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RESUMO 

A presente obra apresenta ao leitor uma visão global da Teoria da Inteligência Multifocal 

como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento pedagógico qualitativo em 

todos os níveis de ensino, perpassando pela formação dos professores e atualização de 

suas práticas pedagógicas, bem como enfatizando a atualização sistemática necessária à 

atuação do supervisor educacional e de toda a escola, objetivando apresentar a referida 

Teoria através da decifração dos códigos da inteligência para solucionar as inúmeras 

dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar por todos os que o constituem. O sistema 

educacional atual, a prática pedagógica, a formação dos docentes e a contribuição do 

supervisor escolar no processo ensino-aprendizagem são colocados à prova, emergindo a 

necessidade prática da teoria apresentada, apontando técnicas eficientes para a 

qualificação do fazer pedagógico, atuação do supervisor educacional, transformação da 

escola e mutação do sistema educacional vigente, fazendo-se perceber a importância de 

formarmos cidadãos críticos, altruístas, resilientes, conscientes de seu papel na sociedade, 

sujeitos de sua própria história e capazes de determinar a situação futura de nosso país. 
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Apresenta-se ainda a atuação da Escola da Inteligência, criada pelo escritor e psiquiatra 

Dr. Augusto Jorge Cury, utilizada atualmente em todo o território nacional, propondo-se 

a vivência de tal metodologia, integrada às grades curriculares do Ensino Fundamental e 

Médio, como principal fundamento na formação escolar, onde prioriza-se a decifração 

dos códigos da inteligência diariamente, tanto pelos professores, quanto pelos alunos e 

demais profissionais da educação,  enfatizando não somente a capacitação acadêmica, 

mas sobretudo, a formação para a vida.  
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INTRODUÇÃO 

 A Inteligência Multifocal é uma teoria que orienta a formação de cidadãos 

críticos, capazes de tornarem-se sujeitos e agentes transformadores de suas realidades. A 

pesquisa realizada sobre “A Contribuição da Inteligência Multifocal na Prática 

Pedagógica” visa ressaltar a importância do trabalho com esta metodologia de ensino para 

a modificação da prática pedagógica atual, onde as crianças, jovens e adultos possam 

desenvolver a autonomia, decifrando os códigos da inteligência e esquivando-se das 

armadilhas da mente para a conquista de uma vida mais feliz. 

As dificuldades, empecilhos, medos e frustrações da equipe escolar resultam em 

um sistema de ensino enfraquecido, o qual necessita de mudança urgente. Oferecer aos 

agentes da educação a possibilidade da construção de um mundo com menos espaço para 

violência, tristeza e opressão das diferenças, é mostrar claramente que cada indivíduo 

constrói sua própria história e, consequentemente, torna-se capaz de transformar vidas. O 

papel do docente neste processo é fundamental, pois percebe-se a escola atualmente como 

uma instituição fria, que trabalha para formar meros repetidores de conceitos. O presente 

trabalho visa transformar esta realidade, apresentando as dificuldades encontradas pela 

escola na atuação do supervisor escolar e da equipe docente, discutindo as estratégias 

apresentadas pela Teoria supracitada e a vivência da aprendizagem através da Escola da 

Inteligência, numa busca constante pela qualificação do fazer pedagógico nacional. 

A presente obra se encontra estruturada em três eixos principais: O primeiro 

aborda as dificuldades do sistema educacional brasileiro, perpassando tanto pela falta de 

recursos e fracasso escolar, como pelo despreparo dos docentes e supervisores 

educacionais. O segundo apresenta a diferenciação entre as Teorias das Inteligências 



Múltiplas, Emocional e, da Teoria Inteligência Multifocal e sua criação. O terceiro eixo 

apresenta o Projeto Escola da Inteligência e o trabalho específico com técnicas 

apresentadas pela Inteligência Multifocal, objeto dessa pesquisa, vivenciada atualmente 

em todo o país, com 200 mil alunos integrados, idealizado pelo escritor e psiquiatra Dr. 

Augusto Jorge Cury, com o objetivo de formar as pessoas não apenas para o mundo 

acadêmico, mas principalmente difundir a formação para a vida. 

Por fim, há algumas considerações finais, tomando-se por base os referenciais 

teóricos estudados e a pesquisa bibliográfica realizada. 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA INTELIGÊNCIA MULTIFOCAL NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

  

          As inovações tecnológicas, novas ferramentas educacionais, novo modelo de 

Gestão Educacional, dentre tantas outras inovações podem ser percebidas na atualidade 

do contexto escolar. Desse modo, surgem novas teorias, novos pensamentos são 

incorporados aos mais antigos e descobertas aparecem no auxílio à prática pedagógica 

atual. O presente trabalho visa apresentar a Teoria da Inteligência Multifocal como 

ferramenta surpreendente no processo de ensino-aprendizagem, onde a mesma tem o 

papel de acrescer os nossos conhecimentos sobre o desenvolvimento da mente humana, 

ofertando-nos diferentes caminhos para o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

mais humana, onde professores e alunos  são chamados a encontrarem-se consigo 

mesmos em busca de uma maior qualidade de vida  e, consequentemente, de uma vida 

escolar mais completa. 

          É perceptível a dificuldade que a escola enfrenta atualmente, não só na 

infraestrutura, mas, sobretudo na indisciplina dos alunos. O Sistema educacional procura 

alunos quietos, mas a sabedoria procura alunos inconformados. (CURY, 2010). Muitos 

estudos acerca da avaliação das práticas escolares no Brasil têm demonstrado uma 

educação aquém do desejado. O baixo índice de desempenho dos alunos nas avaliações, 

a diminuta expansão da educação básica, a limitação de recursos financeiros, a ausência 

de professores qualificados, entre outros, são problemas que emergem do sistema 

educacional brasileiro. Em face destes problemas, torna-se fundamental compreendermos 

como se dá o conhecimento e o desenvolvimento da inteligência, para que possamos 

encontrar soluções dignas de crédito para a qualificação de tal sistema. Buscando isso, 



muitas escolas no Brasil, esforçaram-se para mudar seus procedimentos em função das 

descobertas de Howard Gardner, através da Teoria das Inteligências Múltiplas, que diz: 

O conhecimento não é fragmentado, mas sim interligado através 

de um sistema de inteligências interconectadas e, em parte, 

independentes, localizadas em regiões diferentes para cada 

indivíduo e para cada cultura.  (GARDNER, 1995) 

         E das contribuições de Daniel Goleman, com a Teoria da Inteligência Emocional, 

que afirma: 

No mundo atual, não basta ser inteligente, esperto e preparado 

para competir. É preciso ter calma e empatia e persistir diante das 

frustrações para conseguir viver bem no amor, ser feliz com a 

família e vencer no mercado de trabalho. (GOLEMAN, 1995) 

Desse modo, as escolas buscaram utilizar a Teoria de Goleman, entendendo-a como 

Weisinger, “A Inteligência Emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções” 

(WEISINGER, 1997), ou seja, seria preciso usar as emoções de forma positiva para o 

alcance de melhores resultados. Em contrapartida, o psiquiatra e escritor Augusto Cury, 

desenvolve a Teoria da Inteligência Multifocal, a qual diferencia-se da Teoria das 

Inteligências Múltiplas de Gardner e da Teoria da Inteligência Emocional de Goleman, 

embora também contribua fundamentalmente para a qualificação da educação, a qual 

todos desejamos, pois envolve três grandes áreas de abrangências, duas inconscientes e 

uma consciente, conforme afirma Cury: 

Os códigos da inteligência são mais abrangentes, envolvem 

também as duas outras áreas que se operam inconscientemente: o 

processo de construção de pensamentos e o sistema de variáveis 

que atuam nesse processo. Decifrá-los e assimilá-los produz 

desenvolvimento das inteligências múltiplas de Gardner, a 

inteligência emocional de Goleman, a busca de superação 

de Adler, as habilidades propostas por Piaget, Vygotsky e outros 

pensadores. (CURY, 2010) 



            O sistema educacional atual busca otimizar a prática da repetição de ideias, 

aceitando e disseminando um conhecimento que, na maioria das vezes, não acrescenta 

nada ao cotidiano do aluno, busca-se apresentar dados estatísticos que comprovam o 

crescimento da educação no país, mas não apresenta-se os métodos que são utilizados 

para medir a qualidade no ensino. São inúmeras as tentativas de modificação, trocando-

se anualmente o material didático, projetos e sistemas de ensino, quase sempre, sem 

sucesso. A prática pedagógica não incentiva o aluno a descobrir, inventar e reinventar o 

conhecimento, pois não mais encontramos professores provocadores do saber, o que se 

percebe é que os docentes têm sido constantemente desvalorizados, minimamente 

remunerados e minunciosamente questionados acerca de sua prática, todavia, sem 

perspectiva de auxílio ou mudança concreta. Cury nos diz que “professores com déficit 

de memória intenso estão muito esquecidos e querem que os alunos lembrem de tudo 

nas provas.” (Cury, 2010).  

           Para Fernandes (2001), as dificuldades de aprendizagem são definidas como uma 

situação “que provém de causas que se referem à estrutura individual da criança, 

tornando-se necessária uma intervenção psicopedagógica mais direcionada” 

(FERNANDEZ, 2001, p.32). De acordo com Patto, (1999): 

A complexidade do fracasso escolar decorre das dimensões 

políticas, históricas, socioeconômicas, ideológicas e 

institucionais, bem como das dimensões pedagógicas articuladas 

às concepções que fundamentam os processos e as dinâmicas em 

que se efetivam as práticas do cotidiano escolar. 

              Isto posto, compreendemos que o déficit de aprendizagem e a falta de 

qualificação do ensino resultam na desvalorização do sistema educacional vigente, o qual 

necessita de uma mudança urgente. As práticas pedagógicas e o acompanhamento do 

Supervisor escolar tem-se tornado alvo de descontentamento, pois sabemos que este 

profissional visa atuar como mediador entre o saber fazer, saber ser e saber agir do 

professor, porém, faz-se necessário que o mesmo apresente conhecimento acerca das 

teorias que o auxiliam neste processo e, que, fundamentalmente tragam resultados à 

escola. É neste contexto que a Teoria da Inteligência Multifocal contribui para a educação, 

fazendo-se compreender como uma forma de humanizar alunos, pais e professores através 

da compreensão interior individual e da decifração dos códigos da inteligência.  



          O estudo que perdurou dezessete anos sobre o processo de construção do 

pensamento, baseado na filosofia e psicologia, resultou nesta nova teoria, que entende a 

formação do homem como um pensador e construtor de ideias. Citando as palavras de 

seu criador: “Na psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, como temos visto, os 

códigos básicos da inteligência são desenvolvidos pela educação e pelo treinamento 

sistemático.”  (CURY, 2010, p.63) Assim, ele desenvolve uma forma de compreendermos 

a mente e a inteligência humana, baseado nos códigos, que ele define: 

Chamo as funções da inteligência de códigos, porque não basta 

admirá-los nem os entender logicamente, é preciso decifrá-los 

intimamente, desvendar suas nuances, conhecer os seus segredos, 

ter disciplina e treinamento para assimilá-los. (Cury, 1958 p.63) 

         Em face do exposto, compreende-se que as crianças e os jovens devem ser 

estimulados a decifrarem os oito códigos da inteligência desde a infância, vivenciando-

os de maneira progressiva, dentro e fora das salas de aula, para que somente assim haja a 

qualificação da prática pedagógica atual, fazendo com que os docentes sejam capazes de 

formar adultos críticos, altruístas e conscientes de seu papel na sociedade. O professor, 

por meio destas ferramentas, pode aliar à sua prática a reflexão crítica e autocrítica, 

conforme exposto por Contreras (2002), onde a reflexão crítica vislumbra um processo 

de tomada de consciência do educador que vai além de suas próprias intenções, assim 

como utilizar-se da técnica do DCD – duvidar, criticar e determinar, abordada por 

Cury(2010), que visa reeditar as lembranças negativas e produzir janelas paralelas às 

janelas killer- que seriam janelas onde armazenamos perdas, fobias e frustrações - 

objetivando fazer com que todos tornem-se líderes de si mesmos e possam ser gestores 

do seu “eu”. Isto permitiria ao professor questionar a estrutura social que acaba por 

envolver seu trabalho, possibilitando-o, uma noção crítica e consciente da prática por ele 

desenvolvida e das consequências dessa prática social na sua atividade docente. Torna-se 

imprescindível que os docentes atentem para as necessidades do aluno com uma 

abordagem multifocal, não apenas resumindo-se a transferência de conteúdo, mas 

principalmente para a assimilação e identificação da utilização deles na vida prática 

discente. Para isso, a escola precisa preparar-se para as transformações que virão, o 

docente deve, primeiramente, encontrar-se consigo mesmo na busca pela excelência não 

apenas profissional, mas fundamentalmente da excelência pessoal, a qual o fará realizar 

coisas admiráveis e, consequentemente, formar alunos brilhantes. Segundo o autor, outro 



fator importante desta Teoria é evitar as armadilhas da mente: o conformismo, o medo de 

assumir seus erros e o medo de assumir riscos, pois estas são determinantes no processo 

de bloqueio à inteligência. “Elas bloqueiam o desenvolvimento da excelência psíquica, 

afetiva, social e profissional” (CURY, 2010). Antes de decifrar os códigos da inteligência, 

é importante libertar-se destas armadilhas, que sugam o potencial humano, anulam as 

qualidades, enfraquecem o intelecto, resultando em uma sociedade morta. O ato de 

ensinar o enfrentamento a estas armadilhas tornará a criança, jovem ou adulto, um cidadão 

seguro, sensível, agradável e que dificilmente estará sujeito a problemas psicológicos e 

psicopedagógicos.  

Acerca destas armadilhas, Cury discorre: 

Há pessoas educadas, que nos primeiros cinco minutos de 

conversa são agradabilíssimas, parecem seres angelicais, mas 

conviver com elas é um tormento. Tecem mil argumentos para 

sustentar suas atitudes. Nunca reconhecem erros, nunca pedem 

desculpas. Sugam a energia vital dos outros por falar muito e 

procurar excesso de atenção. (CURY, 2010) 

        Diante da possibilidade do desvio de tais armadilhas, propõe-se a inteligência 

multifocal como ferramenta para a formação de seres humanos construtores de ideias, 

multifocalmente inteligentes, capazes de desenvolver a arte da dúvida, crítica, de 

determinar suas escolhas, de pensar antes de reagir, de ouvir os demais, expor e não 

apenas impor suas ideias, seres humanizados que apresentem a capacidade de enxergar 

as situações difíceis como oportunidades de crescimento, que possam transformar as 

dificuldades em desafios, trabalhando com maturidade as perdas e frustrações, onde cada 

conquista representará um degrau a mais no pódio... 

“Ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para 

alcançá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas 

lágrimas para cultivá-la. Ninguém terá prazer no estrelato se 

desprezar a beleza das coisas simples no anonimato. Pois nelas se 

escondem os segredos da felicidade.” (CURY, 2008) 

        O presente estudo enfatiza a necessidade de formar-se continuamente professores 

altruístas, gerenciadores da própria emoção e intelecto, pois o docente que aplica em sua 



prática o desenvolvimento constante da capacidade empática de se colocar no lugar do 

outro e de perceber suas dores e necessidades psicossociais, consegue direcionar aos 

alunos a valorização da democracia das ideias, do humanismo e da cidadania. 

Compreende-se que as pessoas que fazem o mal, foram de alguma forma, engessadas no 

terreno da tristeza e buscam, através de atitudes reprováveis, preencher o vazio existente 

no solo de suas mentes. Retoma-se, portanto, a decifração dos códigos da inteligência 

para melhor compreensão do que se propõe a Teoria aqui abordada. Os códigos da 

inteligência são oito: código do “eu” como gestor do intelecto, da autocrítica, da 

psicoadaptação ou resiliência, do altruísmo, do debate de ideias, do carisma, da intuição 

criativa e do “eu” como gestor da emoção. Acredita-se que, desenvolvendo a decifração 

de tais códigos a partir da infância, o ser humano será capaz de viver feliz por completo, 

apresentando multifocalmente a sua inteligência, qualificando a sua vida e a dos que o 

rodeiam. Contudo, não é uma tarefa fácil, não se apresenta aqui a decifração dos códigos 

como uma ferramenta mágica para a transformação da prática pedagógica atual e para a 

mutação do sistema educacional.  

          Entende-se que tal decifração é o passo inicial na reconstrução de uma escola onde 

o aluno representa a pedra mestre do edifício, onde todos os esforços sejam voltados para 

a qualificação do docente que concerne aos discentes a possibilidade de compreensão da 

vida e da escola como ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades de 

interiorização e construção de ideias. O docente passa novamente a ser o provocador do 

conhecimento, desta vez mais centrado e consciente do seu papel na construção da 

história individual e social de seus alunos. Apresenta-se, portanto, como agente 

transformador, passível a erros, medos e frustrações, deixa de ser aquele ser invencível, 

idealizado anteriormente por seus alunos, para mostrar-se um ser humano igual a todos, 

que precisa dos mesmos cuidados, que decepciona-se também e sofre, como todos os seus 

alunos. Alguém que o discente possa observar e comparar-se, entendendo-se apto a 

enfrentar as dificuldades da vida, porque segundo Cury: 

Viver é conquistar, ter experiências, cultura, amigos, um grande 

amor, é também perder, diminuir a destreza muscular, o 

reconhecimento social, a vitalidade social. É encantar-se com os 

outros e ter expectativas correspondidas, é também se desencantar 

e ter experiências esfaceladas. (CURY, 2008) 



        Propõe-se desta forma, a renovação da prática pedagógica, entendendo-se que a 

mesma, lapidada, renovada, pode revolucionar o processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando a redescoberta do prazer de ensinar e aprender, transformando vidas e 

direcionando-as ao sucesso. Salienta-se que, ao falar em prática, ficam evidentes as 

contribuições da base teórica, tendo em vista que a teoria vem fundamentar a prática, 

(VÁSQUEZ, 2007, p. 243), existindo assim uma unidade entre teoria e prática, ou seja, 

uma contribui para o desenvolvimento da outra. Ressalta-se porém, que na Inteligência 

Multifocal a teoria embasa os estudos, onde o aluno é orientado a colocar em prática todas 

as técnicas estudadas. A prática da mesa redonda  do “eu” aliada à técnica do DCD 

permite trabalhar com inteligência  as fobias ou quaisquer imagens destrutivas, aqui 

tratadas como janelas killer, onde há o treinamento para estimular a resposta no momento 

em que surgirem as reações fóbicas, que devem ser bombardeadas com os 

questionamentos típicos desse processo, fazendo com que aqueles problemas antigos que 

são revividos sempre que vêm à memória, sejam reeditados e não mais exerçam tristeza 

nas próximas lembranças. Um docente em trabalho com a Inteligência Multifocal, deve 

aproveitar momentos de fobia, frustração ou medo para aplicar a teoria, fazendo com que 

o aprendente possibilite através das técnicas supracitadas, a criação de janelas paralelas, 

auxiliando o registro positivo em sua memória.  

       “Muitos professores consideraram seus alunos insuportáveis, sem decifrar o drama 

escondido em seus comportamentos reprovados.”(CURY, 2008) A maioria dos 

professores reclama, insistentemente da indisciplina em sua sala de aula, porém, não 

tomam qualquer atitude para solucionar tal problema, acreditando que não podem intervir 

para melhorar a situação, que modifica-se, quando o docente passa a decifrar o código do 

altruísmo e da autocrítica, pois transforma-se em uma pessoa mais humanizada, um 

profissional que ouve o inaudível, que resgata valores, que não julga e crítica, mas que 

auxilia e orienta. Existe uma necessidade gritante na educação atual no que tange ao 

resgate de valores, os quais a sociedade tem perdido. Esta Teoria visa incentivar as 

crianças e jovens na participação de projetos de visitas em Creches, hospitais, asilos, 

possibilitando a vivência da solidariedade, oportunizando a participação de todos como 

autores e atores no palco de suas vidas e não somente como meros expectadores. Ela 

remete à reflexão sobre as consequências de todos os atos e perpassa pela formação da 

personalidade. Tanto o docente quanto o supervisor educacional precisam reconhecer que 

o seu papel é fundamental na realização de tais atividades e que, para isto, sua prática 



deve estar fundamentada nos princípios que regem a formação de educadores 

multifocalmente inteligentes: amor, dedicação e competência. A escola precisa ter 

professores sonhadores para formar alunos sonhadores... uma sociedade não sobrevive 

sem sonhos! O aluno deve ser treinado, desde cedo, para suportar adversidades e fazer 

das dificuldades degraus para a conquistas de seus sonhos. Cury nos apresenta o maior 

dos problemas acerca da educação atual: 

O grande problema é que o sistema educacional é falho e 

superficial. Escolas do mundo todo ensinam as crianças e jovens 

a estudar o imenso espaço que nunca pisarão, mas não os terrenos 

das perdas, crises, dos desafios e das contrariedades existenciais. 

(CURY, 2008) 

          Visando a aplicação desta teoria na prática pedagógica, inconformado com a 

metodologia aplicada hoje em todo o país, o autor supramencionado criou também a 

Escola da Inteligência, objetivando preparar os discentes não apenas para os desafios 

acadêmicos, mas prepará-los para a vida. Ela visa ser integrada à grade curricular do 

Ensino Fundamental e Médio, com aulas semanais, ensinando os discentes dos referidos 

níveis de ensino a protegerem sua emoção, a colocarem-se no lugar dos outros, 

prevenindo assim questões como bullying, necessidade de controle dos grupos, dentre 

outros. Ensina também a pensar antes de reagir, evitando situações de agressividade, tão 

comuns atualmente no cenário educacional. A libertar a imaginação, treinando as mentes 

na busca de soluções, para formar construtores de ideias e não repetidores de conceitos. 

Aplicada em materiais apostilados, diagramados com histórias, ilustrações, atividades e 

dinâmicas para cada aluno, a metodologia conta com temas trabalhados que apresentam 

exclusiva abordagem psicológica, filosófica e sociológica também em Recursos 

Multimídias, Capacitação Presencial ou por meio de EAD (Educação a Distância), além 

de avaliações periódicas. Neste contexto, a técnica está presente na tríade: Escola – Pais 

– Alunos. O resultado são alunos extremamente satisfeitos, críticos e resilientes, pais mais 

conscientes de seu papel na família, escola e sociedade e professores altruístas, sujeitos 

de sua própria história. 

“É um ciclo virtuoso, em que extraímos o melhor de cada agente 

social. O resultado se vê na sala de aula e na sociedade, são 

cidadãos mais interessados, com melhor desenvolvimento nas 



aulas e mais preparados emocionalmente no âmbito familiar e 

recreativo”. CAMILA CURY- Diretora Geral da Escola da 

Inteligência. 

          Em face do exposto, a teoria da Inteligência Multifocal aparece como ferramenta 

chave na transformação da educação em nosso país. Ela deve ser trabalhada em sala de 

aula de forma que o docente possa vislumbrar os frutos de seu trabalho, continuamente. 

A Escola da Inteligência, idealizada por Cury, propõe uma maneira metódica e 

disciplinada de trabalhar a Teoria, limitando-a no processo de ensino-aprendizagem. Faz-

se extremamente importante a inclusão desta Teoria na educação como metodologia de 

ensino, onde professores e alunos participem de formações continuadas, objetivando o 

conhecimento de seus conceitos e prática em todo o processo, desde as atividades e 

debates em sala de aula, interdisciplinarmente, até as atividades extraclasse e o diálogo 

entre os pais, alunos e órgãos colegiados. Atualmente, o projeto supracitado conta a 

participação com 200 mil alunos em todo o país, com interesse de mais de 30 países em 

aplicá-lo. Registra-se ainda o interesse do autor em contribuir para a qualificação da 

educação através da renúncia dos direitos autorais do mesmo, que afirma estar 

contribuindo para a redução da violência nas escolas: 

Escola da Inteligência pode ser um caminho para diminuir o 

índice de violência? Tenho convicção. Porque onde estamos 

aplicando, em centenas de escolas, os professores dizem que 

diminuiu drasticamente a violência, o bullying, a agressividade e 

as depredações que ocorrem nos pátios das escolas. Melhora a 

solidariedade e generosidade.  

Vale salientar que o Projeto Escola da Inteligência foi implantado não somente nas 

escolas privadas, mas também nas escolas municipais de nosso país. Monte Alto (SP) foi 

a primeira cidade do Brasil e da região a implantar, em sua rede municipal de ensino, o 

Programa "Escola da Inteligência", onde são registrados altos índices de satisfação, 

segundo a Supervisora Municipal de Ensino, professora Sueli Amantéa: 

As aulas eram esperadas com expectativa e sempre havia algum 

desdobramento no decorrer dos temas. Além da receptividade, o 

fato das abordagens serem claras e próximas aos modelos 



socialmente construídos, havia identificação dos alunos com os 

personagens. As atividades propostas para os alunos também 

mobilizaram seus familiares que, em algumas circunstâncias, 

tiveram que falar sobre experiências, medos, e visão de mundo. 

Não eram temas com conceitos, mas abordagens que levaram às 

reflexões de postura. AMANTÉA – Em entrevista à Agência de 

Notícias Uniara - Ageuntara 

O Projeto também é difundido em grandes eventos como agente transformador da 

educação e tem orientado os docentes na conquista de seus ideais. Entre os dias 21 e 24 

de maio, a Escola da Inteligência participa mais uma vez da Educar/Educador, maior feira 

e congresso sobre educação da América Latina. Pela segunda vez consecutiva o programa 

educacional leva sua metodologia para apresentar às instituições de ensino disciplinas que 

trabalham saúde e educação emocional, aspecto que reflete no comportamento e 

aprendizado dos alunos, confirmando desse modo, sua contribuição para qualificação da 

prática pedagógica atual. Ressalta-se ainda que esta Teoria requer muito mais que a busca 

pelo conhecimento, requer a compreensão do funcionamento da mente humana, o 

reconhecimento de seres humanos frágeis e ao mesmo tempo fortalecidos pela capacidade 

de desenvolver multifocalmente suas habilidades, decifrando os códigos da inteligência 

para qualificação de sua vida pessoal e profissional. Contudo, enfatiza-se a importância  

da tomada de consciência por parte do docente, o qual deve avaliar sua prática 

constantemente, visando o aprimoramento, através das técnicas supramencionadas, de 

abordagens existentes para não tornar-se mais um repetidor de conceitos, mas 

verdadeiramente um construtor de ideias, que possa inspirar seus alunos na busca pelo 

conhecimento, estendendo a sua visão de mundo aos que o rodeiam, na certeza de que os 

docentes excelentes são capazes de reconhecer seus erros e aprender com eles.  

           Freire (1998) diz que para haver sucesso entre a teoria e prática na formação 

docente deve-se desenvolver o senso crítico, a aceitação do novo e a rejeição a qualquer 

forma de discriminação. Assim, a referida teoria somente estará inserida no contexto 

educacional com sucesso quando a equipe docente compreendê-la como orientadora e 

formadora de alunos, pais e professores mais humanos, capazes de transformar seus 

medos em ferramentas para a construção de um ser humano mais centrado, onde a prática 

pedagógica exerça o papel de agente transformador da realidade, alicerçado em um 



cotidiano escolar saudável, que instrumentaliza pensadores e instiga construções de 

ideias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            As metodologias de ensino utilizadas atualmente têm-se mostrado ineficazes no 

processo de qualificação do sistema educacional brasileiro, do qual emergem 

necessidades gritantes para redução do fracasso e evasão escolares, enfatizados pelo 

despreparo docente.  

           As dificuldades apresentadas no início desta obra devem impulsionar a busca por 

estratégias que auxiliem o fazer pedagógico. A educação brasileira vem emitindo um grito 

silencioso de socorro, onde os docentes são chamados à tomarem posição na guerra contra 

o conformismo. A Inteligência Multifocal, ferramenta apresentada como subsídio 

importante para o desenvolvimento das habilidades que visam humanizar a tríade escola-

pais-alunos, surge como solução possível aos problemas educacionais de onde originam-

se a violência e o vandalismo nas escolas. As técnicas oriundas de tal Teoria possibilitam 

ao professor uma adequação em sua prática diária, fazendo com que ele se entenda como 

sujeito de sua história e agente transformador da realidade dos alunos e, 

consequentemente, de sua própria vida. Ele é chamado a repensar os problemas, 

enfrentando seus medos e fazendo de suas frustrações fontes de crescimento, percebendo-

se finalmente, como um docente jamais visto: aquele que é igual ao aluno, que também 

sofre e decepciona-se e que, ao contrário do que é imposto atualmente nas salas de aula, 

um professor que também é passível a erros e derrotas. Contudo, o desenvolvimento 

destas habilidades deve ser muito mais consistente, pois é preciso muito mais que 

esperança para que os docentes modifiquem sua prática. Necessita-se de pessoas que 

acreditem na educação, que ainda sintam amor à profissão e que dediquem suas vidas à 

formação e qualificação das demais, visando deixar sucessores e não herdeiros no palco 

educacional deste país. 

            Conclui-se portanto, que a partir da inserção desta metodologia no sistema 

educacional, quando os docentes modificarem suas práticas, objetivando formar 

construtores de ideias, estes serão os líderes na revolução educacional nacional, que 

somente será possível através da união dos profissionais da educação que, de mãos dadas, 

ensinarão os discentes a compreenderem não apenas o mundo exterior, mas 



fundamentalmente o mundo interior, preparando-os assim para enfrentarem as 

dificuldades da vida, sendo altruístas, resilientes, gestores de sua emoção e intelecto, mas 

primordialmente, seres humanizados, que valorizam o outro, que os respeitam em suas 

diversidades e que sejam capazes de transformar as vidas das pessoas que os rodeiam 

através da gestão inteligente de sua memória. 
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