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Resumo: 

Este estudo teve como objetivo investigar os significados atribuídos por professores à literatura 

preferida e indicada para um professor novato. Partimos das respostas espontâneas de 91 

professores, constatando que 50,81% responderam que os livros de autoajuda são os que melhor 

os orientam e os auxiliam nas práticas diárias, diante do novo contexto escolar do Século XXI. 

Estas obras organizam-se em torno da narrativa ‘acredite que você pode mudar sua vida e isso 

se concretizará’, em suas obras os autores indicam um conjunto de práticas articuladas para o 

alcance do sucesso pessoal e profissional. Adotou-se como metodologia a análise dos discursos 

das obras citadas apoiada nos pressupostos da Retórica, definida por Charaudeau e Maingeneau 

(2006) como a ciência teórica do exercício público da fala, proferida diante de um auditório, 

dito por um orador que se esforça para impor representações para orientar uma ação,  

articulando com os estudos da Representação Social de Serge Moscovici (1978). Na coleta de 

dados utilizou-se: Questionários, Entrevistas, Grupo Focal, Observações e Diário de Campo. Os 

resultados identificaram os esquemas argumentativos utilizadas nas obras citadas e afirmar que 

este segmento literário pertence ao Gênero Retórico Epidítico, que se caracteriza por louvar e 

censurar valores defendidos por diferentes auditórios, atendendo as demandas segundo valores, 

crenças e atitudes. Também permitiu identificar a existência de uma divisão nítida desses livros 

segundo o gênero de suas audiências: masculino e feminino. Esta divisão encontra-se expressa 

nas imagens das capas dos livros. Nesta perspectiva, a adesão das professoras aos livros de 



autoajuda não constitui algo ‘escandaloso’, nem a ausência de consciência profissional, mas a 

reafirmação dos valores que defendem. É provável que ética defendida pelas professoras, 

expressa nos livros mais indicados, auxilie compreender alguns impasses na formação e nas 

práticas de professores, especialmente das séries iniciais do Ensino Fundamental, que se 

caracterizam pelo predomínio de mulheres, acentuados no caráter de doação e dedicação. É 

neste âmbito que a pesquisa a respeito das leituras dos professores nos interessa, uma vez que 

espontaneamente eles lêem e indicam estes livros a professores novatos, reafirmando o contexto 

em que circulam informações, imagens, palavras e afetos. Os resultados apontaram que alguns 

autores citados são indicados como referências bibliográficas curriculares para cursos de 

Formação de Docentes. Para as pesquisas em Educação, identificar leituras e leitores é meio 

valioso de delimitar grupos sociais segundo, valores, crenças, atitudes e condutas. 

Palavras-chave: 

Literatura Autoajuda. Retórica. Formação de Professores. Gênero. Currículo. 

 

Introdução 

Nas últimas décadas o gênero literário denominado autoajuda transformou-se em fenômeno de 

vendas no mercado editorial brasileiro e mundial. Digite a palavra felicidade no sistema de 

busca online de qualquer livraria e em poucos segundos surgirão dezenas de obras prometendo 

receitas infalíveis para entender o seu significado, conquistá-la ou mantê-la, seja no ambiente de 

trabalho, nas relações familiares ou nas amorosas (COVALATTI, 2002).  

Para Asbahr (2005) as prateleiras das livrarias são inundadas com este tipo de produção literária 

todos os anos. Na concepção de Rüdiger (1995; apud ASBARH, 2005, p. 23) autoajuda trata-se 

de:  

 
[...] um conjunto de práticas articulado textualmente que, embora variado em sentido e 

campo de aplicação baseia-se em um mesmo motivo, no principio de que possuímos um 

poder interior, passível de ser empregado na solução de todos os nossos problemas. O 

denominador de todas elas é um individualismo segundo o qual o individuo precisa 

procurar dentro de si os recursos necessários para resolver suas dificuldades de vida. 

Os problemas com que luta, embora se originem de fatores sociais, possuem uma 

natureza pessoal que não tem nada haver com a sociedade. 

 
 

Esta pesquisa deu continuidade às análises dos resultados da pesquisa “Gênese das 

Representações de Identidade Docente de Professores de primeiro e segundo Segmentos”, 

coordenada pela professora Alda Judith Alves-Mazzotti (2006).  



Ao analisar os dados a pesquisadora observou que quando perguntados como se atualizavam e 

quais leituras escolhiam como significativas para suas vidas e para seu trabalho docente, 

50,81% dos professores apontaram espontaneamente os “livros de autoajuda” de diferentes 

autores e temas como leituras recentes. O alto índice de indicação desses livros, por vezes de 

cunho religioso, dentre eles os espíritas, surgiram nas entrevistas; enquanto os livros didáticos e 

dos principais teóricos da educação foram pouco mencionados. Quando isso acontecia, nem 

sempre conseguiam ligar a obra ao autor ou, ao citarem o autor, não denominavam suas obras.     

A inquietação neste caso era tentar descobrir: Porque os professores buscam nos livros de 

autoajuda orientações para enfrentarem nas escolas os desafios da profissão?  

Este fenômeno despertou minha atenção, já que em suas respostas, estes profissionais 

indicavam tais livros, como “ferramenta de apoio”, na orientação e auxilio para enfrentarem nas 

escolas os desafios de uma nova realidade social, onde a desvalorização do trabalho, a 

precarização da profissão, o acúmulo de funções e a carência dos alunos, transformaram a 

prática “do ser professor” em um grande obstáculo, onde as dificuldades e lutas se fazem 

presentes no cotidiano da sala de aula da contemporaneidade. Ainda que tenham sido, por muito 

tempo, portadores dos mais representativos valores de sua sociedade, os professores duvidam 

hoje de seu direito, (PERRENOUD, 2000). As professoras dizem que as leituras e as 

conferências mais importantes, são aquelas que lhes dizem como viver melhor, e que nem 

sempre o “tema” deve estar restrito ao fazer pedagógico. 

Vejamos algumas falas que expressam o sentido de suas escolhas: 

 
Eu li um livro também do Gabriel Challita que eu não sei o nome dele, que é bem legal, 

abre novos horizontes a respeito daquilo que você pensa, [...] então, a gente tem que 

buscar livros onde a realidade seja mais próxima do que é que a gente achava que 

fosse à escola. 

 

[...] como aquele autor que sempre procurava passar aquela mensagem, pra mim, de 

esperança, que pode ser, que deve ser possível à realização dos sonhos, um mundo 

melhor, né? 

 

O Rubem Alves porque eu acho que tem é [...] ele fala de realidade, mais com poesia, 

não é? Eu acho muito bacana [...]. 

 

Ah [...] me aliviou de muitas culpas, não só como professora, mas também como mãe. 

Todos eles tiveram e têm o seu momento de acalanto para o professor, para a mãe, 



para a educadora, porque eu acho que a gente enquanto mãe e professora (ao mesmo 

tempo) mistura bem estes papéis com o filho. 

 

Os livros de auto-ajuda também me ajudaram enquanto gente, a superar as 

dificuldades, porque tem horas em que você tem vontade de desistir, você tem que 

buscar forças [...]. 

 
  

Na revisão de literatura sobre este tema, no campo da educação, foram encontradas poucas 

pesquisas. As realizadas referem-se à funcionalidade da autoajuda nas relações de trabalho, com 

a alegação dos empresários e gerentes dos departamentos de Recursos Humanos, que estas obras 

servem como manuais de disseminação de práticas como liderança, motivação, métodos de 

conduta dentre outras.  

Outras pesquisas indicaram, ainda, que o discurso da autoajuda é permeado pelo ideal de que 

tudo na vida (a felicidade, a auto-realização, o sucesso) está ligado à aquisição de bens 

materiais.  

Assim o presente estudo busca levar contribuições a um tema que tem produzido uma grande 

quantidade de pesquisas no campo da Educação, cujo principal foco é o de conhecer melhor 

questões relevantes voltadas à formação, o trabalho e práticas docentes no cotidiano escolar 

contemporâneo. 

O trabalho docente constrói-se e transforma-se no cotidiano da vida social; como prática, visa à 

transformação de uma realidade, a partir das necessidades práticas do homem social (AZZI, 

2005). 

Considerando a natureza dos trabalhos acima descritos, e diante da preferência dos professores, 

buscou-se, neste estudo conhecer que outros sentidos são atribuídos a este tipo de literatura, que 

justifiquem suas preferências. 

Optou-se pela pesquisa qualitativa, na qual Patton (1986, apud ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNADJER, 2004, p. 131) afirma ter por pressuposto: “[...] que as pessoas agem em 

função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre 

um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser 

desvelado”. 

Para as análises das informações utilizou-se a retórica como instrumento metodológico para 

apreender o processo discursivo utilizado pelos autores desse tipo de literatura, expostos em 

técnicas argumentativas (figuras de linguagem). Tanto essa análise quanto a que identificou os 

diferentes auditórios desse gênero, permitiu apresentar os elementos importantes de pensamento 



que influenciam as representações sociais de ‘vida social’ sustentada pelas professoras, uma vez 

que as mulheres são a grande maioria nesta profissão, aspecto relevante, considerando-se que se 

refere a um grupo de pertença no qual ocorrem trocas simbólicas na sua articulação com o 

contexto, em suas dimensões históricas, políticas e sociais (ANDRADE, 2007).  

Diante do contexto acima delineado, os estudos da retórica como instrumento metodológico 

apresentou-se como uma contribuição ao estudo da apreensão das representações sociais, como 

critério para selecionar e analisar os significados encontrados nas imagens das capas dessas 

obras direcionadas a diferentes auditórios.  

Para o mercado livreiro do país ainda não há um consenso em como categorizar o gênero 

autoajuda como categoria literária, mas os consumidores espontaneamente utilizam  aquela 

designação. É fácil perceber a indecisão quanto à categorização dos livros quando se pesquisa 

nas listas dos livros mais vendidos, que semanalmente são apresentadas nos periódicos de 

circulação nacional. Nestas listas, há três categorias: ficção, não-ficção e autoajuda. Esta última 

recebe, conforme a publicação, subdivisões: medicina alternativa, mentalismo, neurolinguística 

e relações interpessoais; em outras: religiões, desenvolvimento pessoal e espírita.  

A imprecisão da categoria é sintoma de sua natureza; mas o uso da palavra ‘autoajuda’ figurar 

em todas as listas sugere que não importa se o assunto é espiritualidade ou dinheiro, pois de 

uma maneira ou de outra, os livros que figuram nessa relação procuram colaborar para o êxito 

pessoal ou profissional de seus leitores. Essa ambiguidade dificulta, em muito, as estatísticas de 

vendas segundo os gêneros, mas isso não parece ser um obstáculo para os opositores que 

sempre salientam a enormidade dos livros vendidos. 

Com a preocupação legítima de vender, as editoras dão aos livros de áreas tão díspares como 

administração, moda e esoterismo uma embalagem parecida, com títulos que sugerem uma 

resposta utilitária e simples para os problemas (BIRDERMAN, 2004).  

Segundo Asbahr (2005) e Rüdiger (1996) as obras de autoajuda têm um pai e uma data de 

nascimento. O pai foi Samuel Smiles,32 médico escocês que escreveu um manual para ensinar à 

classe operária como chegar ao paraíso do sucesso individual; a data de nascimento: 1959; nome 

de batismo: Self-Help (Autoajuda).  

Lopes; Felizardo e Ranhel (2008) afirmam que com o passar dos anos, a noção de autoajuda 

sofreu diversas alterações, pois além de um tipo de discurso e literatura, passou a ser uma 

tendência de comportamento. Seu objetivo deixou de ser a formação do caráter, passando a ser a 

                                                           
32 Samuel Smiles nasceu na Escócia e viveu entre 1841 e 1904. O principal livro de sua autoria Self-help, 
foi publicado em mais de oito línguas, dentre elas o árabe e o japonês, confirmando o interesse e 
expectativa de leitores em outros países. Foi um verdadeiro sucesso de vendas, chegando a ser impresso 
cinquenta vezes. 



mudança espiritual e psicológica em que o indivíduo obtenha sucesso e realização pessoal. 

Brunelli (2004) afirma que a literatura da autoajuda transformou-se em uma espécie de manual 

de sobrevivência para o homem pós-moderno, oferecendo supostas receitas contra a angústia, o 

medo, a falta de confiança própria, como se realmente pudesse resolver os problemas do sujeito 

contemporâneo que, perdendo as antigas referências, precisa que lhe digam como gerir sua vida. 

Para seus críticos, é apenas um negócio lucrativo; enquanto, para outros, um “fenômeno social” 

que merece uma análise dos novos contextos sociais, culturais e políticos que influenciaram e 

ainda influenciam no comportamento dos leitores e os levam a buscar apoio neste tipo de leitura  

 

Referencial teórico 

Os livros de autoajuda constituem um gênero literário, assim categorizado e denominado pelas 

diversas mídias, identificando-os como fenômeno de mercado editorial, em que os autores 

indicam um conjunto de práticas articuladas textualmente para que os leitores procurem dentro 

de si os recursos necessários para resolver suas dificuldades de vida pessoal e profissional. O 

discurso de autoajuda geralmente sustenta que o segredo para que alguém melhore sua vida, 

alcance o sucesso, ganhe dinheiro, está na crença incondicional de que pode realizar seus 

sonhos, seu projeto de vida, seus desejos (BRUNELLI, 2004). Nas séries de enunciados 

encontrados neste gênero destacamos alguns: 

Os sonhos são os mapas dos navegantes que procuram os novos mundos. Na busca dos 

seus sonhos você terá de construir um novo saber, que eu mesmo não sei... E seus 

pensamentos terão de serem outros, diferentes daqueles que você agora tem (ALVES, 

2000, p. 85).  

 

Uma brilhante mãe com uma mão balança um filho, com a outra muda o mundo. Um 

deslumbrante professor com uma mão escreve na lousa, com outra move a sociedade 

(CURY, 2007, p. 150). 

 

A construção da felicidade depende da capacidade de absorver a frustração e usufruir 

os ganhos e aprender com tudo isso (TIBA, 1995, p. 115). 

 

Ser educador é ser promoter de auto-estima (CURY, 2003, p. 145). 

 

Neste livro, vou mostra-lhe passos específicos para atrair mais a boa sorte e limitar sua 

má sorte (MYERS, 2006, p. 14). 



 

Estes argumentos constituem-se em torno de metáforas (em 1 e 2); de uma definição 

estipulativa: o que se deve fazer (em 3); de uma definição ontológica (em 4, utilizando uma 

palavra inglesa que apresenta certo impacto no auditório); de uma afirmação a respeito de regras 

para obter algo (no caso ‘boa sorte’, em 5). São técnicas retóricas que instituem o que se diz ser 

o real (no caso das metáforas e da definição estipulativa), que buscam persuadir o leitor por 

apresentar um modo de fazer promissor (em 5). Caso os leitores adiram aos argumentos, então 

julgarão que tem em mãos ‘um mapa’ para chegar a um ‘novo mundo’, aquele apresentado pelo 

autor. Esse gênero institui valores, censura e louva o que se considera preferível ter e/ou fazer 

em certo momento e para certos grupos sociais; portanto pertence ao gênero retórico epidítico. 

Neste genero retórico os autores dirigem-se explicitamente a auditórios, segundo suas 

características (sexo, idade, local de trabalho, tipo de trabalho), o que se encontra marcado nos 

discursos, com a finalidade de obter a adesão total aos modelos propostos. Seus leitores buscam 

suas obras, participam de suas conferências, vão às livrarias para saber das novidades, 

conversam com seus colegas e amigos a respeito da última publicação. Em suma, os autores são 

autoridades para o grupo social, pois vocalizam o que ele julga ser desejável, os valores que 

sustentam. Os autores persuadem porque falam a língua dos grupos, por isso a análise retórica é 

o instrumento adequado para identificar os valores sustentados pelos leitores.  

Para muitos, a retórica é mera manipulação e ornato estilístico; uma forma de discurso mais ou 

menos vazio de conteúdo fundado no artifício psicológico com fins propagandísticos e não na 

argumentação de princípios e valores que se nutrem de um raciocínio crítico válido e eficaz 

(ALEXANDRE-JÚNIOR, 2004).  

O  dominio das técnicas retóricas permite apreender o que as pessoas consideram desejável em 

diversas situações. Saber analisa-las é importante porque elas são empregadas por todas as 

pessoas no quotidiano, de modo consciente ou não, em situações formais ou não. Em Psicologia 

Social, assim como nas demais Ciência do Homem, o dominio das técnicas retóricas permite 

maior acuidade na exposição do que as pessoas pensam e sentem em uma dada situação. Uma 

pessoa reconhecida como autoridade em um grupo que se mostrou incapaz e resolver conflitos, 

por exemplo. Seu poder não provém de algo externo ao ethos do grupo, por isso é preciso 

apreender os valores que ele defende (MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2009). 

As obras de autoajuda apresentam aos leitores um conjunto de argumentos que censuram e 

louvam o que se considera preferível fazer ou ter, o desejável, prometendo tornar melhor a vida 

pessoal e profissional, persuadindo-os que a busca da felicidade está ao alcance da mão por 

meio de receitas apresentadas. Trata-se, portanto, de um discurso voltado para provocar ou 

aumentar a adesão às teses apresentadas por seus autores, para os auditórios particulares, 



segundo as observações de Perelman, pressupondo que torna-se necessário um contato entre o 

orador e seu auditório, o discurso precisa ser escutado, e que um livro seja lido.   

A maioria das publicações de autoajuda baseia-se na valorização da estima do indivíduo, 

pregando a ideia de que o sucesso depende de ações que estão ao alcance de todos. Por 

censurarem e louvarem o desejável para o grupo, então os livros de autoajuda pertencem ao 

gênero epidítico que tem por referência auditórios particulares, aos quais seus oradores buscam 

persuadir, e assim os analisamos.  

O epidítico busca estabelecer a coesão grupal, e pode ser considerado, segundo Kennedy (1998, 

apud: MAZZOTI, 2007, p. 12 a 15) “como uma prática arcaica, que remonta aos animais 

sociais”. Mais adiante (p. 20) o autor sustenta: 

 
Epideictic is the most problematic of the traditional Western species of discourse, that 

in which an audience is not called to make some specific judgment or take some specific 

action. [...] Some speeches console or inspire an audience by instilling or renewing 

values and beliefs and a sense of group identity33.  

 
O significado da identidade do grupo sustenta-se em suas crenças coletivamente produzidas e 

historicamente determinadas, as que não podem ser postas em questão por constituírem o 

fundamento do modo de vida e do sistema de valores do grupo (cf., MAZZOTTI; ALVES-

MAZZOTTI, 2009). 

O discurso epidítico dos livros de autoajuda se propõe a auxiliar e confortar por meio de 

exemplos, regras e condutas a vida de um indivíduo ou para uma instituição. Ao elogiar 

pessoas, cidades, nações, figuras sobrenaturais, animais e coisas estabelece um modelo a ser 

seguido. Essa ‘modelagem’ das condutas será persuasiva caso tenha por alvo auditórios 

particulares que já admitem ‘os fatos’, os valores e crenças. Por essa razão, a análise retórica 

dos livros de autoajuda precisa explicitar os auditórios para os quais eles são persuasivos. 

Os livros de autoajuda parecem falar ao auditório universal, para qualquer auditório. No entanto, 

identificamos dois auditórios: o feminino, constituído em sua maioria por professoras e 

educadoras em sentido extenso; o masculino constituído por gestores ou administradores 

(corporativo). 

                                                           
33 O discurso Epidítico é o mais problemático da espécie ocidental tradicional do discurso, em que uma 
audiência não é chamada para fazer algum julgamento específico ou tomar alguma ação específica. [...] 
Alguns discursos consola ou inspira uma audiência por incutir ou renovar valores, crenças e o senso da 
identidade grupal. 

 



Além disso, a análise retórica dos livros, desde as imagens de suas capas até a estruturação 

discursiva, permitiu identificar como os oradores e seus auditórios apreendem os objetos do 

mundo, como instituem o que julgam ser o real, o que orienta suas ações, portanto suas 

representações sociais. 

A Representação Social, portanto, não é uma cópia nem um reflexo, uma imagem fotográfica da 

realidade: é uma tradução, uma versão desta. Ela está em transformação como o objeto que tenta 

elaborar. È dinamica, móvel. Ao mesmo tempo, diante da enorme massa de traduções que 

executamos continuamente, constituímos uma sociedade de sábios amadores. Em suma, os 

livros de autoajuda pertencem ao gênero retórico epidítico que, por meio do elogio e censura 

dos valores, produz a coesão e a identidade de grupos sociais.  

A adesão de professoras aos livros de autoajuda permite apreender os seus valores pelo exame 

de autores que elas julgam ser mais importantes. Além disso, a análise retórica dos livros, desde 

as imagens de suas capas até a estruturação discursiva, permitiu identificar como os oradores e 

seus auditórios apreendem os objetos do mundo, como instituem o que julgam ser o real, o que 

orienta suas ações, portanto suas representações sociais daqueles objetos gerais. 

Para tanto, utilizou-se a retórica como instrumento metodológico para apreender o processo 

discursivo utilizado pelos autores desse tipo de literatura expondo suas técnicas argumentativas 

(figuras de linguagem).  

 

Metodologia  

Para a realização de qualquer investigação ou pesquisa cientifica, torna-se necessário a 

execução de um bom planejamento. O planejamento deverá conter a focalização do problema e 

os procedimentos metodológicos a serem adotados. Para a análise das questões propostas neste 

estudo optou-se pelos pressupostos da pesquisa qualitativa. A confiabilidade e aplicabilidade 

dos conhecimentos reproduzidos nas ciências sociais e na educação dependem da seleção 

adequada de procedimentos e instrumentos, da interpretação cuidadosa do material empírico ou 

dos “dados”, de sua organização em padrões significativos, da comunicação precisa dos 

resultados e conclusões e da validação destes através do dialogo com a comunidade científica 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). 

A escolha pelo paradigma se justifica, tendo em vista, que ao investigar a preferência defendida 

no grupo de professores do ensino fundamental da rede pública do Município do Rio de Janeiro 

pela literatura categorizada de autoajuda, não se pode perceber este fenômeno como isolado, 

pois esse se atrela a diversos aspectos tais como, comportamentos, religião, crenças, valores, 

interações, pessoas, eventos, experiências, atitudes, etc. atos humanos presentes na sociedade. 



Como estratégia de investigação na coleta de dados utilizou-se os seguintes instrumentos: 

a) Questionários – foram em número de dois. Um primeiro realizado onde foram preenchidos 

com informações sócio-econômicas e profissionais, e com as seguintes perguntas: Que tipo de 

livro você gosta de ler? Alguns livros e autores se tornaram referência para você? Que leituras 

mais influenciaram a sua formação como educador? E um segundo questionário enviado por 

meio eletrônico objetivando caracterizar o perfil dos novos sujeitos, incluindo uma única 

questão: Liste, pela ordem, 5 livros que você recomenda ou recomendaria para um(a) 

professor(a) iniciante, e apresente uma breve justificativa.  

b) Entrevistas – realizadas com a permissão dos entrevistados para gravação em áudio, que 

focalizaram trajetórias profissionais, inserções sociais, professores e autores que marcaram a 

formação profissional e as práticas docentes dos entrevistados;  

c) Grupo focal – foram feitos 4 grupos focais em escolas diferentes;  

d) Observações – foi realizado em visitas presenciais a diferentes livrarias, do Município do Rio 

de Janeiro, cujo intuito era o de conhecer as técnicas de disposição e formas de “apresentação ao 

público” da referida literatura auto-ajuda e acompanhar as vendas, e as diferentes reações dos 

leitores diante das bancas. Paralelamente fazia também visitas as “lojas virtuais” via internet, a 

fim de acompanhar a trajetória dos livros indicados;  

e) Diário de Campo – local em que eram registradas todas minhas observações, críticas e 

comentários ouvidos sempre que surgia o tema “autoajuda”.  

f) Observação e análise das imagens dos livros categorizados de autoajuda; 

Para nossa análise selecionamos inicialmente os 5 livros/autores mais indicados pelas 

professoras; e para a seleção dos livros voltados para o público empresarial, buscaram-se os 5 

livros segundo vendagens e indicações de consultores e palestrantes voltados para o público 

denominado “dos negócios”, e um acompanhamento nas relações dos livros mais vendidos 

indicados pelos principais periódicos semanais da mídia. 

Assim de posse do material coletado foi possível estabelecer as questões que nortearam este 

estudo: Por que professores optam pelos livros de autoajuda? Por que escolher determinados 

autores? Quais os motivos reais de suas escolhas? O que dizem estas leituras? Que sentidos são 

atribuídos para justificarem suas escolhas? Em que medida estas leituras contribuem na suas 

práticas docentes? 

Numa segunda etapa o critério de seleção centrou-se nos “títulos” e nas “capas”. Segundo 

Santaella e North (2005, apud: PINHEIRO, 2006), os estudos de imagens colaboram com esta 

idéia quando dizem da natureza interdisciplinar dos estudos de imagens: as investigações das 

imagens se distribuem por várias disciplinas de pesquisa, tais como a história da arte, as teorias 



antropológicas, sociológicas, psicológicas da arte, a crítica da arte, os estudos das mídias, a 

semiótica visual, as teorias da cognição.  

O estudo da imagem é assim, um empreendimento interdisciplinar. ‘Vivemos no século da 

imagem’, é o que se ouve com freqüência. Clichê bem contestável, pois os outros séculos 

comunicaram-se bem mais pela imagem que pelo texto escrito. Além do mais, é raro que as 

nossas imagens possam prescindir do texto escrito para serem legíveis. Assim, é perfeitamente 

possível fazer a interpretação retórica de estátuas romanas, de ícones, de portais romanos, 

imagens que se vinculam ao gênero epidítico, para glória de um soberano ou Deus. Mas é 

normal que essa retórica se interesse mais pelas produções atuais, sobretudo pelas imagens 

publicitárias, persuasivas por essência. O pontapé inicial da retórica da imagem, na, França foi 

dado por Roland Barthes, em seu artigo publicado em Communications no ano de 1964 

(REBOUL, 2004).  

Pelas capas e conteúdos dos livros de autoajuda sabemos quais são seus leitores. Para Barthes, a 

imagem é como uma linguagem não verbal, e como linguagem, mantém relações com seus 

elementos internos para produzir um sentido na comunicação entre os indivíduos. O autor 

entende a imagem publicitária como sendo uma unidade narrativa onde signos imagéticos e 

textuais se complementam para direcionar a leitura da mensagem (PINHEIRO, 2006). O estudo 

das capas se tornou um excelente instrumento para análise e compreensão das representações 

sociais. 

As capas nos revelam que para os homens, o sucesso na vida empresarial predomina os 

argumentos vinculados à guerra, a luta diária. Onde a estratégia é vencer, as táticas coadunam-

se com as situações, tal como a retórica. E para as mulheres? Elas vencem com outras armas, as 

da sedução, outro nome de persuasão, com o parecer ser mãe ou tia, sem sexo, que sempre tem 

razão. Os livros expressam a dissociação do humano entre dois sexos, duas essências: a 

‘feminina’ e a ‘masculina’, a relação do homem com o poder é diferente, o homem prepara-se 

para o poder, enquanto a mulher é mais generosa. Assim a capa é a roupa dos livros, a quem se 

dirige,afirmam e reafirmam a divisão empírica da ética: a do cuidar do outro e o vencer o jogo 

(guerra) segundo as regras. A organização e coordenação das ações sociais requerem esse 

gênero, logo tem a mesma função das Representações Sociais. O gênero epidítico é arcaico e 

universal, como mostrou Kennedy (2001), não é como querem seus críticos uma invenção 

contemporânea e alienante. 

 

Discussão dos resultados 



Nas visitações às livrarias, constatamos que as imagens das capas diziam e identificavam algo, 

vivemos em uma sociedade onde o universo visual predomina e a comunicação é realizada em 

grande escala através das linguagens não-verbais. 

Assim o uso dos estudos da imagem para investigações em várias disciplinas de pesquisa, tais 

como a história da arte, as teorias antropológicas, sociológicas, psicológicas, da arte, a crítica da 

arte, os estudos das mídias, as teorias da cognição e as análises retóricas.  

As capas, como imagens epidíticas, não clamam a glória de deuses, de soberanos, mas aos 

grupos sociais para os quais os livros foram produzidos. Elas falam, em silêncio, o que deve ser 

considerado melhor, superior, desejável. 

A análise das imagens das capas dos livros de autoajuda mostra que eles são dirigidos para 

auditórios claramente identificados, que os reconhecem como ‘seus livros’, aqueles que podem 

auxiliar os membros dos auditórios em crises pessoais e profissionais. 

Diariamente, muitas pessoas olham para capas de livros e desatentas não percebem que elas 

influenciam suas crenças sociais, pois os valores nelas contidos recriam ou reafirmam valores, 

dentre eles uma construção da imagem do ser ideal (LEAL, 2006).  

As capas dos livros escolhidos pelos professores permitiram observar que as imagens denotam 

fortes valores atribuídos ao sexo feminino defendido pelos discursos dos mesmos em que o 

sentido de doação e dedicação está presentes. 

As análises das capas dos livros escolhidos pelos professores denotam que os símbolos 

utilizados como recursos por seus autores, demonstram os valores sustentados e defendidos por 

este auditório. São valores que representam sentimentos maternais, característicos da “essência 

feminina”. Estes livros quase sempre contêm imagens de mulheres em representações próprias 

do gênero feminino e gestos que contêm qualidades das mães, como: carinho, afeto, amor. 

Outras vezes, são indicações e preocupações com a segurança e proteção com as crianças, como 

o simples ato de segurar a mão. 

Outros autores estampam em suas capas símbolos específicos da mulher como flores, objetos de 

uso, como batom e outros, no único intuito de chamar a atenção de suas leitoras. Na capa em 

que o autor representa a educação o ato de ensinar usando como simbologia à “gaiola” e o lápis 

como um “pássaro” capaz de libertar as crianças para o mundo do conhecimento. Mais uma vez 

a educação é vista com olhos da emoção, romantismo e sentimentos do gênero feminino. 

Quanto ao gênero observamos em nossas análises que havia na literatura da autoajuda dois 

grupos de auditórios. Um destinado ao público do mercado corporativo, que são voltados para 

os homens, pertence ao segmento administrativo e têm nas suas capas, imagens que fortalecem 

sentidos do gênero masculino como poder e a razão. 



As imagens das capas são as representações do sucesso na vida empresarial onde predominam 

valores ditados pela sociedade como sucesso pessoal e profissional.  

As capas voltadas para o meio empresarial expressam a idéia de que para o homem ser feliz é 

necessário ter dinheiro. A autoajuda, neste caso, é muito mais um manual de orientações e 

técnicas do que um convite de reflexão ou uma espécie de conselhos para comportamentos, 

emoções e afetividade. 

Observando as capas dos livros masculinos, é possível perceber nitidamente a distinção entre os 

gêneros masculinos e femininos. Nas capas do meio empresarial, os recursos lingüísticos são 

expressões de poder e existe sempre um fim, uma certeza da capacidade de realização e um 

futuro certo e promissor de sucesso pessoal e profissional. 

O mercado corporativo valorizou muito o homem organizacional, que ganhou referências, e as 

empresas começaram a preparar seus profissionais para o mercado da competição, em que as 

relações pessoais e profissionais ganharam novas linguagens. 

Neste contexto, é que os fortes mitos começaram a surgir através das escolas de administração e 

toda a literatura emergente com os seus respectivos gurus. Dentre eles, destaca-se o de que as 

empresas eram imortais (BERNHOEFT, 2008). 

Estima-se que 70% dos leitores de autoajuda espiritual sejam mulheres, a quem por tradição 

cultural como também por contingência da vida moderna, cabe liderar e amparar a família nas 

questões da alma (REVISTA VEJA 2008). 

 

Conclusões 

Esse estudo teve por objetivo investigar os significados atribuídos por professores, à literatura 

autoajuda como leitura preferida e indicação para um professor novato. 

Os resultados indicaram que essa preferência deve-se ao fato de que os livros de autoajuda são 

os que melhor os orientam e os auxiliam nas práticas diárias, diante das dificuldades da escola.  

O uso da Retórica como instrumento metodológico de análise identificou que os livros de 

autoajuda, assim categorizados pelas diferentes mídias do segmento literário, pertencem ao 

gênero epidítico, pois louvam e censuram valores defendidos pelos auditórios, atendendo as 

demandas dos leitores segundo seus valores, crenças e atitudes. 

Os resultados ainda apontaram existência de uma divisão nítida desses livros segundo o gênero 

de suas audiências: o masculino e o feminino. Assim, os livros expressam a dissociação do 

humano em duas “essências”: a feminina e a masculina. 



Nota-se claramente que a relação do homem com o poder é diferente. O homem reforça valores 

que se coordenam pela obediência às regras. E os das mulheres? Elas vencem com outras armas, 

as da sedução. A mulher é mais generosa e os argumentos femininos centram-se no cuidar. Esta 

divisão entre mulheres e homens encontra-se expressa nas capas dos livros da autoajuda, cada 

qual segundo a representação social de gênero, portanto as regras e normas de conduta são 

ancoradas em operadores éticos diferentes: o operador cuidar, ser responsável pelo outro, no 

caso das mulheres; e, no caso dos homens, em obedecer e aplicar as regras do jogo.  

As capas dos livros do mercado corporativo que são àquelas voltadas para o público masculino 

e que representam os profissionais da área de negócios apresentam os valores centrados em 

argumentos vinculados à guerra (luta diária), cuja principal estratégia é vencer. As táticas 

utilizadas centram-se no sucesso profissional, em ser um vencedor, ganhar dinheiro.  

Em relação ao grupo das professoras, a ética defendida por elas e expressa nos textos e nas 

capas dos livros de autoajuda, nos auxilia compreender alguns impasses na formação de 

professores, especialmente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em que há predominância 

do gênero feminino na profissão, cujos argumentos centram-se no cuidar, em ser responsável 

pelo outro, ser benquisto e aprovado pelo afeto e não pela competência profissional, no que 

reforça o discurso epidítico que louvam os valores sustentados pelas professoras, reafirmados 

por pesquisas realizadas sobre o tema (BARROS, 2007; ALVES-MAZZOTTI, 2006) que 

concluem que as professoras acentuam seu caráter de doação e dedicação aos alunos, se 

fortalecem em pares entre colegas de sala de aula identificando-se como “grupos familiares” e 

reforçando a condição do gênero feminino. 

A adesão das professoras aos livros de autoajuda não deve ser visto com menosprezo, nem tão 

pouco como ausência de consciência profissional, pois se trata somente da reafirmação dos 

valores que precisam defender para sobreviver. 

É neste âmbito que a pesquisa a respeito das leituras das professoras nos interessa, uma vez que 

espontaneamente elas indicam os livros de autoajuda, representam um contexto interlocutivo 

comum em que circulam informações, imagens, palavras e afetos sustentados e defendidos no 

espaço da escola. Em nossa pesquisa constatou-se que existem indicações de autores 

categorizados pelo segmento indicados como referências bibliográficas curriculares para cursos 

de formação de docente.  

Nos livros voltados para o setor de negócios o discurso utilizado por seus autores não difere, em 

muito, dos citados pelas professoras. Aqui o público é o “homem organizacional”, cujos temas 

estão voltados para empresas, executivos, profissionais de vendas e outros. O intuito é o mesmo: 

indicar normas, condutas, comportamentos que levarão seus leitores ao sucesso na carreira, 

tanto pessoal como profissional, em que a segurança financeira é a meta.  



O objetivo deste estudo não foi o de censurar os livros, seus autores e seus leitores, mas 

compreender os valores, comportamentos, atitudes, emoções e sentimentos defendidos por 

milhares de leitores desse gênero literário. 

Em resumo, Moscovici enfatiza que as representações sociais não são apenas “opiniões sobre” 

ou “imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm uma lógica e uma 

linguagem particulares, uma estrutura de implicações baseada mais em valores e do que 

conceitos que “determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores e das idéias 

compartilhadas pelos grupos e regem subseqüentemente, as condutas desejáveis ou admitidas” 

(MOSCOVICI, 1978 apud ALVES-MAZZOTTI, 2000, p. 59).  

Podemos afirmar que os livros de autoajuda expressam representações sociais hegemônicas a 

respeito do lugar social de mulheres e homens. 
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