FILOSÓFICO 
INCUTEM-NOS MESMOS, IDÉIAS DE CARATER 
REVOLUCIONARIO. PARA NÃO FALAR, É CLARO, DAS MÁS 
COMPANHIAS, QUE, ATUALMENTE, TORNARAM-SE MAIORIA 
ENTRE ELES.).  
APESAR DE TUDO ISSO, SER DEMASIADAMENTE ÓBVIO, O 
“DIAGNÓSTICO” DE ROTINA DESSES PROFISSIONAIS É DIZER 
QUE: “RREEAALLMMEENNTTEE    SSEEUUSS    PPAAIISS    OO    EESSTTRRAAGGAARRAAMM””.. 
Eis uma explicação facilmente compreensível e muito convincente para o 
comportamento destrutivo e decadente de um adolescente, mas que, na 
realidade, não passa de uma mera OPNIÃO TEORICA, DA QUAL TAIS 
ESPECIALISTAS COMPARTILHAM COLETIVAMENTE, MAS CUJO 
CARÁTER É TTEENNDDEENNCCIIOOSSOO  EE  EEQQUUIIVVOOCCAADDOO. 
Porém, esses psicólogos e psicoterapeutas, autoridades encarregadas, quer 
do Sistema Educacional, quer da correção, incluindo as Assistentes Sociais, 
e o Conselho Tutelar, assumindo um ar compenetrado e profissional, 
passam a desempenhar seus papeis ante uma platéia de pais com esperança 
de receber uma ORIENTAÇÃO CORRETA, VERDADEIRAMENTE 
CIENTÍFICA, ISENTA E PROFISSIONAL: 
Então, calmamente, tais profissionais, impondo a si mesmos, pela própria 
posição que ocupam, E QUE LHES CONFERE PODERES QUE LHES 
PERMITE TOMAR QUAISQUER DECISÕES, SEM ANTES ANALISAR 
E APRECIAR, AMPLA E PROFUNDAMENTE, TODOS OS ASPECTOS 
E CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM AQUELES SERES 
HUMANOS, que se encontram humildemente sentados do outro lado de 
suas mesas, ou seja, OS PAIS, que, na imensa maioria das vezes, são 
PESSOAS HONESTAS E TRABALHADORAS, que se encontram 
assustadas, emocionalmente perturbadas e desnorteadas, procurando, junto 
às instituições, alguma maneira de entender o porquê de tudo isso.  
É aí que estes profissionais, fazendo ares de seriedade, preocupação e 
competência, MAS COM UMA CCRRUUEELL  PPAARRCCIIAALLIIDDAADDEE, APLICAM 
CAPCIOSAMENTE, PRAZEIROSAMENTE E SEM A MENOR 
MISERICÓRDIA, O “MMÉÉTTOODDOO  RROOTTIINNEEIIRRAAMMEENNTTEE  PPRREECCOONNIIZZAADDOO”, 
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PELAS “AUTORIDADES” “COMPETENTES”, PARA SOLUCIONAR 
ESTE TIPO DE PROBLEMA. O RESULTADO, ENTRETANTO, É QUE, 
POR SE TRATAR DE UM EMARANHADO DE CCOONNCCEEIITTOOSS  
PPSSEEUUDDOOCCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS, TAL MÉTODO NÃO VEM PRODUZINDO 
QUALQUER EFEITO BENÉFICO PARA AA  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  
FFAAMMÍÍLLIIAA..  
AO CONTRÁRIO DISSO, A IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  FFAAMMÍÍLLIIAA,, CERCADA 
POR TODOS OS LADOS E SOB ESTE ATAQUE CERRADO E 
MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARR, ESTÁ COM SEUS DIAS CONTADOS, 
AVANÇANDO, “AOS EMPURRÕES” DESSES VÁRIOS AGENTES, EM 
DIREÇÃO AO SEU FIM.  
ESSA DDIISSSSOOLLUUÇÇÃÃOO  PPRROOGGRRAAMMAADDAA DA IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  FFAAMMÍÍLLIIAA 
É NA VERDADE, UM PROJETO E UM IIMMPPOORRTTAANNTTEE  OOBBJJEETTIIVVOO DOS 
PRÓPRIOS GOVERNANTES DO MUNDO, POIS FAZ PARTE DE SEUS 
MAIS ALTOS INTERESSES. PPOORRTTAANNTTOO......    
NNÃÃOO  CCOONNFFIIEE  NNOOSS  CCOONNSSEELLHHOOSS  DDEE  NNEENNHHUUMMAA  AAUUTTOORRIIDDAADDEE.. 
EU CONFIEI, E O CONSELHO RECEBIDO FOI: 
--  OO  AADDOOLLEESSCCEENNTTEE  TTEEMM  OO  DDIIRREEIITTOO  DDEE  FFAAZZEERR  OO  QQUUEE  EELLEE  QQUUIISSEERR..    
Eu perguntei: quer dizer que o LAR tornou-se um local somente para 
comer, usar maconha, roupa limpa? Virou um dormitório público e 
privado, ao mesmo tempo, onde os adolescentes podem fazer o que quiserem 
enquanto desfrutam de todo conforto, às custas dos seus pais?  
A resposta do promotor foi: – É isso mesmo, VOCÊ NÃO PODE FAZER 
NADA... ELE ESTÁ PROTEGIDO PELA LEI! 1 
E nós, pais? SOMOS OBRIGADOS A FICAR CALADOS, aceitar o pior, e 
permitir que nossos filhos “DOMINEM” A SITUAÇÃO DENTRO DO 
LAR, onde quem sustenta financeiramente somos nós, os pais, e como 
agravante, temos contra nós o fato de sermos aqueles que, judicialmente, são 
os responsáveis por todos os atos dos filhos. 

                                                 
1 Particularmente, passei por uma experiência em que o promotor de menores de minha cidade disse ao meu marido, que 
argumentava estar tentando impedir o convívio de meus filhos com usuários de drogas, e recebeu a seguinte resposta: 
“- SE O SEU FILHO QUISER USAR DROGAS O SENHOR PODE IMPEDIR.” 
E, ao replicar que impedir tal coisa seria, não apenas seu direito, mas seu DEVER, o promotor respondeu: 
“-NÃO! O SENHOR NÃO PODE.” 
Então a “lei” o está protegendo para que ele possa usar drogas?  Disse,  então, a ele: 
“Então vamos esperar que o pior não aconteça, não é?”. 
E o promotor limitou-se a “dar com os ombros”, querendo dizer: “É o jeito”.   
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Jamais devemos abrir mão do DIREITO DE EDUCAR NOSSOS FILHOS. 
Jamais podemos aceitar um comportamento destrutivo, ou aceitar as más 
companhias de adolescentes imorais e sem educação, nem, tampouco, 
podemos aceitar que nossos filhos sejam negligentes ou abandonem seus 
estudos.   
Juntamente com tudo isso, é preciso mostrar QUE ELES (OU ELAS) NÃO 
SÃO HÓSPEDES DE UM ALOJAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E, 
SIM, MORADORES DE NOSSAS CASAS, e que, portanto, deverão 
começar a colaborar com a limpeza e higiene da casa: 
É NECESSÁRIO FAZER COM QUE ELES COMPREENDAM E 
ACEITEM QUE É INDISPENSÁVEL COOPERAR, ISTO É, DAR PARA 
RECEBER. E ISSO É FEITO ASSIM: 

FFAALLHHOOUU??  NNÃÃOO  RREECCEEBBEE  NNAADDAA!!!!!! 
DEVEMOS DIZER ““NNÃÃOO”” AOS “MODERNOS” CONSELHOS A 
RESPEITO DE “ADAPTAÇÃO” QUE NOS VÊM SENDO DADOS PELOS 
ESPECIALISTAS DA ÁREA. 
 

No AMOREXIGENTE, muitas famílias se unem para dar apoio, outras vezes 
ficam com o jovem em sua casa, por um certo período de tempo, e são 
estabelecidas regras e, também, deveres, mantendo-se firme na questão de 
dinheiro: para receber eles devem ser obrigados a trabalhar. 
 

A COOPERAÇÃO DENTRO DA FAMÍLIA: 
Desincumbir-se de pequenas tarefas domésticas, é uma das maneiras de manter 
uma família, onde todos participam; COOPERAÇÃO requer de cada um, o seu 
afeto pela família. 
A RECUSA em desempenhar seu trabalho, quer pela negativa, quer pela 
negligencia, corresponde a uma SITUAÇÃO COMPETITIVA de ganhar ou 
perder, como uma rivalidade pessoal, e, tenha certeza: Ele (a) tentará 
esquivar-se da cooperação sempre que for possível. 
Esta é uma das ultimas tentativas de se ter uma convivência relativamente 
normal com os filhos, MAS, SE NÃO OBTER RESULTADO, SÓ RESTAM 
ESTAS ALTERNATIVAS: 
 
1) SSEE  OO  FFIILLHHOO  FFOORR  MMAAIIOORR  DDEE  IIDDAADDEE – Fazer sua mala, e só poderá 
voltar se estiver de acordo com as regras do lar. A INTENÇÃO AO 
MANTER-LO AFASTADO, É A DE REJEITAR APENAS 
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AQUELA PARTE DELE QUE ESTÁ “DOENTE” OU QUE AGE 
DE MANEIRA “DOENTIA”. 
Caso seu filho prefira vê-los como “pais punitivos”, que o faça, (embora ele já 
tenha punido seus próprios pais com seu comportamento). 
Seu filho precisa aprender que não pode continuar a 
desrespeitá-lo, despreza-lo quando não o quer, e a querê-lo 
quando está precisando da sua ajuda.  
22))  SSEE  OO  FFIILLHHOO  FFOORR  MMEENNOORR  DDEE  IIDDAADDEE – Caso seu filho seja menor de 
idade, procure a ajuda de um parente, ou de uma amiga bem próxima, explique o 
que está acontecendo e peça para que fique com ele por 15 dias, com rédeas 
curtas, que ela estará ajudando a formação correta da sua educação. Neste 
período os pais não deverão se comunicar com ele, até que, cumprido o referido 
prazo, estes devem procura-lo e dizer-lhe: “- Desejamos muito que você volte 
fazer parte da família, mas não da maneira como se comportava antes.” 
Não podemos alcançar a perfeição. Se tentássemos, nada alcançaríamos, senão a 
própria insanidade. Porém não temos de aceitar um comportamento rebelde. 
Não devemos cruzar os nossos braços, na esperança de que esse comportamento 
cesse, ou que o passado volte. Podemos agir aqui e agora para erradicar tal 
comportamento. 
Não podemos fazer que o adolescente faça de seu comportamento adequado uma 
constante. Tal decisão cabe a ele. Mas podemos, por nós mesmos, fazer com 
que amor exigente seja uma constante na vida de nossos filhos: Tal decisão cabe 
a nós. 
 

 
MUITA ATENÇÃO: 

 

“Os adultos (PAIS), até a pouco tempo atrás, não tinham plena 
consciência de QUÃO ENGANOSO E MANIPULADOR PODIA 
SER O COMPORTAMENTO DE UM ADOLESCENTE”.  Pg. 74 
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O OBJETIVO DO AMOREXIGENTE 
 
Reconciliar-se também significa não estarmos mais dispostos a SERMOS 
OBJETO DAS MANIPULAÇÕES DE NOSSOS FILHOS OU FILHAS.   
 

Não estaremos mais sendo MANIPULADOS  SE  CONSEGUIRMOS: 
 

• Estabelecer nossos limites e fazer com que estes sejam respeitados; 
• Manter contato com a escola, direção, orientadores, pais de outros alunos; 
• Colocar um fim à necessidade de confiar em nossos filhos; 
• Verificar como reagimos diante do nosso filho, ouvindo pessoas que nos 

conhecem e à nossa situação; 
• Admitir e, sobretudo, aceitar o fato de ter sido manipulados; 
• Despir-nos de um falso orgulho paternal ou maternal 
• Deixar de nos odiar e passar a nos aceitar como realmente somos (PAIS). 

 

FIQUE ALERTA!!! 
 

“O PODER LEGISLATIVO PROTEGE O MENOR, 
ELABORANDO LEIS QUE COÍBEM OS MAUS-TRATOS, A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TORNA-SE UMA AMIGA E ALIADA E 
TAMBÉM DÁ A SUA PROTEÇÃO PARA O ADOLESCENTE E 
O MESMO ESTÁ ACONTECENDO COM O SISTEMA 
EDUCACIONAL”. Pg. 55 

 

Bibliografia - livro: AMOREXIGENTE 
Por: Phyllis e David York Tedwachtel 
Edições Loyola – SP 
 

“DESEJO A TODA FAMÍLIA, QUE ESTEJA ENFRENTANDO ALGO 
PARECIDO, NÃO PERCA A ESPERANÇA, A FÉ, PRINCIPALMENTE 
PORQUE TEMOS UM ADVOGADO CHAMADO JJEESSUUSS  CCRRIISSTTOO, NELE 
EU CONFIO E ENTREGO A VIDA DE MINHA FAMÍLIA EM SUAS 
MÃOS, TTEENNHHAA  SSEEMMPPRREE  MMUUIITTAA  FFÉÉ,,  EESSPPEERRAANNÇÇAA  EE  AAMMOORR  EEMM  
NNOOSSSSOO  SSEENNHHOORR  JJEESSUUSS”.  


