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De médico e louco todo 
mundo tem um pouco
A paixão pelo estudo da mente humana deu ao psiquiatra Augusto Cury o dom de  
ensinar as pessoas a conduzir melhor os meandros tomados pela emoção. Analisada  
por especialistas nos Estados Unidos e na Espanha, a teoria da inteligência multifocal  
já norteou mais de 20 mil sessões psicoterapêuticas e consultas psiquiátricas, além  
de inspirar 32 obras escritas pelo médico, com mais de 20 milhões de exemplares 
vendidos somente no Brasil. Uma delas é O Vendedor de Sonhos, que deve se 
transformar em filme. O próximo lançamento, o romance Armadilhas da Mente,  
fala sobre uma época de escravidão emocional sem precedentes na história. 
Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

Meio & Mensagem — Como está a saúde 
mental do brasileiro? 
Augusto Cury — No mundo todo, e não 
apenas no Brasil, a saúde mental está 
péssima. Tomamos o caminho errado. 
Não sabemos nos interiorizar, filtrar es-
tímulos estressantes, proteger a emoção. 
Uma em cada duas pessoas desenvolve-
rá um transtorno psiquiátrico. Falamos 
de mais de três bilhões de pessoas. O 
maior problema encontrado é a síndro-
me do pensamento acelerado, que tive 
o privilégio de descobrir e a infelicida-
de de saber que atinge grande parte da 
população mundial. Pensar com cons 
ciência crítica é bom, mas pensar demais 
é uma bomba contra a qualidade de vi-
da. Gera dores de cabeça, dores muscu-
lares, fadiga ao acordar, sofrimento por 
antecipação, baixo limiar para frustra-
ção e esquecimento.

M&M — Ainda existe o estigma do “médi-
co de louco”?
Cury — Existe tal preconceito, mas as 
pessoas percebem cada vez mais que o 
normal é ser estressado e o anormal é ser 
tranquilo, abraçar as árvores e conversar 
com as flores. 

M&M — Como a inteligência multifocal in-
terfere no consumo? 
Cury — A teoria da inteligência multifocal, 
por estudar os quatro grandes pilares da 
psicologia — o eu como autor da história, 
os papéis da memória, a educação da emo-
ção e o processo de formação de pensado-
res —, pode contribuir muito para prevenir 
transtornos psíquicos, bem como produ-
zir um consumo consciente e responsável.

M&M — A Coca-Cola desistiu de anunciar 
para crianças com menos de 12 anos de ida-

de. O governo do Estado de São Paulo ve-
ta leis que tentam impor limites à publici-
dade infantil. Como analisa a relação en-
tre a propaganda e o setor de alimentos? 
Cury — Cuidar da saúde física e mental 
das crianças de todas as raças e culturas 
é cuidar do futuro da própria espécie. Ati-
tudes de empresas como a Coca-Cola, 
que se preocupam com o bem-estar de-
las, são um avanço. A obesidade infan-
til compromete o corpo e a autoestima.  

M&M — É legítimo usar o apelo dos brinque-
dos para atrair o consumo pelas crianças? 
Cury — É um crime estimular a emoção 
das crianças para um consumo desen 
freado. Elas têm pouco filtro intelectual, re-
agem sem pensar. Têm, portanto, uma ca-
pacidade de escolha em formação. Crian-
ças e pré-adolescentes precisam ter infân-
cia e consumir mais alegria, aventuras, de-

safios, e menos produtos. Empresas, inclu-
sive programas infantis, que massacram as 
crianças para consumir, têm uma dívida 
impagável com a humanidade.

M&M — Como as mensagens publicitárias 
se processam na mente do consumidor a 
ponto de se converter em vendas?  
Cury — Elas são registradas inconscien-
temente em frações de segundos pelo fe-
nômeno RAM (registro automático da me-
mória), formando uma janela no córtex 
cerebral que contém não apenas o pro-
duto, mas as benesses a ele associadas. 
Desse modo, gera-se uma mensagem su-
bliminar, que faz com que o consumidor, 
ao ver ou pensar no produto, detone o ga-
tilho da memória, abrindo a janela que 
gera o desejo instantâneo de possuir não 
apenas o produto, mas também o prazer, 
ainda que falso, a ele vinculado.

M&M — Qual é a responsabilidade da in-
dústria da comunicação diante do cená-
rio consumista que vivemos? 
Cury — As agências de propaganda de-
veriam estudar o processo de construção 
dos pensamentos e a teoria das janelas da 
memória para exercer um marketing cons-
ciente e sustentável. O marketing que in-
centiva e respeita a capacidade de esco-
lha produz mentes livres e emoção saudá-
vel. O marketing apelativo produz servos.

M&M — Quando uma ação pode ser consi-
derada consciente ou abusiva? 
Cury — Todo o sistema está contamina-
do, mas uma boa referência é o marke-
ting que estimula a arte de pensar. Quan-
to aos exemplos abusivos, cito os que as-
sociam modelos magérrimas para vender 
celulares, videogames, alimentos e rou-
pas. Há cerca de dois milhões de pessoas 
com anorexia nervosa no Brasil e mais de 
50 milhões no mundo. A maioria é consti 
tuída de mulheres jovens. Elas estão pele 
e ossos e, se você pergunta por que não 
comem, elas dizem “porque estamos obe-
sas”. Quem quiser conhecer mais sobre es-
se assunto, recomendo o livro que estou 
lançando, Armadilhas da Mente. 

M&M — Quais os alertas contidos em Ar-
madilhas da Mente?
Cury — Nesse romance psicoterapêu-
tico abordo que toda mente é um cofre. 
Não existem mentes impenetráveis, ape-
nas chaves erradas. Falo também sobre o 
cárcere da emoção. Nunca nas socieda-
des livres houve tantos escravos no terri-
tório da emoção. Há diversas armadilhas 
mentais que nos asfixiam.

M&M — O que é a Escola da Inteligência?
Cury — É um programa de educação da 
emoção que pode ser inserido na grade 
curricular (uma aula por semana) com 
o objetivo de treinar a capacidade de ge-
renciar o estresse, de pensar antes de  
reagir, desenvolver resiliência às contra-
riedades, contribuir para relações sau-
dáveis e melhorar o rendimento intelec 
tual dos alunos. Há cerca de cem mil alu-
nos no programa e 30 países interessados 
em aplicá-lo. Infelizmente, alguns líderes 
educacionais estão mais interessados em 
vestibulares do que formar mentes livres. 
Renunciei aos direitos autorais para que 
o programa possa ser oferecido gratuita-
mente em orfanatos e em instituições que 
cuidam de jovens em situação de risco. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1563, p. 48, 10 jun. 2013.




