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RESUMO

O presente  trabalho  concebe  a  literatura  de autoajuda como um modo contemporâneo de 

subjetivação e procura analisar os efeitos discursivos de construção identitária, observados no 

livro “Pais Brilhantes, Professores Fascinantes”, elaborado por Augusto Cury, um dos autores 

representativos  da  literatura  de  autoajuda  no  Brasil.  A base  teórico-metodológica  desta 

pesquisa são os postulados da Análise do Discurso francesa,  a partir  das contribuições de 

Michel Pêcheux e Michel Foucault. Mas especificamente esta pesquisa centra-se nas noções 

de práticas disciplinares e modos de subjetivação do sujeito, arroladas na obra de Foucault. 

Com esse suporte teórico buscou-se analisar o corpus destacando as práticas disciplinares e os 

modos de subjetivação que oferecem o referencial para identificar a proposta de constituição 

do  sujeito  professor.  A análise  possibilitou  relacionar  o  discurso  de  autoajuda  com  os 

discursos institucionais estabelecidos, propondo um direcionamento de conduta aos sujeitos 

professores, transformando-os em indivíduos dóceis e úteis.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Autoajuda. Modos de Subjetivação
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1  INTRODUÇÃO

Os livros de autoajuda estão, já há algum tempo, entre os mais vendidos. Estudar 

e  analisar  essa  literatura  torna-se  importantíssimo  à  Academia,  não  só  pelo  número  de 

vendagem, mas principalmente pelas práticas de subjetivação presentes nesse tipo de texto.

O tema autoajuda nos foi apresentado pela professora Sirlene Duarte, enquanto 

alunos do curso de Pós-Graduação Lato sensu em Letras: Leitura e Ensino, da Universidade 

Federal de Goiás - Campus Catalão. A referida professora nos possibilitou a leitura de sua 

Tese de Doutorado intitulada “Práticas de subjetivação e construção identitária: o sujeito nos 

entremeios da auto-ajuda e  da ciência”,  que faz uma análise  das  obras  de Augusto Cury, 

escritor de vários livros de autoajuda, alguns desses, inclusive, estão entre os mais vendidos 

do país, fato que nos despertou o interesse em analisar uma obra do mesmo autor.

A autoajuda traz a promessa de felicidade cujo princípio é o de que cada pessoa 

tem no seu interior os recursos necessários para chegar ao sucesso. Cabe ao sujeito, usando as 

orientações dadas pelos livros, verdadeiros manuais, adequar-se, auto modelar-se, a fim de 

atingir determinados objetivos.

Rüdiger (1996) apresenta a autoajuda como um fenômeno recente, resultante da 

convergência de processos históricos complexos. Para ele o indivíduo na modernidade sofre 

uma perda de identidade, uma vez que os princípios normativos transmitidos pela tradição lhe 

foram retirados. Sem o referencial da tradição, o indivíduo recorre a outros meios em busca da 

“salvação do eu”, entre eles a autoajuda.

As  práticas  tecidas  pela  referida  literatura  representam  um  veículo  dos 
diversos movimentos de subjetivação popular  através dos quais o homem 
comum procura  resolver  esse  paradoxo:  enfrentar  as  dificuldades  criadas 
pelo  processo  de  desconversão  relativamente  às  concepções  de  vida 
comunais vigentes nas antigas civilizações. (RÜDIGER, 1996, p. 14-15)

O homem moderno tem a necessidade de que alguém lhe diga como fazer amigos, 

como ser um bom profissional, como se relacionar com seu cônjuge, como ganhar dinheiro. 

Rüdiger (1996) faz menção a Adorno e Horkheimer os quais falam da autoajuda como um 

fenômeno em que se fabrica “um estilo de comportamento para os homens que, privados de 

sua espontaneidade pelo processo industrial, necessitam de que lhes digam como fazer amigos 

e influenciar pessoas.” (HORKHEIMER, 1976 apud RÜDIGER, 1996, p. 15).
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Diante  do  papel  que  a  autoajuda  exerce  na  constituição  de  muitos  sujeitos, 

sentimo-nos impelidos a pesquisar como esse fenômeno pode influenciar na constituição dos 

sujeitos-professores que escolhem essa leitura e que atuam cotidianamente nas salas de aula 

de Educação Básica de todo o país. Algumas questões são importantes para nortear nossa 

discussão: qual, ou quais objetivos levam o professor a escolher livros de autoajuda em sua 

formação? Qual a imagem de professor que o livro “Pais brilhantes professores fascinantes” 

veicula? A proposta  do livro é  condizente  com os discursos  políticos  e  institucionais  que 

pregam que o professor deve ser um profissional completo?

Para  o  desenvolvimento  do  trabalho  nos  apoiaremos  nas  orientações  teórico-

metodológicas  da  Análise  do  Discurso.  A AD,  como  é  comumente  conhecida,  surgiu  na 

França nos anos sessenta, e tem como grande fundador Michel Pêcheux (1938-1983), que 

propõe um novo objeto de estudo:  o discurso.  Para ele  o  discurso deve ser  analisado no 

entremeio da história e da linguagem, uma vez que esta é uma prática social materializada 

pela língua.

A AD fundamenta-se em três epistemes: o Materialismo Histórico, a Psicanálise e 

a Linguística. Sobre essa base epistemológica Pêcheux (2002, p. 45) afirma que “o efeito da 

trilogia  Marx-Freud-Saussure  foi  um  desafio  intelectual  a  promessa  de  uma  revolução 

cultural, que coloca em causa as evidências da ordem humana como estritamente bio-social.” 

Justamente  por  não  ser  uma  disciplina  de  natureza  fechada  a  AD  está  em  constante 

interlocução com outras ciências humanas.

Orlandi  (2007,  p.  26)  falando  do  objetivo  da  AD  afirma  que  “a  Análise  de 

Discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, e como ele está 

investido de significância para e por sujeitos.” Esse objeto simbólico, o discurso, passa a ser 

analisado por novas dimensões, conforme Fernandes (2005):

[…] discurso, tomado como objeto da Análise do Discurso, não é a língua, 
nem o texto, nem a fala, mas que necessita de elementos linguísticos para ter 
uma  existência  material.  Com  isso,  dizemos  que  discurso  implica  uma 
exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve questões de natureza 
não estritamente linguística. Referimo-nos a aspectos sociais e ideológicos 
impregnados  nas  palavras  quando  elas  são  pronunciadas.  Assim, 
observamos, em diferentes situações de nosso cotidiano, sujeitos em debates 
e/ou  divergências,  sujeitos  em oposição  acerca  de  um mesmo  tema.  As 
posições  em contraste  revelam lugares  socioideológicos  assumidos  pelos 
sujeitos envolvidos,  e  a  linguagem e a forma de expressar  esses lugares. 
(FERNANDES, 2005, p. 20)

A análise das construções ideológicas presentes num texto é a função primeira da 
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AD. Assim, o discurso, da forma como é instituído por Pêcheux, é uma construção social, e 

não individual, portanto, deve ser analisado considerando-se o contexto histórico-social em 

que está inserido e suas condições de produção. 

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não 
existe “em si mesmo” […] mas, ao contrário, é determinado pelas posições 
ideológicas  colocadas  em  jogo  no  processo  sócio-histórico  no  qual  as 
palavras,  expressões  e  preposições  são  produzidas.  (PÊCHEUX,  1997, 
p.190)

Justamente por ter esta função de analisar construções ideológicas presentes no 

texto é que escolhemos a AD de linha francesa como caminho teórico-metodológico para a 

análise desse tipo de literatura, que traz em seu bojo toda uma ideologia marcada por um 

discurso engenhoso, cujo objetivo é criar efeitos persuasivos.

Quando cursávamos a Graduação vimos que o livro “Pais brilhantes, professores 

fascinantes”,  do escritor Augusto Cury,  estava muito presente entre os colegas e como tal 

proclama o seu título, o livro os fascinava. Também durante o tempo em que trabalhamos 

como professor na Educação Básica, observamos que o mesmo livro também exercia certa 

admiração  entre  os  professores,  possivelmente  pela  promessa  de  transformá-los  em 

professores fascinantes. Daí a escolha por este livro como corpus de nossa pesquisa, somado 

ao interesse em pesquisar sobre autoajuda, especialmente a autoajuda elaborada por Augusto 

Cury.

O objetivo  geral  da  pesquisa  é  analisar  o  processo  de  constituição  do  sujeito 

professor presente no corpus. A partir deste objetivo mais geral, intentamos explicitar práticas 

de subjetivação presentes na obra; refletir sobre enunciados que revelam uma proposta de 

constituição identitária desse sujeito; identificar o lugar de onde o autor fala e as relações de 

poder que perpassam o discurso na referida obra.

Para  realizarmos  a  pesquisa  proposta,  nossa  base  teórica  pauta-se  na  AD,  em 

especial, nos pressupostos teóricos de Michel Pêcheux sobre discurso, sujeito, condições de 

produção; de Michel Foucault sobre sujeito e poder – ressaltamos que este autor não é um 

analista  do discurso,  mas suas teorias muito influenciaram na constituição dos postulados 

dessa área da Linguística; e de Rüdiger sobre a Literatura de autoajuda. Além desses três 

teóricos  que  norteiam o  trabalho,  recorremos  a  outros  que  foram se  configurando  como 

importantes ao longo da pesquisa, como Fernandes (2005), Orlandi (2007), Araújo (2001), 

Campilongo (1999), Fonseca (2003), entre outros. 
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Propomos a elaboração de dois capítulos, o primeiro que promove uma discussão 

teórica sobre o sujeito e seu processo de constituição e, outro, que apresenta a análise da obra 

selecionada como corpus para a pesquisa. Para procedermos às análises utilizamos a técnica 

de recorte, apresentada por Orlandi (2007), por meio da qual selecionamos fragmentos da 

situação discursiva para efetuarmos a análise.

Não é nossa pretensão esgotar o assunto, nem tampouco a análise do corpus, ao 

contrário, entendemos que a análise de outros aspectos relativos à obra emergirá em outros 

momentos e serão realizadas por outros tantos pesquisadores. Optamos por nos ater  a um 

aspecto, tal seja “a constituição do sujeito professor”, por ser uma questão que nos interpela. 

Entretanto, ressaltamos que esse assunto também não se esgota em nossas análises, tendo em 

vista que o trabalho de análise do discurso em um corpus não é finito.
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2  BASES  TEÓRICAS  PARA UM  ESTUDO  DA CONSTITUIÇÃO  DO 

SUJEITO

2.1 A constituição identitária do sujeito professor na autoajuda

Para  analisarmos  o  processo  de  constituição  dos  sujeitos  professores  presente 

nessa obra de autoajuda é importante vislumbrarmos primeiro como esta chegou a alcançar 

tamanho índice de vendas e o que faz com que o sujeito professor sinta-se impelido a procurar 

a autoajuda para direcionar-lhe o caminho para seu relacionamento com os alunos. 

Zygmunt  Bauman  (2005),  apresenta  profundas  reflexões  sobre  identidade  na 

sociedade contemporânea. Para ele a identidade não é dada a priori, e muito menos imutável, 

ela não está oculta à espera de ser descoberta. Ele fala de identidades, que são incertas, fluidas 

e transitórias, já que na “modernidade líquida” as instituições antes tidas como sólidas foram 

dissolvidas. Para ele a identidade

[...] só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto; como 
alvo de um esforço, “um objetivo”; como uma coisa que ainda se precisa 
construir a partir do zero ou escolher entre as alternativas e então lutar por 
ela e protegê-la lutando ainda mais – mesmo que essa luta seja vitoriosa, a 
verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa da identidade 
deva  ser,  e  tenda  a  ser,  suprimida  e  laboriosamente  oculta.  (BAUMAN, 
2005, p. 21-22)

Stuart  Hall  (2006),  por  sua  vez,  nos  mostra  que  as  identidades  fixas  que 

estabilizavam o  mundo  social  estão  em declínio,  portanto,  o  sujeito  da  pós-modernidade 

encontra-se fragmentado e sem referencial. Hall, afirma que

A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo 
mais  amplo  de  mudanças,  que  está  deslocando  as  estruturas  e  processos 
centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que 
davam aos  indivíduos uma  ancoragem estável  no  mundo social.  (HALL, 
2006, p. 7)

Essa “crise de identidade” provocada pela falta de um referencial é apresentada 

por Rüdeger como “perda de identidade” e, para ele, esta perda explica a necessidade que 

indivíduos modernos têm de procurarem a autoajuda. A “perda de identidade” ocorre porque 

os  princípios  normativos  transmitidos  pela  tradição  foram  retirados  do  indivíduo.  Esses 
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princípios  são  as  “representações  coletivas  que  outrora  lhe  engessavam  a  identidade  e 

prescreviam-lhe um conceito com pretensão de validade para toda vida” (RÜDIGER, 1996, p. 

14). A falta de um referencial gera no indivíduo a necessidade de recorrer a outros meios que 

o leve a encontrar “uma identidade” com a qual se identifique, entre esses meios temos a 

autoajuda, exercendo esse papel norteador. Esta foca-se no individualismo e no princípio de 

que cada pessoa tem dentro de si um poder que pode ser empregado na solução de todos os 

problemas, mesmo que tais problemas se originem em fatores sociais. 

Somando-se a essa “perda de identidade” do indivíduo na modernidade, temos a 

divulgação das  práticas  de si  deflagradas  pela  indústria  cultural,  o  que leva  a  criação de 

verdadeiras empresas de engenharia da alma.

Os movimentos de auto-ajuda, surgidos em nosso século, representam uma 
vanguarda  desse  projeto  e  constituem fenômeno  vinculado  a  verdadeiras 
empresas de engenharia da alma que, recorrendo às mais diversas mídias, 
terminam transformando o desenvolvimento da personalidade e a procura 
por auto-realização em motivo de prática popular, dependente do moderno 
mercado  da  cultura.  Através  dos  mesmos,  as  técnicas  de  si  realmente 
passaram a se difundir sob a forma de clichês sobre o sucesso: seu conteúdo 
foi  facilitado  para  o  consumo  e  seus  conceitos  se  tornaram fórmulas  de 
propaganda. As práticas de autocultivo, noutros termos, ingressam, assim, no 
esquema  do  planejamento  mercadológico,  da  produção  em  série  e  da 
circulação em massa […] (RÜDIGER, 1996, p. 16)

 
Adorno e Horkheiner revelam que o capitalismo enseja o movimento de massas 

que condiciona as rotinas cotidianas, produzindo no sujeito necessidades que antes ele não 

possuía, e ao mesmo tempo lhe oferecem o produto para satisfazer tal necessidade. Nesse 

contexto, afirma Rüdiger (1996, p. 16): “as respostas para os problemas de identidade, os 

recursos para descobrir e explorar os segredos da alma, do corpo e do sexo e as fórmulas para 

ter sucesso na vida e relacionar-se com as pessoas foram se tornando mercadoria de consumo 

de massa.”

Rüdiger,  a partir  do estudo das articulações textuais da literatura de autoajuda, 

apresenta-nos três direções bem definidas que estão presentes nesses textos. A primeira está 

relacionada às dificuldades que o indivíduo tem em conviver consigo mesmo:

Através  dessas  práticas,  os  indivíduos  propõem-se  a  descobrir  uma 
identidade associativa no interior da qual possam desfrutar da tranqüilidade 
consigo  mesmos.  A racionalidade  em que  se  baseia,  por  sua  vez,  não  é 
mística  nem  ascética,  fundamentando-se  na  figura  típico-ideal  de  um 
indivíduo que não busca o sucesso social, nem a salvação coletiva, mas a 
consecução de um sentimento de bem-estar consigo mesmo, o suprimento de 
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suas  necessidades  imediatas  e  a  resolução  dos  conflitos  íntimos  que 
perturbam o funcionamento regular de sua subjetividade. (RÜDIGER, 1996, 
p. 19)

A segunda direção, segundo Rüdiger (1996, p. 18), “reúne as práticas das quais os 

indivíduos  procuram  constituir-se  em  sujeitos  morais  de  uma  conduta,  conduzir-se  com 

sucesso nos terrenos de uma profissão, da família e do convívio social, através da exploração 

da personalidade.” Nesta segunda direção a autorealização e o sucesso se confundem, fazendo 

uma relação  direta  com a  primeira  direção.  Já  que  esse  sujeito  que  busca  o  sucesso,  se 

autorealiza por meio do mesmo. Até porque tal sucesso não se reduz ao dinheiro e posição, 

mas principalmente ao bem estar psicológico, à capacidade de “produzir” uma personalidade 

bem sucedida.

Rüdiger apresenta a terceira direção da seguinte forma:

A concepção de mundo dominante em que ambas se baseiam é,  por isso 
mesmo, constantemente tentada a revestir-se de um caráter ao mesmo tempo 
técnico e narcisista, completamente esvaziado de conteúdo moral, definidor 
de uma terceira direção, conforme o qual 'o sucesso depende de manipulação 
psicológica  e  de  que  tudo  na  vida,  até  mesmo  a  esfera  ostensivamente 
orientada  à  realização  do  trabalho,  centraliza-se  na  luta  pela  vantagem 
interpessoal,  o  jogo  implacável  de  intimidar  amigos  e  seduzir  pessoa'. 
(RÜDIGER, 1996, p. 20-21)

A  obra  em  análise  nos  leva  para  a  segunda  direção,  pois  propõe  práticas 

relacionadas à constituição de sujeitos morais bem sucedidos nos terrenos da profissão de 

professor e na atuação dos pais. O próprio título da obra nos revela isso: “Pais brilhantes, 

professores fascinantes.” Entretanto, podemos observar que a terceira direção também se faz 

presente  na obra,  uma vez  que propõe um sujeito  professor  capaz  de influenciar  pessoas 

(alunos) e ao mesmo tempo seduzi-los, como vemos no enunciado abaixo

Bons  professores  são  eloqüentes,  professores  fascinantes  conhecem  o 
funcionamento da mente: este hábito dos professores fascinantes contribui 
para desenvolver em seus alunos: capacidade de gerenciar os pensamentos, 
administrar as emoções, ser líder de si mesmo, trabalhar perdas e frustrações, 
superar conflitos. (CURY, 2003, p. 57)

As reflexões de Rüdiger sobre o sujeito leitor da autoajuda nos remetem à questão 

apresentada anteriormente: qual, ou quais objetivos levam o professor a escolher livros de 

autoajuda em sua formação? 

A profissão de professor tem passado por várias mudanças no decorrer dos últimos 
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anos.  Há algumas décadas,  tínhamos  a  figura do professor  como uma autoridade  em sua 

profissão,  detentor  do  conhecimento,  possuidor  da  verdade  científica.  Com  os  avanços 

tecnológicos e a  influência  da mídia  ele  deixou,  de certa  forma,  de ocupar  esse lugar  da 

“verdade”. Os alunos não precisam mais de alguém que lhes transmita informações, pois elas 

estão disponíveis a todos nos mais diversos meios de comunicação. Além disso, passou-se a 

cobrar que ele seja um profissional completo, que tenha conhecimento de todos os conteúdos 

de sua área, que esteja atualizado, e mais, que consiga manter o “controle” da turma, pois os 

alunos também já não são os mesmos, aqueles que permaneciam sentados ouvindo o mestre, 

eles  se  movimentam,  eles  questionam e  estão  afoitos  por  novos  saberes  que  lhes  sejam 

significativos e interessantes.

Nesse contexto, o professor passa por um processo de perda de identidade, e como 

vimos, essa perda o leva a buscar alguém que lhe diga o que fazer, como reconstruir sua 

imagem,  ou  como  reorganizar  essa  identidade.  Assim  como  outros  sujeitos  no  mundo 

contemporâneo, o professor também vivencia a buscar por uma identidade. A promessa de 

tornar-se um professor fascinante – pois não basta ser bom professor, tem que ser também 

fascinante – oferecida por Cury vem ao encontro dessa necessidade. Isso porque a literatura 

de autoajuda funciona como uma venda de dizeres motivadores que coloca a identidade – 

nesse caso do professor – como um produto que deve atender à demanda produzida pela 

sociedade moderna.

O termo “fascinante” nos leva a uma outra questão: por que “fascinante”? Por que 

não basta ser bom? Ou ótimo professor? Por que Cury joga com as palavras? Tal termo nos 

reporta a alguém que chama a atenção por seu fascínio, alguém que nos faz olhar para ele, 

pois ele fascina. É alguém que por algum motivo nos seduz, que é tão admirável que nos 

rouba o olhar. O professor nesse processo de perda de autoridade necessita, de alguma forma, 

preencher essa lacuna,  tornando-se “agradável”,  “fascinante”,  “visível”  para os alunos em 

meio a tantas outras coisas que lhes são fascinantes.

Quando escolhemos a Análise do Discurso como caminho teórico-metodológico, o 

fizemos  justamente  porque  a  ela  implica  “apreender  a  língua,  o  sujeito  e  a  história,  em 

funcionamento” (Fernandes, 2005, p. 67). O sujeito para AD não é homogêneo, pelo contrário 

ele se constitui no entrecruzamento de diferentes discursos, que se contradizem o tempo todo. 

O sujeito  é  fragmentado,  cindido,  clivado  e  afetado  pelas  condições  de  produção  e  pelo 

interdiscurso.  Ele  está  em  constituição  e  nunca  está  pronto.  A constituição  do  sujeito 

professor,  os  interdiscursos  e  as  práticas  de  subjetividade  presentes  na  autoajuda  e  que 

atravessam esse sujeito é o que nos propomos a pesquisar. Para tanto, recorremos aos autores 
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Pêcheux e Foucault  como bases teóricas que nos auxiliarão a compreender o processo de 

constituição do sujeito. 

2.2 Em busca de um referencial teórico sobre a constituição do sujeito

Segundo  Fernandes  (2005),  a  AD  não  se  preocupa  com  a  existência 

individualizada do sujeito, mas com o sujeito inserido no social, que é atravessado por um 

lugar social ideologicamente marcado, sujeito esse que é heterogêneo constituído por várias 

vozes. Os discursos são produzidos face aos lugares ocupados por sujeitos em interlocução, 

discursos esses que coexistem no sujeito, diante disso, o que leva o sujeito inserir-se em um 

discurso e não em outro? As condições de possibilidade de discurso dependem da época e do 

lugar em que o sujeito encontra-se inserido, daí as contradições do sujeito. Sobre o lugar 

histórico-social em que os sujeitos discursam Orlandi (2007) diz que trata-se

[...]  de  alguma  coisa  mais  forte  –  que  vem pela  história,  que  não  pede 
licença, que vem pela memória, pelas filiações de sentidos constituídos em 
outros  dizeres,  em  muitas  outras  vozes,  no  jogo  da  língua,  que  vai-se 
historicizando aqui  e ali,  indiferentemente,  mas marcada pela ideologia e 
pelas posições relativas ao poder – traz em sua materialidade os efeitos que 
atingem esses sujeitos apesar de suas vontades. (ORLANDI, 2007, p. 32)

Isso  implica  que  o  discurso  pronunciado  por  um  sujeito  não  é  propriedade 

particular dele, há sempre um “já dito”. Ou seja, há uma relação do “já dito” com o que se 

está dizendo. São as filiações ideológicas do sujeito, enquanto enunciador de um discurso que 

determina  o  seu  dizer.  Esse  “já  dito”  não  é  uno,  mas  múltiplo.  Por  isso  o  sujeito  é 

heterogêneo,  fragmentado,  cindido,  porque  ele  é  plural,  pois  é  atravessado  por  uma 

pluralidade de vozes. Portanto, o sujeito não é fixo, assim como a identidade também não é 

fixa, uma vez que estão em constante construção e mutações. Fernandes (2005, p. 43) define o 

sujeito  como  sendo  “constituído  por  diferentes  vozes  sociais,  é  marcado  por  intensa 

heterogeneidade e  conflitos,  espaços  em que o desejo se inter-relaciona constitutivamente 

com o social e manifesta-se por meio da linguagem.”

Entretanto, o sujeito tem a ilusão de ser dono do seu dizer, ele desconhece que a 

exterioridade  está  no  seu  interior,  influenciando  diretamente  o  seu  dizer,  como  afirma 

Pêcheux:

[...] o sujeito se constitui pelo 'esquecimento' daquilo que o determina […] a 
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interpelação  do  indivíduo  em  sujeito  do  seu  discurso  se  efetua  na 
identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na 
qual  ele  é  constituído  como  sujeito):  essa  identificação,  fundadora  da 
unidade  (imaginária)  do  sujeito,  apóia-se  no  fato  de  que  elementos  do 
interdiscurso […] que constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo 
que  o  determina,  são  re-inscritos  no  discurso  do  próprio  sujeito. 
(PÊCHEUX, 1997, p. 163, grifos do autor).

Para Pêcheux, o indivíduo se constitui sujeito-falante a partir da identificação com 

a  formação  discursiva  dominante.  Ele  chama  de  formação  discursiva  “aquilo  que  numa 

formação  ideológica  dada,  isto  é,  a  partir  de  uma  posição  dada  numa  conjuntura  dada, 

determinada  pelo  estado  da  luta  de  classes,  determina  o  que  pode  e  deve  ser  dito (...)” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 159, grifos do autor). 

Pêcheux  também  nos  revela  que  os  elementos  do  interdiscurso  atravessam  o 

discurso  desse  sujeito  e  são  como a matéria-prima na qual  o  sujeito  se  constitui  sujeito-

falante. Fernandes (2005, p.61) define interdiscurso como a “presença de diferentes discursos, 

oriundos de diferentes momentos na história e de diferentes lugares sociais, entrelaçados no 

interior de uma formação discursiva. Diferentes discursos entrecruzados constitutivos de uma 

formação discursiva”.

 A ilusão que o sujeito tem de ser dono de seu próprio dizer se faz porque este se 

constitui pelo esquecimento, como afirma Pêcheux, que nos apresenta duas formas distintas 

de esquecimento:

[...]  esquecimento nº 2  [...]  todo sujeito-falante “seleciona” no interior  da 
formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas 
e seqüências que nela se encontram em relação de paráfrase – um enunciado,  
forma ou seqüência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo  
que  poderia  reformulá-lo  na  formação  discursiva  considerada.  [...] 
esquecimento nº 1, que dá conta do fato de que o sujeito-falante não pode, 
por definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina. 
Nesse  sentido,  o  esquecimento  nº  1  remetia,  por  uma  analogia  com  o 
recalque inconsciente, a esse exterior, na medida em que – como vimos – 
esse  exterior  determina  a  formação  discursiva  em questão.  (PÊCHEUX, 
1997, p. 173, grifos do autor).

O esquecimento nº. 2 produz em nós a ilusão referencial, fazendo-nos acreditar 

que o que dizemos só poderia ser dito dessa forma e não de outra. É um esquecimento parcial 

semi-consciente também chamado de enunciativo. Já o esquecimento nº. 1 está relacionado ao 

recalque inconsciente, é por causa desse esquecimento que temos a ilusão de posse do que 

dizemos, embora, na realidade, sempre retornamos ao “já dito”. O sujeito acha que tem a 
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liberdade  de  sujeito-falante,  porém,  esse  sujeito-falante  se  constitui  a  partir  da  formação 

discursiva que o domina, a qual é carregada de ideologia. 

Na obra em análise, por exemplo, tem-se saberes que foram se constituindo por 

vários discursos, inclusive o institucional, sobre o que é ser professor, sua identidade, sua 

“essência”. Um estereótipo de professor ideal, comunicativo, auto-suficiente, “fascinante”, ou 

seja, a produção de um discurso marcado por vários interdiscursos, porém, seu autor tem a 

ilusão de posse de tal discurso, como vimos em suas próprias palavras no prefácio da obra:

[...]  creio  sinceramente  que  os  hábitos  dos  educadores  e  as  técnicas 
pedagógicas  que  comentarei  poderão  revolucionar  a  educação  para 
sempre.  Se  praticados,  poderão  enriquecer  a  relação  entre  pais  e  filhos, 
professores e alunos! A família poderá se tornar um jardim de flores, e a sala 
de aula um lugar aprazível. (CURY, 2003, p. 10, grifo nosso)

Para discutirmos sobre a constituição do sujeito não podemos deixar de mencionar 

Michel Foucault, que embora não fosse um analista do discurso, suas contribuições teóricas 

muito  influenciaram os  postulados  da  Análise  do  Discurso.  Principalmente  em relação  à 

constituição do sujeito, uma vez que ele mesmo afirma: “não é o poder, mas o sujeito, que 

constitui o tema geral de minha pesquisa” (FOUCAULT, 1995, p. 232) Embora ele afirme que 

não é o poder o tema central de sua pesquisa, ele se envolveu bastante com a questão do poder 

e, o fez, pois para Foucault “enquanto o sujeito humano é colocado em relações de produção e 

de significação, é igualmente colocado em relações de poder muito completas.” (idem).

Foucault  apresenta  três  domínios:  do  saber,  do  poder  e  da  ética,  os  quais 

estabelecem relações do sujeito sobre as coisas, sobre a ação dos outros e sobre si mesmo. 

Estes três domínios estão ligados a dois processos de constituição dos sujeitos: da objetivação 

dos sujeitos, nos eixos do saber e poder e, da subjetivação dos sujeitos na perspectiva da ética. 

Partindo da ideia desses três domínios Araújo (2001) afirma:

[...] o ser humano tem acesso a si através de saberes, não importando seu 
conteúdo  ou  sua  relação  com  a  cientificidade  no  contexto  da 
arqueogenealogia.  Esses saberes são o que Foucault  chamou de 'jogos de 
verdade',  técnicas para se compreender o que se é.  O homem produz por 
meio de técnicas de produção, comunica-se por meio de técnicas que são os 
sistemas  simbólicos,  governa  a  si  e  aos  outros  por  relações  de  poder  e, 
finalmente,  elabora  técnicas  para  voltar-se  pra  si,  as  tecnologias  do  eu. 
(ARAÚJO, 2001, p. 89)

Fonseca  (2003)  nos  apresenta  os  processos  de  objetivação  e  subjetivação  do 

sujeito, descritos por Foucault, da seguinte forma,
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[...] os processos de objetivação e de subjetivação a que Foucault se refere 
constituem procedimentos que concorrem conjuntamente na constituição do 
indivíduo. Os primeiros fazem parte dos estudos em que Foucault se dedica 
a mostrar as 'práticas que dentro da nossa cultura tendem a fazer do homem 
um objeto', ou seja, os estudos que mostram como, a partir dos mecanismos 
disciplinares, foi possível constituir o indivíduo moderno: um objeto dócil e 
útil. Os segundos, por sua vez, localizam-se no âmbito dos trabalhos em que 
Foucault  procura  compreender  as  práticas  que,  também dentro  de  nossa 
cultura,  fazem do homem um sujeito,  ou seja,  aquelas  que constituem o 
indivíduo moderno,  sendo um sujeito  preso a  uma identidade  que lhe  é 
atribuída como própria. (FONSECA, 2003, p. 25)

Esse  sujeito  preso  a  uma  identidade  é  constituído  por  disciplinas  e  regimes 

específicos, os quais se configuram modos de subjetivação. Esses modos de subjetivação se 

desenvolvem através das relações de poder. Essa teia de poder engendra e ou impõe práticas 

discursivas, as quais estabelecem representações sobre o corpo, a subjetividade e o sujeito. 

Sobre isso, Campilongo (1999, p. 65) afirma que “o sujeito subjetivado, o corpo disciplinado 

(dócil), os regimes de verdades e as tecnologias do si (interdições e sujeições), definem os 

enunciados que dão fundamento às formações discursivas que atuam sobre o corpo e seus 

poderes”. 

Para Foucault há uma estreita relação entre poder e saber, de tal forma que “não 

há  uma  relação  de  poder  sem  constituição  de  um  campo  de  saber,  como  também, 

reciprocamente, todo saber constitui relações de poder” (Foucault, 2007). Ele “desenvolve a 

idéia  de  relações  de  forças  que  induzem,  produzem prazeres,  produzem  coisas,  formam 

saberes e produzem discursos em detrimento da noção de poder como aparelho que apenas 

reprime” (FONSECA, 2003, p. 34). Nesse sentido, as relações de poder para Foucault estão 

relacionadas  à  ideia  de  suscitar,  incentivar,  fazer  falar,  diferentemente  da  ideia  do  poder 

instituído que proíbe, inibe, reprime, faz calar. Ele ainda afirma que qualquer mudança da 

sociedade não poderá ser efetuada “se os mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo, 

ao  lado dos  aparelhos  de Estado a  um nível  muito  mais  elementar,  cotidiano,  não forem 

modificados”  (FOUCAULT,  2007,  p.  149-150).  Ou  seja,  não  se  trata  de  partir  de  uma 

dominação global, mas partir dos mecanismos sutis das relações de poder que ocorrem em 

nível mais elementar, no cotidiano, o que ele chama de micropoderes. 

Pensar  o  sujeito  tomando  por  base  determinadas  práticas  que  o 

objetivam/subjetivam é  a  grande  questão  de  Foucault,  portanto,  faz-se  necessário  refletir 

também sobre as relações de poder que estariam atravessando tais práticas. Duarte (2008, p. 

55) afirma que “a preocupação do autor é compreender como os sujeitos são apreendidos em 

suas  histórias,  como  determinadas  práticas  de  poder  ‘emergem’ e  ‘capturam’ os  sujeitos 
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modalizando determinadas condutas em detrimento de outras”. Enquanto práticas, as relações 

de  poder  não  agem diretamente  sobre  os  sujeitos,  mas  sobre  suas  ações,  disciplinando e 

regulando determinadas ações.

Isto posto,  consideramos o sujeito e a identidade enquanto construções sociais, 

uma vez que nosso olhar se direciona para  as práticas de construção identitária do sujeito 

professor na obra escolhida como material de análise. Podemos dizer que Cury tem como 

objetivo  em seu discurso embutir  no sujeito  certas  práticas  que irão lhe proporcionar  um 

controle  sobre suas  ações,  e  tal  controle  o  levará  a  ser  um profissional  de sucesso.  Esse 

sucesso profissional é garantido por um discurso que promete “revolucionar a educação para 

sempre”, através dos “hábitos” e “técnicas” apresentados no livro. É um discurso de disciplina 

do  corpo  e  da  mente  e  que  acena  para  uma  ordem  no  caos  e  visa  à  construção  de 

subjetividades como veremos no capítulo seguinte.
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3 MODOS DE SUBJETIVAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

PROFESSOR

Em “Pais Brilhantes, Professores Fascinantes”, Cury parte da premissa de que a 

Educação, compromisso dos pais e professores, tem a finalidade de formar jovens felizes e 

inteligentes e que saibam cultivar a emoção e expandir a inteligência para terem qualidade de 

vida. O livro é organizado em seis partes. A primeira fala dos “sete hábitos dos bons pais e 

dos pais  brilhantes”;  a segunda,  dos “sete  hábitos dos bons professores e dos professores 

fascinantes”; a terceira, sobre “os sete pecados capitais dos educadores”; na sequência o livro 

apresenta “os cinco papéis da memória humana”, “a escola de nossos sonhos” e, por último, a 

parte intitulada “a história da grande torre”, na qual Cury apresenta o perfil de profissionais 

importantes  em uma dada  sociedade  idealizada.  Como essa  pesquisa  pretende  observar  a 

constituição do sujeito professor, o foco está na segunda e na terceira partes, embora também 

utilizemos enunciados de outras partes do livro como forma complementar de análise.

Observamos na obra um discurso que utiliza mecanismos linguísticos/discursivos 

que fazem emergir tipos identitários idealizados. O discurso de autoajuda que caracteriza a 

obra está voltado ao sujeito professor, profissional de sucesso, cujas características seriam o 

autocontrole emocional, a liderança, entre outras. Cury parte de um “suposto saber” psíquico, 

já  que ele  se  apresenta  como psiquiatra  e  criador  de uma teoria  da inteligência  chamada 

Inteligência Multifocal, para desenvolver o que ele chama de hábitos/técnicas que ajudarão os 

professores  a  “revolucionarem a  educação”,  e  a  se  tornarem professores  fascinantes.  Em 

Vigiar  e  Punir,  Foucault  chama tal  discurso  de  mecanismos  disciplinares,  que  têm como 

objetivo disseminar, por toda a sociedade e de forma desinstitucionalizada, processos flexíveis 

de controle, que em última instância pretendem fabricar indivíduos em série, homogenizando-

os.

A  ramificação  dos  mecanismos  disciplinares:  enquanto  por  um  lado  os 
estabelecimentos de  disciplina se multiplicam,  seus  mecanismos têm uma 
certa tendência a se desinstitucionalizar, a sair das fortalezas fechadas onde 
funcionavam  e  a  circular  em  estado  “livre”;  as  disciplinas  maciças  e 
compactas se decompõem em processos flexíveis de controle, que se pode 
transferir e adaptar. (FOUCAULT, 2007, p.174, grifos do autor)

Corroborando e retomando o pensamento foucaultiano, Araújo (2001) afirma,
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Ao abordar  as  práticas  discursivas  em meio  a  outras  práticas,  percebe  o 
quanto o saber  dos  discursos  é  devedor  e  produtor  de  certas  relações  de 
poder. No cruzamento dessas aparecerá, a partir de fins do século XVIII, a 
figura do indivíduo fabricado por relações entre saber e poder que pretendem 
extrair uma verdade sobre ele, do tipo científico com as ciências humanas, e 
especialmente as ciências com radical  ‘psico’,  mas também por um certo 
saber jurídico e pela acentuada medicalização que vimos experimentando em 
nossa sociedade. (ARAÚJO, 2001, p. 110)

O discurso de autoridade, do saber científico/psicológico utilizado por Cury tem o 

objetivo de convencer seu leitor e apresentar algo que é tido como “verdadeiro”, comprovado 

cientificamente. Esse efeito de coerção leva-nos a pensar sobre a relação sujeito e poder a 

partir das posições-sujeitos ocupadas pelo enunciador, que se apresenta não somente como 

cientista, mas também como professor, terapeuta e escritor de vários livros como forma de 

legitimar seu discurso. 

(1) Publicado em mais de 40 países. Augusto Cury é psiquiatra, pesquisador da 
Psicologia e escritor. Ele é professor de pós-graduação e conferencista em 
congressos nacionais e internacionais. Desenvolveu uma importante teoria 
sobre o processo de construção de pensamentos e funcionamento da mente, 
chamada Inteligência Multifocal. (Contracapa do livro)

As ciências humanas, em especial as ciências cujo nome é formado pelo radical 

“psico”,  por exemplo,  psicologia,  sempre estiveram à disposição dos poderes constituídos 

para  controlar  os  comportamentos,  seja  dos  indivíduos  seja  da  coletividade.  Esse  poder, 

produzido  pelo  saber  científico  tem  o  objetivo  de  fabricar  sujeitos  normalizados, 

individualizados  e  idealizados.  O sujeito-enunciador  utiliza-se de uma prática  apresentada 

como científica para escrever sobre a verdade de como fazer ou de como ser professor, pai ou 

educador, conduzindo os sujeitos a determinados tipos de conduta, sugerindo tipos identitários 

específicos. Ele propõe ao professor o caminho para encontrar sua identidade, sua essência, a 

partir de um referencial “científico”.  Assim, vimos na obra um discurso que estabelece ou 

pretende estabelecer práticas oriundas das ciências com radical “psico”, as quais “têm seu 

lugar nessa troca histórica dos processos de  individualização” (FOUCAULT, 2007, p. 161), 

momento este, como nos afirma Foucault “(...) em que passamos de mecanismos  histórico-

rituais de formação da individualidade a mecanismos científico-disciplinares (...)” (loc. cit.).

A promessa  de  encontrar  uma  identidade,  vai  ao  encontro  das  necessidades 

surgidas na contemporaneidade, em que os princípios normativos transmitidos pela tradição, 

que  possibilitavam  aos  sujeitos  uma  certa  identificação,  lhes  foram  retirados.  Sem  esse 
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referencial da tradição o homem moderno necessita que alguém lhe diga o que fazer e como 

fazer. Portanto, esse discurso está calcado na concepção de identidade fixa e no pressuposto 

de que o sujeito pode encontrar em seu interior uma referência identitária estável e verdadeira. 

Essa  busca  por  uma identidade  verdadeira,  escondida  no  interior  dos  sujeitos,  descarta  a 

concepção de identidade como construção social. 

Há  na  obra  uma  proposta  de  ancoragem segura  no  mundo  social  em que  as 

instituições,  antes  tidas  como  sólidas,  dissolveram-se  e  perderam  sua  legitimidade  e  o 

professor perdeu seu lugar de detentor da verdade. Logo, por  isso,  o professor precisa de 

mecanismos para manter-se como educador respeitável, admirável e fascinante, cumpridor de 

seu papel, como vemos nos seguintes enunciados:

(2) Os professores precisam incorporar hábitos dos educadores fascinantes para 
atuar com eficiência no pequeno e infinito mundo da personalidade dos 
seus alunos. (CURY, 2003, p. 16, grifos nossos)

(3) Cada hábito praticado pelos educadores poderá contribuir para desenvolver 
características fundamentais da personalidade dos jovens. (CURY, 2003, 
p. 16, grifos nossos)

(4) Precisamos  ser  educadores  muito acima da média  se  quisermos formar 
seres  humanos  inteligentes  e  felizes, capazes  de  sobreviver  nessa 
sociedade estressante. A boa noticia é que pais ricos ou pobres, professores 
de escolas ricas ou carentes podem igualmente praticar os hábitos e técnicas 
propostos aqui. (CURY, 2003, p.16-17, grifos nossos)

É  importante  notar  que  a  proposta  é  formar  professores  que  influenciarão, 

formarão alunos (recortes (2), (3) e (4) - grifos). É como se fosse uma cadeia que normaliza 

educadores  que  normalizarão  outros  (alunos).  Vemos  nos  excertos  supracitados  que  os 

professores  devem  atuar como  “excelentes”  profissionais  adequando-se  a  determinadas 

disciplinas para influenciar seus alunos.  Isso nos faz retomar as ideias de Rüdiger (1996) 

sobre a segunda e a terceira direção propostas pela literatura de autoajuda, tais sejam a de 

sujeitos  morais  bem sucedidos  no  terreno  de  uma profissão  e  a  de  influenciar  e  seduzir 

pessoas. 

Ao propor determinadas  técnicas/disciplinas o enunciador sugere elementos  de 

constituição  de  sujeitos-professores  adaptados  e  homogenizados,  ou  seja,  Cury  constrói 

professores em série. São verdadeiras práticas de subjetivação estabelecidas pela  disciplina 

que, para Foucault (2007, p. 143) “(...) ‘fabrica’ indivíduos; ela é a técnica específica de um 

poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu 

exercício”.
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Nesse sentido, as práticas disciplinares são observadas no todo da obra e sugerem 

a construção de uma identidade de professor/pai/educador, criando saberes que interferem nas 

subjetividades, como vemos nos títulos das partes do livro: i) “sete hábitos dos bons pais e 

dos pais brilhantes”; ii) “sete hábitos dos bons professores e dos professores fascinantes”; iii) 

“sete pecados capitais dos educadores”.  Observamos que há um direcionamento de conduta 

para  o  leitor: o  que  se  deve  fazer  e  o  que  não  se  pode  fazer.  O  autor  mostra  o  que  é 

aconselhável  e  adequado  praticar  e  o  não  se  pode  fazer  de  forma  alguma,  chamando, 

inclusive, as ações proibidas de “pecado”. Essa expressão traz à memória a ideia de lei e 

punição pelo descumprimento das normas que pontua. São estipuladas regras que devem ser 

cumpridas,  estas  são  determinadas  por  alguém  que  ocupa  um  lugar  de  poder,  o  não 

cumprimento  às  regras  acarretará  um  certo  tipo  de  punição,  neste  caso,  o  professor 

contraventor não será um professor fascinante, mas apenas um bom professor. Dessa forma, o 

discurso produz efeitos intimidativos – o professor que não pratica os hábitos de um professor 

fascinante compromete o futuro de  seus  alunos.  Essa questão pode ser vista por meio dos 

seguintes enunciados, retirados do Sumário da obra em estudo:

 
(5) Parte 2

Sete Hábitos dos Bons Professores e dos Professores Fascinantes

1.  Bons  professores  são  eloqüentes,  professores  fascinantes  conhecem o 
funcionamento da mente.

2. Bons professores possuem metodologia, professores fascinantes possuem 
sensibilidade.

3.  Bons professores educam a inteligência lógica,  professores fascinantes 
educam a emoção.

4.  Bons  professores  usam  a  memória  como  depósito  de  informações, 
professores fascinantes usam-na como suporte da arte de pensar.

6.  Bons  professores  corrigem  comportamentos,  professores  fascinantes 
resolvem conflitos em sala de aula.

7.  Bons  professores  educam para  uma  profissão,  professores  fascinantes 
educam para vida.

No recorte (5) temos o que Cury chama de “sete hábitos dos bons professores e 

dos  professores  fascinantes”.  Observa-se  claramente  os  efeitos  persuasivos  quando  se 

compara bons professores com os professores fascinantes, aqueles que escolherem praticar ou 

continuar praticando os hábitos dos bons professores – veja que ele não menciona os hábitos 

de maus professores – serão medianos, terão de certa forma, seu espaço, mas não marcarão a 

vida de seus alunos, nem “revolucionarão a educação”. Já aqueles que praticam os hábitos dos 
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professores fascinantes irão revolucionar a educação, serão “inesquecíveis”, farão diferença 

em suas escolas e na vida de seus alunos. Resumindo,  o professor tem duas opções: ser um 

bom professor  (medíocre)  ou  ser  um professor  fascinante,  revolucionário,  superprofessor. 

Retomando o recorte (4) “precisamos ser educadores muito acima da média  se quisermos 

formar  seres  humanos  inteligentes  e  felizes, capazes  de  sobreviver  nessa  sociedade 

estressante” (CURY, 2003, p. 16, grifos nossos), Cury propõe apresentar técnicas que levem 

os  professores  a  serem acima  da  média,  que  deixem de  ser  medianos  para  se  tornarem 

fascinantes,  ou seja,  professores que cumpram bem o seu papel,  tornando-se úteis  para a 

sociedade. O que nos faz lembrar Foucault (2007, p. 174) quando afirma que “as disciplinas 

funcionam cada vez mais como técnicas fabricando indivíduos úteis”.

Nos  enunciados  presentes  no  recorte  (5),  temos  um  discurso  que  constrói 

determinados valores, assumindo um modelo ideal de educação. “Há uma esperança no caos” 

(CURY, 2003, p. 63). Essa promessa de colocar ordem no caos, gerenciando-o e dominando-

o, bem como as práticas disciplinares apresentadas revelam o discurso de autoajuda como um 

modo de subjetivação dos sujeitos-professores.

Observamos claramente no corpus em análise, em especial no recorte (5), retirado 

do Sumário, mecanismos engendrados que buscam docilizar os corpos tornando-os úteis por 

meio  da  proposta  de  utilização  de  técnicas  que  farão  dos  leitores  sujeitos-professores 

fascinantes.  Essa  análise nos  remonta  a  um  sujeito  adaptado,  preso  a  uma  identidade, 

constituindo  assim  modos  de  subjetivação  que  se  desenvolvem  por  relações  de  poder, 

representadas pelas posições-sujeitos, sujeito-enunciador e sujeito-leitor. Essas considerações 

nos  levam  a  retomar  as  concepções  foucaultianas  sobre  os  processos  de  objetivação  e 

subjetivação dos sujeitos, processos estes que concorrem para a constituição do indivíduo. No 

primeiro processo, Foucault busca analisar práticas que constituem o indivíduo em objeto, 

tornando-o um corpo dócil e útil; no segundo, busca analisar as práticas que constituem o 

sujeito preso a uma identidade que lhe é conferida como própria. 

O  poder  está  sempre  presente  nas  reflexões  foucaultianas,  vinculado  aos 

diferentes modos de disciplinar, de subjugar o outro. Esses modos de subjetivação presentes 

na obra em análise são marcados pelas posições-sujeito ocupadas pelo enunciador, reveladas 

não somente por um discurso do saber científico, mas também por um discurso autoritário 

manifesto pelas proibições, chamadas no texto de “sete pecados capitais dos educadores”. 

Vejamos, ainda no Sumário:

(6) Parte 3



27

Os Sete Pecados Capitais dos Educadores

1. Corrigir publicamente.

2. Expressar autoridade com agressividade. 

3. Ser excessivamente crítico: obstruir a infância da criança. 

4. Punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicações.

5. Ser impaciente e desistir de educar.

6. Não cumprir com a palavra.

7. Destruir a esperança e os sonhos.

A expressão “pecado” revela não somente a ideia de proibição, mas também de 

punição  à  transgressão,  traz  efeitos  de  coerção  sustentados  pelas  posições-sujeito  do 

enunciador. Embora ele só tenha usado o advérbio de negação no sexto “pecado”, recorte (6), 

todos os demais enunciados (pecados) configuram-se em negações, reafirmando assim a ideia 

de  proibição.  Escolhendo  o  enunciador  não  utilizar  o  advérbio  para  não  dá  a  ideia  de 

mandamento:  “não  corrigirás  publicamente”;  “não  expressará  autoridade  com  a 

agressividade” etc. No entanto, esse é o efeito que adquiri, revelando um discurso coercitivo, 

atrelado à relação de saber/poder, marcado pelo lugar que os sujeitos ocupam no discurso. 

É  importante  notar  a  força  do  numeral  “sete”: são  sete  os  hábitos  dos  pais 

brilhantes, sete os hábitos dos professores fascinantes e sete os pecados dos educadores, assim 

como sete são os dias da semana, ou seja, traz a ideia de algo que deve ser praticado ou 

evitado diariamente, nos sete dias da semana, sem descanso, sem folga. O professor não deve 

praticá-los somente em seu horário de trabalho, mas sempre, em todos  os momentos. São 

ações que o sujeito-leitor (pai, professor, educador) deve ter no cotidiano como “hábito”, algo 

que se pratica sem se perceber, pois lhe é comum, engendrado em sua “personalidade”. Mais 

uma vez apresenta-se um discurso que revela modos de subjetivação.

Com relação ao Prefácio da obra,  Cury busca mostrar a que veio. Nas primeiras 

linhas  pontua: “este livro falará ao coração dos pais e professores. Eles lutam pelo mesmo 

sonho – o de tornar seus filhos e alunos felizes, saudáveis e sábios –, mas jamais estiveram 

tão perdidos na árdua tarefa de educar.” (CURY, 2003, p. 9). O autor parte do pressuposto de 

que  pais  e  professores  estão  “perdidos”  em  relação  a  sua  tarefa  como  educadores,  já 

anunciado indiretamente,  e que ele trará aos seus leitores as soluções para este problema. 

Consideremos outros enunciados do Prefácio:
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(7) Discutirei ferramentas psicológicas que poderão promover a formação de 
pensadores,  educar  a  emoção,  expandir  os  horizontes  da  inteligência  e 
produzir qualidade de vida. (CURY, 2003, p. 09-10)

(8) Compartilharei minha experiência como psiquiatra, educador e cientista da 
psicologia. Apesar das minhas limitações muitas pessoas têm se encantado 
com  as  idéias  que  venho  apresentando  em  congressos  nacionais  e 
internacionais. (CURY, 2003, p. 10, grifos nossos) 

A recorrência da primeira pessoa do singular (recortes 7 e 8) iniciando as orações 

instaura efeitos de comprometimento do enunciador com aquilo que será falado: o autor busca 

mostrar-se credor do que diz.  O uso do verbo “discutir” (7),  mostra que o autor propõe um 

diálogo com seu leitor em uma troca de experiências. No entanto, isso não acontece, pois o 

tempo todo ele é enfático naquilo que se deve e o que não se deve fazer como pai, professor, 

educador.  Ao  falar  de  “ferramentas  psicológicas”  (7),  o  autor  pretende  reafirmar  a 

credibilidade  do  que  diz  como  algo  verdadeiro,  científico. A  expressão  “que  poderão 

promover”,  revela  a  possibilidade  de  mudança  (salvação)  ao  leitor,  mas  que  depende  do 

desejo deste de mudar e acreditar na possibilidade de mudança e praticar as ações propostas 

para que ela se concretize.  Cury joga para o leitor a responsabilidade de mudança.  Esses 

efeitos são também visíveis nos recortes (2) e (3). 

No recorte (8) a expressão “compartilharei minha experiência como psiquiatra, 

educador e cientista da psicologia” produz dois efeitos: o primeiro está relacionado a posição-

sujeito enunciador, como aquele que possui o saber, o conhecimento, reafirmando o que foi 

dito  na  contracapa  do  livro  (recorte  1),  só  que  agora  na  primeira  pessoa.  O  enunciador 

apresenta-se como psiquiatra, educador e cientista da psicologia, “legitimando” o que será 

dito. O segundo efeito é produzido ao usar o verbo compartilhar, acompanhado da expressão 

“minha experiência”. O enunciador pretende convencer seu leitor de que ele não irá falar 

apenas de teorias, mas de algo que vivenciou, que aprendeu pela experiência, usa inclusive 

autoexemplos no decorrer da obra. Esse efeito é acompanhado de outro, o de falsa modéstia 

explícita,  “apesar  de  minhas  limitações...”,  diz  o  enunciador,  “...muitas  pessoas  tem  se 

encantado”,  mostrando  um  discurso  que  revela,  de  certa  forma,  uma  posição-sujeito  de 

superioridade,  mas  que  permanece  “humilde”, pois  apesar  de  todo  o  seu  conhecimento 

acadêmico/científico, o enunciador reconhece suas “limitações”. Tais efeitos tem o objetivo 

de  convencer  o  leitor,  primeiro,  a  ler  o  livro  e,  segundo,  de  que  o  que  será  dito  tem 

credibilidade. O autor prossegue:
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(9) Chegou a hora de publicar um livro específico sobre educação, pois tenho 
recebido incentivo de milhares de psicólogos, educadores, médicos e pais 
para publicá-los. Gostaria de destacar alguém para representar as pessoas 
que gentilmente me incentivaram. Ele é considerado dos mais conceituados 
professores de comunicação e oratória do país: Alkindar de Oliveira. Sua 
mensagem me comoveu. Ele me disse que acordou de madrugada, perdeu o 
sono e começou a ler minhas idéias sobre educação.
A leitura o surpreendeu. Por isso, ao amanhecer, ele me escreveu, dizendo: 
‘Aqui está a solução da educação no mundo. Se você só divulgar essas 
técnicas  e  não  fizer  mais  nada  na  vida,  já  cumpriu  sua  missão 
existencial. Sugiro que você as publique num livro acessível, para que 
elas cheguem às mãos de cada escola, de cada professor, de cada mãe, 
de cada pai.’   (CURY, 2003, p. 10, grifos do autor)

A expressão “chegou a hora” (9) traz a ideia de algo que estava sendo esperado e 

que finalmente chegou. O enunciador apresenta o que o motivou a escrever, o incentivo de 

“milhares” de psicólogos, educadores, médicos e pais, retomando o efeito  de credibilidade, 

pois  são  profissionais  respeitados  e  que  entendem  sobre  o  que  será  tratado,  que  lhe 

convenceram a publicar o livro. Ele faz menção a Alkindar de Oliveira, apresentando-o como 

um “dos  mais  conceituados  professores  de  comunicação e  oratória  do  país”,  escrevendo, 

inclusive um trecho de um texto que recebeu dele (recorte 9, ver grifo do autor), e faz questão 

de destacar o que este diz, “aqui está a solução da educação para o mundo”.  Cury busca 

mostrar a credibilidade, importância e veracidade do que diz através do efeito provocado pelo 

discurso de uma terceira “autoridade”. 

O que se ver durante toda obra, após todo esse discurso de legitimação do que será 

dito, são verdadeiras técnicas de controle disciplinar, as quais pretendem fazer dos sujeitos, 

educadores muito acima da média, sejam eles pais ou professores. Verdadeiros heróis que 

conhecem a si mesmos e são capazes de influenciar pessoas. Tais técnicas se revelam já no 

Sumário,  como  vimos,  e  se  desenrolam pelo  restante  obra.  Abaixo  mencionamos  apenas 

alguns enunciados que reforçam a presença de tais técnicas neste discurso:

(10) Seja  um professor  fascinante.  Fale  com uma  voz  que  expresse  emoção. 
Mude a tonalidade enquanto fala. Assim você cativará a emoção [...] dos 
seus alunos. (CURY, 2003, p. 64)

(11) Eduque  a  emoção  com  inteligência.  E  o  que  é  educar  a  emoção  com 
inteligência? É estimular o aluno a pensar antes de reagir, a não ter medo do 
medo,  a  ser  líder  de  si  mesmo,  autor  de  sua  história,  a  saber  filtrar  os 
estímulos  estressantes  e  a  trabalhar  não  apenas  com  fatos  lógicos  e 
problemas concretos,  mas também com as contradições da vida.  (CURY, 
2003, p. 66) 
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(12) Um bom professor se preocupa com as notas de seus alunos, um professor 
fascinante  se  preocupa  em  transformá-los em  engenheiros  de  idéias. 
(CURY, 2003, p.72, grifos nossos)

(13) Ser um mestre inesquecível é formar seres humanos que farão diferença 
no mundo. (CURY, 2003, p.72, grifos do autor)

(14) [...]  os  professores  necessitam proteger  sua  emoção  diante  do  calor  dos 
conflitos  dos  alunos,  caso  contrário  um  atrito  poderá  desgastá-los 
profundamente. (CURY, 2003, p.75)

(15) [...] diante de qualquer atrito, ofensa ou crise entre os alunos ou dos alunos 
com  o  professor,  a  melhor  resposta  é  não  dar  resposta  alguma.  Nos 
primeiros trinta segundo em que estamos tensos, cometemos nossos piores 
erros, nossas piores atrocidades. No calor da tensão, seja amigo do silêncio, 
respire fundo. (CURY, 2003, p.76)

A força dos verbos no imperativo, “seja”, “fale”, “mude”, “eduque” (recortes 10 e 

11),  iniciando  as  orações,  perpassam  toda  obra  revelando  um  discurso  de  imposição, 

anunciado por alguém que está numa posição de saber/poder e que tem “autoridade” para 

fazê-lo.  Ao  mesmo  tempo  em  que  este  discurso  propõe  aos  sujeitos-professores  certa 

disciplina  e  autocontrole,  “mude  a  tonalidade  enquanto  fala”  (recorte10),  “os  professores 

necessitam  proteger  sua  emoção  diante  do  calor  dos  conflitos”  (recorte  14),  “diante  de 

qualquer atrito,  ofensa ou crise entre  os alunos ou dos alunos com o professor,  a melhor 

resposta  é  não  dar  resposta  alguma”  (recorte  15),  são  verdadeiras  regras  que  devem ser 

seguidas se o leitor quiser ser um professor fascinante. Regras que implicam nas relações 

deste  professor  com seus alunos.  O professor  deve “se preocupar  em  transformá-los em 

engenheiros  de  idéias”  (recorte  12)  e  “forma  seres  humanos  que  farão  diferença  no 

mundo” (recorte 13). É como se esse professor “fascinante” fosse tão espetacular que tivesse 

o poder de transformar a vida/futuro de seus alunos. 

Dessa forma, observando as práticas disciplinares que são verdadeiros modos de 

subjetivação  dos  sujeitos  professores  temos,  nesta  obra  de  autoajuda,  a  prosposta  de 

constituição de um sujeito professor, que parte do princípio de ser professor ideal, que possui 

sensibilidade,  autocontrole, paciência, tolerância, perceptividade,  supostos super-heróis que 

tem suas forças instauradas por suas habilidades e capacidades e que farão de seus alunos 

jovens  “inteligentes  e  felizes”.  Cury  propõe  um modelo  de  professor  que  ele  chama  de 

“fascinante”.  Um modelo identificado através das práticas disciplinares,  que para ele,  são 

“hábitos do professor fascinante” (recorte 2).  É um tipo idealizado de professor e que, direta 

e indiretamente, se relaciona com os discursos institucionalizados que também propõem, ou 
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melhor, exigem do professor, que seja um profissional completo e que saiba lidar bem com as 

adversidades  que  surgem no terreno de sua profissão.  Os PCNs (Parâmetros  Curriculares 

Nacionais),  também sugerem,  ao  falar  da  formação  do  professor,  que  este  possua  certas 

habilidades e competências, que revelam um tipo idealizado de professor. Vejamos as dez 

competências para ensinar que aparecem nos PCNs de Ensino Médio - Linguagem, códigos e 

suas tecnologias:

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem
2. Administrar a progressão das aprendizagens
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho
5. Trabalhar em equipe
6. Participar da administração da escola
7. Informar e envolver os pais
8. Utilizar novas tecnologias 
9. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão
10. Administrar sua própria formação contínua (BRASIL, 1999, p. 86-90)

E ainda:

Se deseja de fato desenvolver em seus alunos competências e habilidades 
que  possibilitem  um  progressivo  domínio  dos  recursos  que  a  língua 
portuguesa oferece, o professor deve atentar para que seus procedimentos em 
sala de aula sejam coerentes com os novos paradigmas que vêm norteando a 
educação  brasileira.  Para  tanto,  é  preciso  que  invista  com rigor  em sua 
formação geral  e específica,  consciente  de  que o profissional  em serviço 
precisa estar em constante capacitação. Esse parece ser o melhor caminho 
para a construção de sua identidade no ofício docente. (BRASIL, 1999, p. 
90)

Nota-se que ambos os discursos (autoajuda/institucional) jogam para o professor a 

responsabilidade pela boa formação dos alunos. É como se a autoajuda estivesse reafirmando 

a proposta de constituição identitária do professor apregoada pelos PCNs, o qual precisa estar 

em constante aperfeiçoamento e possuir certas habilidades – quase de um super-herói –, que 

irá salvar a educação ou revolucioná-la. São tantas as exigências, com salários nada atrativos, 

que parece que a autoajuda se alia ao Estado numa tentativa de segurar seus professores em 

sala  de  aula  e  atrair  outros,  com  a  oferta  de  possibilidade  de  se  tornarem  professores 

fascinantes se praticarem determinadas ações. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O discurso da autoajuda, como pontuamos no início deste trabalho, é centrado no 

indivíduo  e  traz  em  seu  bojo  falas  engenhosas  que  tem  como  objetivo  criar  efeitos 

persuasivos.  Tal discurso está envolto por uma ideologia dominante que pretende aprisionar o 

sujeito em suas malhas discursivas a fim de torná-lo dócil e útil. Por isso a escolha da Análise 

do Discurso como caminho teórico-metodológico para o desenvolvimento deste trabalho, pois 

esta  nos  permitiu  observar  na obra analisada,  práticas  disciplinares  que se  revelam como 

modos de subjetivação que determinam a constituição do sujeito professor. 

Observamos que o sujeito professor que é seduzido por esse discurso, o é pela 

“crise de identidade” que ronda a contemporaneidade,  já que a força dos referenciais  das 

instituições, antes ditas como sólidas se dissolveram. Por falta de um porto seguro identitário, 

muitos procuram terra seca onde possam ancorar. Entre os muitos mecanismos de ancoragem 

identitária, temos a autoajuda.

Em  se  tratando  de  uma  pesquisa  cuja  proposta  foi  a  análise  dos  processos 

constitutivos do sujeito professor presentes na obra analisada, o respaldo teórico encontrado 

na  Análise  do  Discurso  francesa,  a  partir  das  contribuições  Michel  Pêcheux  e  Michel 

Foucault,  mostrou-se  bastante  produtivo,  já  que  possibilitou  entendermos  as  práticas 

disciplinares e os modos de subjetivação dos sujeitos envoltos no discurso da autoajuda.

Na análise do corpus, os recursos linguístico-discursivos utilizados pelo autor da 

obra possibilitaram apreender os modos de subjetivação do sujeito professor que constroem 

tipos  identitários,  que  pretende  tornar  os  leitores  sujeitos  dóceis  e  úteis,  e,  os  efeitos 

discursivos  apresentados  que  buscam dá  credibilidade  ao  que  está  sendo dito,  seja  pelas 

posições-sujeito enunciador, seja pelos discursos autoritários persuasivos. Sobre a promessa 

de por ordem no caos e  de conceder  ao leitor um porto seguro identitário,  o discurso da 

autoajuda vinculado a um discurso institucional sugere a constituição de um sujeito professor 

super-herói, que se tornará fascinante, se praticar os hábitos/técnicas expostos. É a ideia de 

um profissional  de  sucesso  que  revolucionará  a  educação  para  sempre.  É,  portanto,  um 

discurso que visa moldar/produzir subjetividade. 

Através de certas práticas disciplinares esta obra de autoajuda, se apresenta como 

um  mecanismo  do  Estado  que  busca  impedir  que  o  indivíduo  escape  ao  controle.  São 

“micropoderes”  engendrados  através  das  posições  sujeitos  identificadas  na  obra  que 
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controlam, vigiam, normalizam. A proposta  é  fabricar sujeitos professores,  dóceis  e úteis, 

individualizados, seriados e homogeneizados, que não questionam. Observamos um discurso 

que culpa o professor pelo fracasso na educação, oferecendo-lhe a “salvação” através de sua 

auto-disciplina;  joga  para  o  professor  a  responsabilidade  de  solucionar  os  problemas  da 

educação, deixando de lado toda um problemática social engendrada. O que caracteriza bem o 

discurso  de  autoajuda,  que  prega  que  a  solução  para  todos  os  problemas  encontra-se  no 

indivíduo, mesmo que tais problemas tenham suas raízes no social.



34

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Inês L. A constituição do sujeito.  In:________.  Foucault e a crítica do sujeito. 
Curitiba: Editora da UFPR, 2001, p. 87-122.

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2005.

BRASIL.  Ministério  da  Educação  e  Secretaria  de  Educação  Média  e  Tecnológica. 
Parâmetros curriculares nacionais:  Ensino Médio: linguagem, códigos e suas tecnologias. 
Brasília: MEC, 1999.

DUARTE,  Sirlene.  Práticas  de  subjetivação  e  construção  identitária:  o  sujeito  no 
entremeio da auto-ajuda e da ciência. 2008. 141 f. Tese (Doutorado em Lingüística e Língua 
Portuguesa) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista – Campus de 
Araraquara, Araraquara, 2008.

CAMPILONGO, Maria A. A noção de sujeito em Michel Foucault.  Porto Alegre: Revista 
Educação, Subjetividade e Poder , v. 6, 1999. p. 63-72.

CURY, Augusto J. Pais brilhantes, professores fascinantes. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.

FERNANDES, Cleudemar A. Análise do discurso: reflexões introdutórias. Goiânia: Trilhas 
Urbanas, 2005.

FONSECA,  Márcio  A.  A preocupação  com  o  sujeito  e  o  poder.  In:  ________.  Michel 
Foucault e a constituição do sujeito. São Paulo: EDUC, 2003. p. 22-38.

FOUCAULT,  Michel.  O sujeito  e  o  poder.  In:  DREYFUS,  Hubert  L.;  RAVINOW,  Paul. 
Michel Foucault: uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica 
Tradução Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. p. 231-249.

________.  Vigiar  e  punir:  nascimento  da  prisão.  Tradução  Raquel  Ramalhete.  33  ed. 
Petrópolis: Vozes, 2007.

________.  Microfísica  do  poder.  Tradução  Roberto  Machado.  24.  ed.  Rio  de  Janeiro: 
Edições Graal, 2007.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

ORLANDI,  Eni  P.  Análise  de  discurso:  princípios  e  procedimentos.  7.  ed.  Campinas: 
Pontes, 2007.

PÊCHEUX, Michel.  Semântica e discurso – uma critica à afirmação do óbvio. Campinas: 
Ed. Unicamp, 1997.

________. O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução Eni Puccinelli Orlandi. 3ª ed. 
Campinas, SP: Pontes, 2002.



35

RÜDIGER, Francisco R. Literatura de auto-ajuda e individualismo. Porto Alegre: Ed. da 
Universidade do Rio Grande do Sul, 1996.


