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Você exige demais de si? Tem a necessi-
dade de ser perfeito? Tem difi culdade em 
reconhecer erros e pedir desculpas? Perde 
o controle quando contrariado? Se tem es-
sas características, é possível que sua energia 
psíquica fl utue perigosamente, levando-o a 
se tornar predador dos seus fi lhos (elevan-
do o tom de voz, criticando excessivamen-
te, etc.) quando eles o decepcionam. 

A emoção de muitos mestres também 
fl utua exageradamente. Professores de 
ensino infantil, fundamental, médio ou 
universitário não aprenderam os segredos 
que estão nos bastidores da mente huma-
na, como a formação de janelas light e a 
capacidade de reeditar a memória. 

Assim, quando contrariados pelos seus 
alunos, por seu parceiro ou parceira ou 
mesmo pelos colegas de trabalho, agem 
como se estivessem numa savana emo-
cional, prestes a serem devorados. Não 
entendem que quem está ansioso ou in-
quieto precisa de seu abraço e de sua in-
teligência, não de seu julgamento. 

Pais e professores comuns, por desconhe-
cerem técnicas de gestão da emoção, são 
especialistas em fazer seus fi lhos e alunos 
encontrarem o que têm de pior nos solos 
da mente. 

Por outro lado, pais e professores encanta-
dores são peritos em levá-los a encontrar 
o que têm de melhor através das ferra-
mentas de gestão da emoção. A educação 
não deve formar máquinas de estudar e 
aprender, mas pensadores altruístas, gene-
rosos, proativos, empreendedores, líderes 
de si mesmos. 

Que tipo de educador você escolhe ser?

Augusto Cury

Augusto Cury oferece aos leitores ferramentas 
contra algumas das piores epidemias da atualidade: 

a ansiedade, a solidão, a depressão e o estresse, males 
que acometem cada vez mais jovens.

Criado originalmente como um método pedagógico para ser aplicado 

em sala de aula – e que de fato está presente em mais de mil escolas 

espalhadas pelo país –, o programa Escola da Inteligência é uma fer-

ramenta inovadora para ajudar nossos fi lhos e alunos a enfrentar com 

resiliência e criatividade os desafi os da vida.

A partir dos princípios da inteligência socioemocional – ser autor da 

própria história, gerenciar os pensamentos, administrar e proteger a 

emoção, trabalhar os papéis da memória e formar mentes brilhantes –, 

podemos aprimorar nossas habilidades para nos tornarmos pais inspira-

dores e professores encantadores, mais aptos a formar indivíduos felizes 

e tranquilos.

Autor do clássico Pais brilhantes, professores fascinantes e consagrado como 

um dos maiores escritores brasileiros nas áreas de psicologia social e 

ciências da educação, Augusto Cury ensina como estimular nos jovens 

a consciência crítica, a inteligência emocional, a saúde psicossocial e o 

cultivo das relações interpessoais.

Informativo e transformador, este livro é o primeiro passo para uma nova 

geração de pensadores mentalmente livres e emocionalmente saudáveis.
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AUGUSTO CURY é psiquiatra, cien-
tista, pesquisador e escritor. Publicado 
em mais de 70 países, já vendeu, só no 
Brasil, mais de 30 milhões de exemplares 
de seus livros, sendo considerado o autor 
brasileiro mais lido na atualidade. Seu li-
vro O vendedor de sonhos foi adaptado para 
o cinema pela Warner/Fox. O próximo 
título a ganhar as telonas será O futuro 
da humanidade.

Entre seus sucessos estão O homem mais 
inteligente da história, O homem mais feliz 
da história, Armadilhas da mente, O futuro 
da humanidade, A ditadura da beleza e a re-
volução das mulheres, O código da inteligên-
cia, O vendedor de sonhos, Ansiedade, Pais 
brilhantes, professores fascinantes, Gestão da 
emoção e Nunca desista de seus sonhos.

Cury é autor da Teoria da Inteligência 
Multifocal, que trata do complexo pro-
cesso de construção de pensamentos, dos 
papéis da memória e da construção do 
Eu. Também é o criador do projeto Es-
cola da Inteligência, o primeiro programa 
mundial de gestão da emoção para crian-
ças e adolescentes e o maior programa de 
educação socioemocional da atualidade, 
com mais de 400 mil alunos.

Entre em contato com o autor:
contato@augustocury.com.br

www.escoladainteligencia.com.br
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AUGUSTO CURY
O PSIQUIATRA MAIS PUBLICADO NO MUNDO

Autor de Pais brilhantes, professores fascinantes, o maior best-seller de educação

Ferramentas para pais inspiradores 
e professores encantadores

SOCIOEMOCIONAL
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Educando filhos e alunos para os desafios da vida 

e o gerenciamento da ansiedade

Inteligencia Socioemocional_12mm.indd   1 11/07/19   18:05


