100 frases de Içami Tiba
O livro traz uma leitura leve, agradável e um conteúdo excepcional.
Trata-se de uma seleção de 100 das melhores frases do educador
Içami Tiba, que abordam temas como escola, educação, ética, relacionamentos, pais e filhos, entre outros.
De uma forma única, clara e direta, esta coletânea transmite
os ensinamentos através de suas clássicas e tão bem aplicadas frases,
fazendo o leitor refletir sobre as mais diversas situações do dia a dia
na vida de cada um. São frases intemporais, escolhidas e retiradas de
seus diversos livros, palestras, workshops e entrevistas; e podem ser
lidas independentemente de sequência ou cronologia.
Esta obra é um presente, tão cuidada em elegante edição;
mas é também uma ferramenta indispensável a qualquer um que
deseja adquirir (ou relembrar) os conhecimentos do nosso renomado sensei!
Afinal de contas: Quem Ama, Educa!
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Sobre o autor

Prefácio de Eugenio Mussak

Içami Tiba foi psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da

“O legado intelectual de Içami Tiba explícito nos mais de
trinta livros que escreveu, é imenso, mas ouso dizer que
não faz justiça ao homem, pai e amigo que ele foi.
Esta coletânea de frases e pensamentos é o
mosaico de um cérebro privilegiado, fértil, responsável
e feliz. Mostra a diversidade de seu pensamento,
a profundidade de sua visão e a simplicidade de sua
interpretação.
Você tem em mãos mais de cinquenta anos de
estudo, vivência e dedicação profissional representados
por frases precisas e simples. Aproveite. E aprofunde-se
nas ideias de Içami Tiba, um dos mais importantes
pensadores da psicologia educacional de nosso tempo.”

FMUSP e realizou mais de 78 mil atendimentos
psicoterápicos a adolescentes e suas famílias em
clínica particular. Seus 30 títulos já publicados ultrapassam mais de 4 milhões de livros vendidos.
O autor tem quatro livros adotados pelo Promed do
FNDE (Fundo Nacional e Escolar de Desenvolvimento)
do Governo do Estado de São Paulo. Proferiu mais de
3.580 palestras no Brasil e no exterior, para empresas
nacionais e multinacionais, escolas, associações e
entidades educacionais.
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