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RESUMO 

A partir das interfaces entre comunicação e consumo, a proposta deste trabalho é 
analisar e compreender de que maneira as subjetividades na contemporaneidade são 
alvo de iniciativas pedagógicas identificadas com a cultura terapêutica. O objeto aqui 
eleito para o estudo é o material audiovisual produzido por duas empresas que se 
autointitulam escolas, a Escola de Você e a The School of Life. Ainda que tenham 
públicos distintos e atuem em países diferentes, ambas são semelhantes em suas 
propostas de atuação, comprometendo-se, por intermédio de suas aulas, a melhorar a 
vida de seu aluno, instado como consumidor-aprendiz. Para analisar como esses 
discursos são articulados, lançamos mão de um guarda-chuva teórico metodológico 
que privilegia três principais enfoques, delimitadores de nosso percurso de análise: a 
cartografia afetiva, a análise crítica do discurso e a análise fílmica. Esses enfoques 
analíticos nos possibilitam organizar e mapear o material disponível, para 
posteriormente chegar à delimitação do corpus; lançar um olhar crítico para além dos 
discursos proferidos e, finalmente, fazer a leitura dos elementos audiovisuais que 
compõem os filmes selecionados. Os principais afetos convocados pelos vídeos dão 
origem aos capítulos, e assim partimos do corpus (dos vídeos) para chegar à teoria. As 
reflexões teóricas se orientam a partir de três paradigmas basilares: a reflexividade 
moderna, o aconselhamento e o empreendedorismo de si, conforme proposto pelo 
título. Apesar de serem escolas que se propõem a ensinar sobre a vida, há uma 
ausência gritante no que diz respeito a uma real formação do indivíduo e à autonomia. 
O que se forma, na verdade, são consumidores patológicos, que transcendem o status 
de aprendizes ao serem treinados para identificar problemas em suas narrativas de vida 
e resolvê-los com ajuda dos sistemas especialistas. 
 

Palavras-chave: comunicação; consumo; cultura terapêutica; discurso; cartografia 

afetiva. 



 

 

ABSTRACT 

Based in the correlations between communication and consumption, this paper aims 
at analyzing and understanding how the subjectivities are currently targeted by 
educational initiatives identified with the therapy culture. The object chosen for this 
study is the audiovisual material produced by two companies self-nominated schools, 
Escola de Você “The School of You” and “The School of Life”. Although they have 
different audience and operate in different countries, both are similar in their action 
proposals for committing to improve the life of their students – referred to as 
consumer apprentices - through their classes. In order to analyze how these discourses 
are articulated, one used a methodological theoretical umbrella that emphasizes three 
main approaches which define our analysis process: affective cartography, critical 
discourse analysis and film analysis. Such analytical approaches allow us to organize 
and map the material available to subsequently reach the delimitation of the corpus; 
take a critical look beyond the speeches, and ultimately, read the audiovisual elements 
that make up the selected films. The main affections brought by the videos start the 
chapters, and then the corpus of the videos is used to reach the theory. The theoretical 
reflections are based in three basic concepts: modern reflexivity, counseling and itself 
entrepreneurship, as proposed by the title. Although such schools aim at teaching 
about life, they clearly lack of what it takes to a real formation of the individual and 
autonomy. What they actually bring up is a pathological consumer that transcends the 
status of apprentice to be trained to identify problems in their lives and resolve them 
with the help of expert systems. 
 

Keywords: communication; consumption; therapy culture; speech; affective 

cartography.  
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1 INTRODUÇÃO 

Ser mais feliz, reconfigurar a vida afetiva, ser competitivo no trabalho, 

equilibrado, espiritualizado, conhecer seu eu interior. Essas são algumas das temáticas 

mais recorrentes encontradas nos produtos relacionados a aconselhamento que estão 

disponíveis no mercado. De livros/manuais com ensinamentos a aulas on-line 

motivacionais, podemos perceber, principalmente nas últimas décadas, um maior 

interesse pela subjetividade dos indivíduos. Segundo Illouz (2011), muitas correntes da 

psicologia clínica, incluindo a freudiana, construíram um novo estilo afetivo 

terapêutico, expressão utilizada “para designar as maneiras pelas quais a cultura do 

século XX ficou ‘preocupada’ com a vida afetiva [...] e concebeu técnicas [...] para 

apreender e gerir esses sentimentos” (grifo do autor) (ILLOUZ, 2011, p. 14).  

Entre os mais diversificados canais de aconselhamento, este trabalho se propõe 

a investigar os discursos de orientação a partir de duas empresas que se apresentam 

como escolas, a The School of Life (TSOL) e a Escola de Você (EDV). A The School of 

Life1 foi fundada em 2008 em Londres e possui filiais em 132 países, incluindo o Brasil, 

com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde se instalou em 2013. Alain de 

Botton, seu fundador, é mestre em Filosofia pela Universidade de Londres (Kings 

College) e até 2014 publicou 14 livros voltados ao público não acadêmico sobre filosofia. 

No site da escola, há disponível um manual chamado The Book of Life, no qual estão 

compiladas as ideias, as condutas e a visão de mundo da instituição. Nesse manual, é 

possível ler sobre todos os setores da vida de um indivíduo, como trabalho, 

personalidade e relacionamentos. Ainda no mesmo ambiente, há um link para a loja 

on-line, que oferece desde livros até sapatos, bolsas e decoração para casa e também 

sua programação dos eventos. As aulas, palestras ou “sermões”, como eles próprios 

denominam alguns encontros, são cobrados, acontecem presencialmente em um local 

fixo e são divididos por temas como “Como superar a morte?”, “Como ter uma mente 

empreendedora?” ou “Como ter melhores conversas?”. Essas perguntas seguem a linha 

discursiva dos livros de Botton e buscam na filosofia as respostas capazes de ajudar os 

                                                 

1 Disponível em: <http://www.theschooloflife.com/saopaulo/>. Acesso em: 01 fev. 2016. 
2 Última consulta em janeiro de 2016. Nos últimos meses, os locais de atuação da escola se expandiram 

de maneira significativa, passando de seis países para 13. 
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indivíduos a encontrar equilíbrio. No site de postagem e compartilhamento de vídeos, 

Youtube, a TSOL3 mantém um canal com 590 mil inscritos e mais de 33 milhões de 

visualizações desde sua estreia em setembro de 2014. Assim como no The Book of Life, 

os vídeos estão divididos em categorias como Self, History, The Curriculum, Work + 

Capitalism, Relationships, Philosophy, Art + Architecture, Literature, Comedy, Eastern 

Philosophy, Sociology, Political Theory e Psychotherapy. 

A Escola de Você4 é um projeto brasileiro, criado pela jornalista Ana Paula 

Padrão, proprietária da empresa Tempo de Mulher, em parceria com Natália Leite 

(mestre em Ciência da Informação e apresentadora de TV), Ana Fontes (fundadora da 

Rede Mulher Empreendedora), Patricia Tucci (“pioneira” em consultoria de imagem 

pessoal) e Soraia Schutel (doutoranda em administração). É relevante observar que 

todas elas são alçadas como verdadeiros exemplos a serem seguidos, com carreiras 

consolidadas, o que confere legitimidade às suas falas. Durante três meses, de segunda 

a sexta-feira, são postados vídeos de até três minutos sobre os mais variados assuntos 

no site da escola. Para ter acesso às aulas, é necessário fazer um cadastro antecipado, 

antes de uma nova turma ser iniciada. Seu conteúdo é voltado às mulheres, público 

delimitado por meio das temáticas tratadas em cada aula, dos elementos visuais do site 

e dos patrocinadores, como O Boticário (na turma passada) e o sabão em pó Brilhante 

(Unilever), que empresta seu nome, Brilhante, ao novo curso oferecido pela escola 

sobre empreendedorismo. Ao final de cada semana, a aluna precisa responder a um 

questionário composto de dez perguntas para prosseguir com o curso. Após concluir as 

60 aulas, a participante recebe um certificado de participação. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA  

O gerenciamento das emoções e a disseminação de normas afetivas têm 

respaldo dos principais meios de comunicação. A literatura de autoajuda, presente de 

forma contundente especialmente na contemporaneidade, alcançou outros formatos, 

ganhando o cinema, as revistas femininas, os programas de rádio e televisão, a Internet 

                                                 

3 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel/playlists>. Acesso em: 15 nov. 
2015. 

4 Disponível em: <http://www.escoladevoce.com.br/>. Acesso em: 01 fev. 2016. 
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e as “escolas” especializadas. Embora em plataformas distintas, a produção do 

conteúdo desses materiais se desenvolve de maneira semelhante e sempre seguindo a 

mesma fórmula. O aconselhamento deve ser acessível a qualquer sujeito interessado, 

utilizando-se de uma linguagem que seja compreensível e confiável. A grande 

variedade de assuntos e dilemas discutidos faz do aconselhamento um discurso 

aplicável a uma grande parcela de indivíduos e, dessa maneira, não possui um 

posicionamento radical perante assuntos controversos. A presença de uma autoridade, 

seja ela uma cientista, seja uma celebridade, identificada como fonte para certos 

conteúdos, confere legitimidade ao discurso e o torna confiável.  

Sistemas especializados (GIDDENS, 2002) tornam-se fundamentais para 

orientar os indivíduos na busca pela autorrealização. A produção desses discursos se dá 

em meio a contextos histórico e socioeconômico específicos, operando em uma 

configuração contemporânea. Por tratarmos da comunicação e do consumo do 

aconselhamento e das convocações (PRADO, 2013) a empreender a si mesmo, partimos 

da compreensão de que esses discursos são pautados pelas lógicas mercadológicas 

atuais, em que racionalidade e afetos se unem para organizar a subjetividade dos 

indivíduos contemporâneos. Os discursos de convocação, dos quais se valem ambas as 

escolas, são utilizados para engajar indivíduos. Para Prado (2013, p. 10), na 

contemporaneidade, “há uma infinidade de enunciadores, que, além de informar e 

responder às demandas dos usuários, também nos convoca para programas específicos, 

apoiados em atividades e serviços oferecidos no mercado”. Ainda segundo o autor 

(2013, p. 12), os produtos relacionados à autoajuda partem da convocação à 

transformação de si sempre baseados em alguma “necessidade” que nem sempre é 

natural, “mas dá forma a uma demanda latente, fazendo-a expressar-se num querer 

cultural”. 

A racionalização dos sentimentos e, em sentido amplo, a transformação da 

subjetividade – em alinhamento a certos parâmetros e em tom de prescrições – devem 

ser compreendidas como uma das características da dinâmica da sociedade 

contemporânea, a reflexividade, na qual o eu se tornou algo que precisa ser repensado, 

o eu como projeto reflexivo. Para Giddens, a reflexividade moderna refere-se à 

“suscetibilidade da maioria dos aspectos da atividade social, e das relações materiais 
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com a natureza, à revisão intensa à luz de novo conhecimento e informação” (2002, p. 

25-26). 

Entendemos aqui que a subjetividade é composta por elementos fixos e flexíveis 

que atuam simultaneamente. Os fixos classificam e dividem os sujeitos a partir do sexo, 

da profissão e da camada social, enquanto os flexíveis permitem que a subjetividade 

seja afetada, facilitando assim seu gerenciamento. Romagnoli (2009) observa que essas 

alterações na subjetividade acontecem a partir de um componente externo, o “fora”, 

“portador de forças estranhas [...] entram em contato com a subjetividade, aumentam a 

impressão de estranheza do mundo e conduzem a rupturas de sentido” (p. 170). Por 

meio dessas rupturas, o indivíduo é forçado a buscar novas alternativas via 

“agenciamentos maquínicos”, a refletir e problematizar suas condutas no cotidiano. 

Essa reflexão a que os indivíduos contemporâneos estão expostos de maneira 

radical tem origem histórica ainda no século XIX, quando a modernidade transformou 

não apenas os cenários urbanos, mas influiu também, de maneira direta, na 

experiência pessoal de cada indivíduo, na construção de uma nova subjetividade. Com 

a extinção de regras e sentidos que regulavam a vida até então, o cotidiano torna-se, 

em todos os seus âmbitos, passível de reflexão e adequação. “A cada momento, ou pelo 

menos a intervalos regulares, o indivíduo é instado a autointerrogar-se em termos do 

que está acontecendo” (GIDDENS, 2002, p. 75). Para Guattari (2011), a sociedade e seus 

fenômenos não são resultado de um acúmulo de subjetividades individuais, e sim o 

contrário. “É a subjetividade individual que resulta de um entrecruzamento de 

determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, mas econômicas, 

tecnológicas, de mídia e tantas outras” (p. 43). 

Os chamados à transformação, à convocação para a crença e para a 

espiritualidade de modo individual buscam despertar a energia potencial do sujeito 

neoliberal que tem gana por sucesso. “O neoliberalismo se apresenta [...] como 

salvador que vem libertar a energia de seu jugo, curá-la de seu estado debilitado, 

permitindo-lhe reativar-se e voltar a manifestar-se” (ROLNIK, 2006, p. 19). Segundo a 

autora, todos nós dispomos de uma subjetividade flexível, uma força criativa que 

possibilita e oferece escolhas e liberdade e é percebida e incentivada, “frequentemente 

glamurizada” (ROLNIK, 2006, p. 18). Todavia, essa força não é celebrada a fim de criar 

novas formas de expressividade, mas sim incorpora “forças do mundo em nossa 
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subjetividade”, tornando-se uma potência a favor do sistema vigente de produção e 

acumulação de capital. “É esta força, assim cafetinada, que com uma velocidade 

exponencial vem transformando o planeta num gigantesco mercado e, seus habitantes, 

em zumbis hiperativos incluídos ou trapos humanos excluídos” (ROLNIK, 2006, p. 18), 

dois opostos que se apresentam como os únicos destinos disponíveis na 

contemporaneidade.  

Dessa maneira, além da reflexividade moderna tratada por Giddens (2002), 

outro componente do contexto socioeconômico vigente é explicitado. O eu ganhou 

uma nova percepção e se tornou algo a que se almeja alcançar e descobrir (ILLOUZ, 

2011). Nesse ideal de autonomia e responsabilização dos indivíduos, a ideologia do 

capitalismo contemporâneo é transmitida no plano da subjetividade, sendo 

naturalizada na vida cotidiana. “[...] a tarefa do indivíduo é ser um empreendedor de si 

mesmo, necessitando desenvolver competências que valorizem seu capital biológico e 

abandonar hábitos que o depreciem” (TUCHERMAN; SANTOS, 2015, p. 7). No 

contexto do “novo espírito do capitalismo”, de Boltanski e Chiapello (2009), o analista 

e o terapeuta equivalem ao técnico e ao cientista de outrora, representando sistemas 

especializados em indicar o “melhor” caminho a seguir. Os autores compreendem por 

espírito “a ideologia que justifica o engajamento do capitalismo” (2009, p. 39). 

De 1930 a 1960, o cenário que imperava era o das grandes empresas como 

organizadoras da sociedade, em que a posição de figura heroica pertencia ao diretor 

dessas instituições. O gigantismo dessas organizações era tamanho, que suas lógicas 

ultrapassaram as barreiras corporativas se estendendo à sociedade, atribuindo sentido 

às comunidades e as organizando. O capitalismo, em seu “segundo espírito”, como é 

denominado por Boltanski e Chiapello (2009), perdeu forças com o enfraquecimento 

do Estado e das grandes empresas, passando por uma profunda crise. Valendo-se de 

suas críticas e dificuldades, o capitalismo “supõe a formação de um novo conjunto 

ideológico mais mobilizador” (2009, p. 39), a fim de atualizar seu sistema e engajar 

novas gerações.  

Foi no decorrer desse “segundo espírito do capitalismo” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009), que mais postos de trabalho foram abertos, criaram-se novos 

cargos e muitas pessoas passaram a trabalhar entre o diretor geral e os funcionários das 

fábricas, gerando hierarquia e competição. Segundo Illouz (2011), a psicologia teve forte 
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influência na construção de um novo discurso da identidade empresarial, “visto que a 

hierarquia empresarial começou a demandar uma orientação para as pessoas, além das 

mercadorias, [...] o manejo do eu no trabalho transformou-se cada vez mais num 

‘problema’”. (2011, p. 28-29).  

Ao longo do século XX, as emoções tornaram-se destaque por influência da 

psicanálise e do feminismo. Os psicólogos, pouco a pouco, ganharam espaço e voz na 

orientação de todos os tipos de problema e situação, tendo influência seja na área da 

educação, em programas de reabilitação em presídios ou em discussões familiares. No 

meio empresarial, a presença desses especialistas foi requisitada, a princípio, no início 

do século, para dar conta de problemas disciplinares e de produtividade nas fábricas, 

onde se concentrava a maioria dos empregos. Os homens eram pensados como 

máquinas; a empresa, como um lugar impessoal, que precisava ser operado.  

Com a expansão e diversificação das vagas de trabalho durante o “segundo 

espírito” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), a necessidade de um gestor “terapêutico”, 

que soubesse administrar pessoas de uma nova forma, estava posta. Se no sistema 

anterior os trabalhadores se submetiam a uma autoridade intransigente e rude, no 

atual era preciso um controle sutil e mais potente para que a ordem prosseguisse 

estabelecida. Igualdade e cooperação (ILLOUZ, 2011) são as novas noções aplicadas no 

gerenciamento de pessoas. Boltanski e Chiapello (2009) ainda observam que se 

tornaram “muito estimulantes para os jovens diplomados as oportunidades oferecidas 

pelas organizações, no sentido de atingir posições de poder a partir das quais se possa 

mudar o mundo” (p. 50).  

Sem o suporte e as perspectivas de segurança que propunham as empresas, o 

“novo espírito do capitalismo” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) se apresenta, na 

década de 1970, como um capitalismo globalizado, de rede, conexionista, em que não 

há separação entre a vida pessoal e o trabalho, o indivíduo tece suas relações a partir 

de seus interesses, visando alguma vantagem. O empreendedorismo emerge como uma 

maneira de continuar convocando os cidadãos de modo independente às empresas e 

ao Estado, onde novas competências passam a ser exigidas. “Quando as instituições já 

não proporcionam um contexto de longo prazo, o indivíduo pode ser obrigado a 

improvisar a narrativa de sua própria vida” (SENNET, 2006, p. 13). Como desenvolver 

capacitações na velocidade em que novas exigências são impostas pela economia 
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moderna é o grande desafio desse indivíduo. Para Sennett (2006), os predicados 

exigidos para se tornar um homem ou uma mulher ideal se distanciam da realidade de 

pessoas comuns, mas tornam-se paradigmas para todos. O chamado a empreender a si 

mesmo, a ser um agente equilibrado e competitivo nos relacionamentos e no trabalho, 

coloca-se como acessível a qualquer sujeito em uma clara convocação à performance. 

“O culto da performance aponta para um devir atlético e empresarial da sociedade, um 

processo de conversão aos valores supremos da concorrência e da conquista” (FREIRE, 

2011, p. 40). 

Ehrenberg (2010) compreende a figura do empreendedor como um modelo que 

foi alçado à vida heroica. “Quando a salvação coletiva, que é a transformação política 

da sociedade, está em crise” (p. 13), dinamismo, performance, e “proatividade” 

constituem um conjunto de “disciplinas de salvação pessoal”. Por adotar um estilo de 

vida que assume a tomada de riscos diante da incerteza de futuro, empreender torna-

se um ato heroico.  

A posição do mercado na contemporaneidade, operando como autônomo em 

relação ao Estado e organizando a sociedade civil dentro da sua agenda, invade as 

relações cotidianas e coordena o comportamento dos indivíduos. Em O Nascimento da 

Biopolítica (1979), o homo oeconomicus, maneira como Foucault denomina o sujeito 

econômico, em sua concepção clássica, respondia aos estímulos do mercado de trocas 

a partir de seus interesses. Nas estruturas capitalistas atuais ou dentro do novo espírito 

do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), sua concepção é alterada. “O homo 

oeconomicus é um empresário, e um empresário de si mesmo [...] sendo ele seu próprio 

capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo sua fonte de renda” 

(FOUCAULT, 2008, p. 311). 

Criada essa demanda de se alcançar o modelo proposto, as narrativas 

terapêuticas passam a buscar uma racionalização da vida comum, que se distancia à 

medida que situações cotidianas ganham status de doenças. “Estresse, ansiedade, vício, 

compulsão, trauma, síndrome, autoestima e aconselhamento passaram a fazer parte do 

imaginário compartilhado e revelam [...] o surgimento de novas atitudes e expectativas 

culturais” (CAMPANELLA; CASTELLANO, 2014, p. 1).  

A organização da vida que precisa ser modificada passa pelos “sistemas 

especializados” (GIDDENS, 2002), “que penetram em todos os aspectos da vida social 
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nas condições da modernidade” (p. 24). Chauí (2014) fala em “ideologia da 

competência”, que divide a sociedade entre os competentes (os especialistas, que 

possuem conhecimentos e legitimidade em diversas áreas) e os incompetentes, que são 

os que seguem os comandos dos especialistas. Segundo a autora, 

cada um de nós aprende a se relacionar com o desejo pela medição do 
discurso da sexologia, a se relacionar com a alimentação pela mediação do 
discurso da dietética ou nutricionista, a se relacionar com a criança por meio 
do discurso do pediatra, da psicologia e da pedagogia, a se relacionar com a 
Natureza pela medição do discurso ecológico [...] e assim por diante. Na 
medida em que somos invalidados como seres competentes, tudo precisa nos 
ser ensinado “cientificamente” (CHAUÍ, 2014, p. 57). 

 

Definida uma clara hierarquia, de quem possui os conhecimentos e de quem se 

submete a esses aprendizados, o conceito de consumidores-aprendizes, discutido por 

Casaqui (2009), dialoga diretamente com o objeto aqui proposto por estar relacionado 

à ideia de ensino/aprendizado, justamente uma relação que as escolas em questão 

impõem de maneira a minimizar a ideia de consumo e fortalecerem sua posição. 

Segundo o autor (2009, p. 8), “o aprendizado, o conhecimento destinado ao aprendiz, 

edifica o ethos do enunciador [...], assegura-lhe um traço de caráter de autoridade”. 

A ideia de que aprendemos sempre por meio de alguma mediação por 

especialistas remete-nos diretamente ao objeto de estudo deste trabalho: The School of 

Life e Escola de Você. Ambas as empresas se apresentam como escolas com a proposta 

de mostrar um melhor caminho para viver, por meio de suas aulas, manuais e 

prescrições. É a busca pelo eu autêntico, que existe dentro de cada indivíduo, que o faz 

seguir um percurso que passa por institucionalidades, consumo, terapias, autoterapias 

e mercadorias. Taylor (2011), em A Ética da Autenticidade, observa a importância de ser 

verdadeiro para si mesmo na contemporaneidade: “se não sou, eu perco o propósito da 

minha vida, perco o que ser humano é para mim” (p. 38).  

A transformação da vida em narrativa é baseada na dramatização e organização 

da experiência, de modo a convocar o indivíduo a buscar na sua história pessoal uma 

patologia ou um desvio que justifique sua personalidade ou até os problemas que ele 

vive. A narrativa terapêutica busca esse aspecto disfuncional da vida do sujeito para 

apontá-lo como patologia que precisa ser tratada. Assim, qualquer comportamento, 

ainda que seja completamente corriqueiro e banal, pode vir a ser tratado como 

patológico. Essa narrativa “tem ampla penetração por ser praticada numa grande 
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variedade de locais sociais como grupos de apoio, programas de entrevista, [...] ou a 

internet: todos são lugares para a atuação e reatualização do eu” (ILLOUZ, 2009, p. 72). 

Ainda que tenham públicos diferentes e sejam ministradas em meios distintos, 

nossos objetos de pesquisa, a The School of Life e a Escola de Você, assemelham-se em 

diversos aspectos. Além de serem empresas que se denominam escolas, ambas se 

valem do “discurso de convocação” (PRADO, 2013) para engajar indivíduos, 

despertando uma necessidade contínua e latente de uma transformação que visa ao 

equilíbrio e ao sucesso. Na condição de escolas, seu público é posicionado claramente 

como um aprendiz que necessita ensinamentos sobre a vida e sobre como lidar, de 

maneira mais racional e inteligente, com situações cotidianas quase nunca lógicas e 

objetivas. 

As escolas terapêuticas valem-se da ideia do educar e entendem a educação 

atrelada à produção da subjetividade, deslocando seu sentido para a razão 

instrumental. “Não existe escola de enfermagem, escola de informática? Por que não 

uma escola de você?”, questiona a jornalista Ana Paula Padrão logo na aula inaugural 

do curso on-line da Escola de Você. Estamos no mercado da autoajuda, como discute 

Illouz (2011, p. 76), em que “as narrativas terapêuticas criam nichos de mercado, 

espectadores simultaneamente definidos como pacientes em potencial e 

consumidores”.  

A mesma fala é encontrada no vídeo de apresentação da The School of Life, 

disponível no seu canal no site Youtube5. “Nós treinamos nossas crianças para estudar 

matemática, nós ensinamos pilotos a pousar aviões e cirurgiões a como operar nossos 

cérebros, mas existe uma área em que parecemos não acreditar na educação [...]: a 

própria vida” (tradução nossa). A ideia de racionalização e instrumentalização da vida 

é bem evidente quando essas falas relacionam ações técnicas, como pilotar um avião, à 

subjetividade humana. “A narrativa terapêutica transforma os sentimentos [...] em 

objetos públicos, a serem expostos, discutidos e debatidos” (ILLOUZ, 2011, p. 77).  

                                                 

5 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A possibilidade de atualizar e transformar o eu, por meio de algum tipo de 

consumo e discurso de convocação (PRADO, 2013), motiva-nos a olhar a crescente 

demanda por aconselhamento nos últimos anos. Se cada vez mais essas mercadorias 

relacionadas à reforma dos sujeitos ganham visibilidade e geram renda, é relevante 

observar as lógicas contemporâneas que alimentam esse fenômeno. Trabalhando com 

uma gama infinita de supostos “dilemas” que afetam a maioria dos indivíduos, o 

comércio da autoajuda atualiza-se trazendo novidades. Segundo a matéria “Ajude-se”6, 

publicada recentemente pela revista Superinteressante, do Grupo Abril, na última 

década o mercado editorial brasileiro teve um aumento de 35% nas suas publicações de 

maneira geral, enquanto a categoria autoajuda cresceu 700%. O aumento fez com que 

esse tipo de publicação tivesse uma categoria própria na lista dos livros mais vendidos 

pela Revista Veja7, não pertencendo mais à lista de ficção ou não ficção. 

Este trabalho se adequa às pesquisas do programa de Mestrado em 

Comunicação e Práticas do Consumo por tratar de discursos relacionados à produção 

que se desenvolvem sob a interface comunicação e consumo. Este estudo ainda se 

alinha à pesquisa “Narrativas para transformar o mundo: sentidos do 

empreendedorismo social nos contextos português e brasileiro”, desenvolvida pelo 

Prof. Dr. Vander Casaqui, uma vez que se baseia na análise das narrativas 

contemporâneas que se articulam à luz da cultura empreendedora, que se difunde e 

organiza a sociedade cotidiana. A tônica dos discursos terapêuticos obedece a 

determinada conduta econômica que, associada ao espírito do capitalismo vigente, 

implica diretamente a construção e atualização da subjetividade. Este estudo faz parte 

da linha de pesquisa “Lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao 

consumo”, que aborda discussões relacionadas à comunicação e ao consumo, a partir 

da produção de narrativas midiáticas.  

As temáticas relacionadas ao aconselhamento, à autoajuda e ao 

empreendedorismo de si são recorrentes na discussão de pesquisadores na área da 

                                                 

6 Disponível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/ajude-se>. Acesso em: 03 jul. 2015. 
7 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/livros_mais_vendidos/>. Acesso em: 03 jul. 2015. 
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sociologia e da comunicação e contribuem para progresso deste trabalho. Todavia, 

propomos aqui a intersecção desses temas tendo como eixos principais e basilares a 

comunicação e o consumo, para que dessa maneira possamos alcançar os objetivos 

aqui propostos e analisar o corpus recortado.  

1.3 PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

Por meio dos objetos eleitos para compor esta pesquisa, a Escola de Você e The 

School of Life, pretendemos analisar a produção e a atualização da subjetividade, 

calcadas no cenário do novo espírito do capitalismo, e diretamente relacionadas ao 

consumo das narrativas terapêuticas. É pertinente dizer que nenhuma das duas 

instituições cita a palavra “autoajuda” ou apresenta-se como tal explicitamente, apesar 

de utilizar termos específicos de aconselhamento nas suas convocações. Dessa 

maneira, buscamos compreender de que maneira os discursos acionados pelos 

“sistemas especialistas” (GIDDENS, 2002) organizam o mundo e constroem prescrições 

a respeito do trabalho e do consumo, em sintonia com a ideologia do “novo espírito do 

capitalismo” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009).  

A retórica do capitalismo como racionalidade que influencia decisivamente a 

produção da subjetividade impacta diretamente as práticas sociais, atribuindo sentidos 

às comunidades de acordo com sua lógica ou “espírito” vigente. Illouz (2011) conceitua 

como capitalismo afetivo a junção dos afetos com os fundamentos econômicos e 

mercadológicos, em uma racionalização e mercantilização da vida afetiva. Para ela, 

O capitalismo afetivo é uma cultura em que os discursos e práticas afetivos e 
econômicos moldam uns aos outros [...]. Os repertórios do mercado se 
entrelaçam com a linguagem da psicologia e, combinados, os dois oferecem 
novas técnicas e sentidos para cunhar novas formas de sociabilidades. (2011, p. 
12-13). 
 

Todavia, é importante perceber que esse fenômeno trazido pela autora não é 

uma vertente do capitalismo contemporâneo, tampouco se pode dizer que o 

capitalismo é afetivo; como sistema que abarca e comanda todos os tipos de relações, 

ele possui uma programação que se propõe a lidar com discursos passionais para 

também torná-los mercadorias. Dessa maneira, os afetos e a subjetividade estão sob a 
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regência de algo maior, e não associados, em parceria com o sistema, como talvez o 

conceito de Illouz coloque.  

O objetivo principal desta pesquisa é realizar uma análise crítica dos discursos 

de aconselhamento e estímulo presentes na Escola de Você e na The School of Life por 

meio das aulas e atividades propostas no meio digital e no presencial. Os objetivos 

específicos são:  

a) investigar de que maneira esses discursos ambicionam organizar a 

subjetividade de seus consumidores, por meio de prescrições sobre as práticas do 

trabalho, do consumo e da vida cotidiana;  

b) compreender a presença e a importância da esfera do consumo nas dinâmicas 

de readequação e atualização do eu;  

c) apreender as lógicas de mercado e os processos de mercadorização presentes 

no objeto relacionados à temática da educação. 
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2 CORPUS, METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO 

A proposta deste trabalho é realizar um movimento de pesquisa e análise a 

partir do objeto aqui contemplado (o material audiovisual de ambas as escolas) e assim 

alcançar teorias que nos deem respaldo para a compreensão de certos fenômenos 

comunicacionais. Para tanto, lançamos mão de um guarda-chuva teórico 

metodológico, que privilegia três principais enfoques, delimitadores de nosso percurso 

de análise: a Análise Crítica do Discurso, a cartografia afetiva e a análise fílmica. A 

partir do material selecionado, será possível trazer à luz nosso referencial teórico, com 

análise a partir dos caminhos propostos.  

Inicialmente houve a preocupação em delimitar e organizar o corpus devido à 

grande quantidade de material disponível das escolas. Após a seleção e o mapeamento 

dos vídeos, com auxílio da cartografia, pudemos visualizar os afetos mais convocados e 

exaltados nos vídeos e assim fazer uma comparação e um cruzamento entre a The 

School of Life e a Escola de Você. Ao longo da pesquisa, a coleta de dados foi sendo 

refinada, com a atenção voltada não mais ao montante total, mas sim a produções 

específicas, que despertaram nosso interesse. Entre elas, além das aulas, outros 

elementos como as redes sociais, por exemplo, foram observados, já que a interação 

ocorre nesses espaços. O fato de nosso corpus estar on-line e em constante 

transformação exigiu menos rigidez no recorte do material e mais disposição para 

acompanhar suas movimentações, que por diversas vezes contribuíram para a 

construção desta pesquisa. O método da cartografia, um dos escolhidos para nos 

orientar durante o trabalho, propiciou essa mobilidade e a experiência do pesquisador 

inserido no campo, ainda que tenha sido fundamental para uma organização inicial 

mais rigorosa de tantos materiais. “A cartografia [...] consiste numa aposta na 

experimentação do pensamento – um método não para ser aplicado, mas para ser 

experimentado e assumido como atitude. Com isso não se abre mão do rigor, mas esse 

é ressignificado” (PASSOS, KASTRUP E ESCÓCIA, 2015, p. 10-11).  

A quantidade de visualizações dos vídeos da TSOL no meio em que é 

apresentado, em seu canal na plataforma do Youtube (Figura 1), é relevante e nos 

auxilia em nosso primeiro recorte. O canal tem novas entradas todas as quartas, sextas-

feiras e domingos, contabilizando, até o início de janeiro de 2016, 264 vídeos. Os vídeos 
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mais assistidos, de acordo com o número de visualizações, denotam os principais 

interesses dos usuários que seguem o canal. É possível identificar a estima e a 

participação dos mais de 649 mil assinantes por meio da quantidade de avaliações 

positivas, de compartilhamentos dos vídeos e da área específica para comentários, 

espaço que nem sempre é disponibilizado pela TSOL. O vídeo mais visualizado, Poor 

Countries & Rich Countries (Países pobres e países ricos), conta com mais de 910 mil 

visualizações, mas não possui espaço aberto para interações. 

 

Figura 1 – Página inicial da TSOL no Youtube 

 

Fonte: imagem extraída do Youtube 

 

O mesmo parâmetro de recorte não pode ser utilizado na Escola de Você, já que 

o conteúdo específico das aulas não está à disposição de qualquer usuário on-line. Os 

vídeos eleitos para análise fazem parte de um conteúdo disponibilizado apenas no 

portal da escola, para usuários previamente cadastrados no curso (Figura 2).  
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Figura 2 – Sala de aula on-line da EDV 

 

Fonte: imagem extraída do portal Escola de Você 

 

Dessa maneira, para assistir às aulas, é necessário ter um login e uma senha. 

Diariamente são postados, no portal exclusivo da Escola de Você, materiais inéditos, 

com aproximadamente três minutos, totalizando em média 60 vídeos ao final dos três 

meses propostos. Para o controle da frequência do aluno, ao final de cada semana, após 

a postagem de cinco vídeos, é disponibilizado no portal um questionário sobre eles. Os 

vídeos da semana seguinte só serão liberados para visualização se o questionário for 

preenchido satisfatoriamente.  

Em seu canal no Youtube, a Escola disponibiliza vídeos extras e complementares 

às aulas, depoimentos de alunas, de especialistas e principalmente divulgações da 

própria escola, como “próximas datas de eventos”, início de novas turmas ou como se 

inscrever no curso. O vídeo mais visualizado, com 39 mil acessos, é referente aos 

trâmites burocráticos para o primeiro acesso à plataforma do curso. Se não há a 

possibilidade de uma interação direta entre as alunas e a organização da escola pelo 

portal das aulas, o perfil da escola no Facebook é o ambiente em que esse diálogo 

acontece e nos auxilia a compreender de que maneiras ocorrem as convocações 

(PRADO, 2013) desses sujeitos. 

Dessa maneira, a partir do referencial da metodologia cartográfica, as aulas 

foram transcritas, e pudemos mapear, após a realização e término do curso da EDV, os 

principais assuntos, temas e afetos convocados, fazendo assim uma ligação com a 

TSOL. Compreendemos afetos aqui como um estado da alma, um sentimento, que 
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ocorre simultaneamente no corpo e na mente. A maneira como somos afetados por 

certos discursos pode determinar nossa maneira de agir. “Os afetos são significados 

culturais e relações sociais inseparavelmente comprimidos, e é essa compressão que 

lhes confere sua capacidade de energizar a ação” (ILLOUZ, 2009, p. 9).  

Um dos pressupostos da cartografia é o da pesquisa intervenção, capaz de 

aproximar o pesquisador do seu campo de trabalho e objeto. Como método 

desenvolvido por Deleuze e Guattari (1995), a cartografia preocupa-se em dissolver as 

fronteiras entre o campo e o pesquisador, de modo a aproximá-lo da subjetividade. 

Segundo Paulon e Romagnoli (2010, p. 98), “a cartografia é um mapa aberto que se vai 

desenhando pelas conexões que o campo de pesquisa ofertar, não se esquecendo 

jamais que nele se incluem as implicações do próprio pesquisador”. Com essa 

flexibilização do método proporcionada pela cartografia, pode-se, ao longo do 

percurso, estar atento às movimentações de ambas as escolas, incluindo elementos nas 

análises, em uma constante atualização. 

No quadro abaixo, podemos identificar os vídeos mais visualizados do canal da 

TSOL (em dezembro de 2014) no Youtube e os afetos que são convocados em cada um 

deles. Como entre os vídeos com mais acessos não havia nenhum sobre 

relacionamentos, elegemos três dessa categoria para compor a amostragem. Os vídeos 

Meritocracy e What is success? foram selecionados por abordarem assuntos de 

interesse para esta pesquisa. 

 

 

Quadro 1 – Vídeos mais assistidos da The School of Life 

TSOL 

  Mais acessados Afetos Views 

1 Why some countries are poor and others rich empatia, modéstia, compaixão 936 mil 

2 Philosophy – Nietzsche  consciência, inveja, inspiração 806 mil 

3 Political theory – Karl Marx  inspiração, mudança 666 mil 

4 Status Anxiety  sucesso, autoconhecimento 512 mil 

5 Philosophy – Plato   inspiração, exemplo 614 mil 

6 What is The School of Life?  mudança, questionamento 588 mil 

7 How to make an Attractive City   participação 495 mil 
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8 Why you marry the wrong person  
autoconhecimento, 

conformismo, mudança 
461 mil 

9 Philosophy – Sartre  
inspiração, coragem, 

conformismo 
446 mil 

10 How to find Fulfilling Work   conformismo 431 mil 

Relacionamentos 

1 On finding the right one conformismo 127 mil 

2 How to enjoy a new relationship 
companheirismo/ 

conformismo 
110 mil 

3 The darkest truth about love conformismo/ expectativa 258 mil 

Currículo 

1 Meritocracy reflexão, merecimento 101 mil 

2 What is success? sucesso, conformismo 114 mil 

Fonte: Autora 

 

No quadro seguinte, estão os 12 vídeos da EDV selecionados a partir dos 

principais afetos levantados pelos vídeos mais vistos da TSOL. De maneira a conseguir 

lançar um olhar mais abrangente, que privilegiasse os três meses de cursos com seus 60 

vídeos, optamos por elencar um vídeo de cada semana. A saber: 

 

 

Quadro 2 – Vídeos selecionados da Escola de Você 

EDV 

  Título dos vídeos Afetos 

1 Abrace o novo coragem, desapego 

2 O que os casais felizes fazem diferente? mudança, persistência 

3 O que parece é intuição 

4 Construindo riqueza sucesso, determinação, coragem 

5 Tipos de personalidade autoconhecimento 

6 Postura vencedora mudança, confiança 

7 Vaidade vaidade, mudança, consciência 

8 Como se vestem as vencedoras mudança, discrição, beleza 

9 A mulher plena leveza, felicidade, persistência 

10 Medo mudança, persistência, otimismo 
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11 Quem convence, vence (diálogo) calma, diálogo 

12 Inteligência e ação calma, reconhecimento 

 Fonte: Autora 

 

Com os vídeos devidamente mapeados pela cartografia e com os afetos 

acionados categorizados em uma planilha, foi possível identificar os que são utilizados 

com mais frequência pelos discursos das escolas. Persistência e mudança são os 

principais afetos, seguidos pelo sucesso, calma/equilíbrio e o conformismo. Tais afetos 

perpassam os discursos das duas escolas, possibilitando dessa maneira uma nova 

delimitação do material disponível. 

  

Quadro 3 – Principais afetos invocados 

Principais afetos acionados 

Afeto Acionados 

Mudança 8 x 

Persistência 3 x 

Coragem 3 x 

Confiança 1 x 

Inspiração 3 x 

Sucesso 2 x 

Calma 2 x 

Autoconhecimento 3 x 

Conformismo 7 x 

Intuição 1 x 

Consciência 2 x 

Expectativa 1 x 

Fonte: Autora 

 

A partir dos vídeos correspondentes a cada afeto, podemos extrair temas, 

compreendidos como macroproposições, noção concebida por Van Dijk (2003), no 

contexto da Análise Crítica do Discurso (ACD), outro enfoque de análise desta 

pesquisa. Para esse autor, “temas são o significado global que os usuários de uma 

língua estabelecem mediante a produção e a compreensão de discursos e representam 

a essência do que de principal foi sugerido” (p. 152). Os temas são capazes de organizar 
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mentalmente determinados significados e se expressam frequentemente nos discursos, 

nos títulos, resumos ou conclusões. Os principais temas observados nos vídeos foram 

responsáveis por determinar as máximas que serão tratadas em cada capítulo 

(discriminadas no quadro acima pelas cores). 

Como a análise dos objetos exige uma leitura multidisciplinar, a Análise Crítica 

do Discurso atende a essa necessidade por não ser exatamente um método fechado, 

mas sim uma estratégia que articula e possibilita inúmeras práticas acadêmicas a fim 

de compreender de que modo se relacionam a linguagem e o poder. A ACD não é um 

método ou uma escola, mas seus princípios foram debatidos em 1991 por um grupo de 

estudiosos em um simpósio em Amsterdã. Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther 

Kress, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak apresentaram seus diferentes enfoques e 

métodos de análise do discurso, contribuindo para o início e desenvolvimento da ACD. 

Para Norman Fairclough (2001), a produção dos discursos na sociedade não 

provém de simples ideias de qualquer indivíduo, “mas de uma prática social que está 

firmemente enraizada em estruturais sociais” (p. 93). A prática discursiva está inserida 

na prática social e, por isso, faz-se necessária a observação e contextualização do 

momento histórico vivido. Por considerar o contexto político, social, econômico e 

cultural em que os discursos foram produzidos e distribuídos, a análise 

multidimensional do discurso é necessária a fim de explicitar as relações de poder que 

geralmente estão ocultas na sociedade. São elementos de sua análise tridimensional o 

texto, a prática discursiva (que compreende a produção, a distribuição e o consumo) e 

a prática social.  

Segundo Van Dijk (2003), o ponto de partida da ACD está nos problemas sociais 

predominantes, nas relações de dominação, discriminação, poder e controle que se 

manifestam por meio da linguagem. Os discursos, desse modo, impõem certa estrutura 

discursiva na sociedade (PEREZ-NETO, 2003). As estruturas dominantes estabelecem 

as convenções e as naturalizam de modo que a ideologia a ser difundida não é 

transmitida de maneira clara, mas natural.  

O trabalho de campo sempre estará presente nos estudos da ACD a fim de 

explorar o objeto explorado na investigação. Nesta pesquisa, a observação participante 

é fundamental para a compreensão do funcionamento das escolas anterior a qualquer 

análise. Segundo Wodak (2003, p. 48), “a ACD não apresenta um método empírico 
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bem definido, mas sim um conjunto de enfoques [...]. Não existe nenhuma forma de 

obtenção de dados que seja característica da ACD”. 

Atento às diversas possibilidades da ACD, Van Dijk definiu seu “método” em 

uma triangulação que relaciona discurso-cognição-sociedade. Como discurso, 

compreendemos a interação conversacional, seja ela escrita, falada, imagens estáticas 

ou vídeos. Já a cognição implica tanto “a cognição pessoal como a cognição social, as 

crenças e os objetivos, assim como os valores e as emoções [...], representação do 

processo mental ou da memória que tenha interferido no discurso e na interação” 

(VAN DIJK, 2003, p. 146). O último componente da tríade é a sociedade, que inclui 

tanto as microestruturas locais como as mais globais. “De uma forma mais ou menos 

informal, podemos considerar que a união das dimensões cognitiva e social do 

triângulo define o contexto relevante (local e global) do discurso” (VAN DIJK, 2003, p. 

146). 

Para Fairclough (2003), a ACD trata da linguagem, em um sentido mais amplo, 

da semiose (que corresponde a todas as formas de criação de sentido por diversos tipos 

de texto) e também do momento social. A análise da semiose com outros elementos 

das práticas sociais se preocupa com as mudanças radicais que acontecem na vida 

cotidiana contemporânea. Por exemplo, “a linguagem e a semiose possuem uma 

considerável importância na reestruturação do capitalismo e na sua reorganização em 

torno da nova escala”, pontua Fairclough (2003, p. 188), de maneira que o discurso tem 

decisivo significado e importância nesse novo arranjo. “O novo capitalismo, por 

consequência, é uma concreta rede de práticas que encontram parte de sua 

peculiaridade na forma como figura a linguagem [...], variedades discursivas, seus 

discursos e seus estilos” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 189). Nesses discursos, podem ser 

identificadas a dominação, a diferença e a resistência, nas quais a semiose desempenha 

papel fundamental em sua imposição e legitimação.  

Referente à linguagem, devemos pontuar que ela não representa apenas os 

elementos internos de uma língua, mas sim um conjunto, um sistema de diversos 

valores que se utilizam de determinados signos em situações de comunicação distintas. 

Compreende-se a linguagem como discurso, que expressa “a maneira pela qual se 

organiza a circulação da fala numa comunidade social ao produzir sentido” 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 33-34). Para Orlandi (2009), a linguagem não é transparente 
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e não há neutralidade no uso de nenhum signo, por mais cotidiano e banal que ele 

possa parecer.  

Além da análise das macroproposições, Van Dijk (2003) sugere que o 

pesquisador volte sua atenção aos marcadores linguísticos do discurso, tais como a 

ênfase e a entonação utilizadas, a ordem das palavras, o estilo léxico, a coerência, as 

figuras retóricas e até os titubeios. Todavia, para o estudo relevante das questões 

sociais é preciso levar em consideração ainda o controle da interação e a análise do 

conteúdo, como a escolha dos temas, por exemplo. Charaudeau (2013) observa que, ao 

fazer uma escolha, colocam-se em evidência determinados fatos, deixando outros à 

sombra, o que pode determinar o posicionamento do produtor desse discurso. “A cada 

momento, o informador deve perguntar-se não se é fiel, objetivo ou transparente, mas 

que efeito lhe parece produzir tal maneira de tratar a informação [...]” 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 38).  

Os elementos implícitos, ligados a crenças e ideologias, que podem ser 

compreendidos no texto ainda que não estejam colocados de forma clara e direta, 

também devem ser considerados na análise. Eles podem ser interpretados a partir de 

uma “relação coerente com os modelos mentais que os usuários têm sobre os 

acontecimentos ou feitos a que se faz a referência” (VAN DIJK, 2003, p. 165). O silêncio 

também pode ser passível de interpretações e diversos significados. “Entre o dizer e o 

não dizer desenrola-se todo um espaço de interpretação no qual o sujeito se move” 

(ORLANDI, 2009, p. 85).  

Se a ACD nos permite utilizar um percurso de trabalho abrangente e 

multidisciplinar, levando em consideração o espírito do tempo e as noções de ideologia 

e dominação, ela ainda é capaz de abarcar o uso da cartografia para o mapeamento dos 

afetos acionados nos vídeos e a análise da gramática visual. Esta, por sua vez, tem a 

função de compreender o vídeo como um produto criado, constituído de diversos 

elementos que foram pensados para a construção de um sentido. De tão incorporados 

e comuns na contemporaneidade, “são tão fáceis de consumir que nos esquecemos que 

são produtos de múltiplas manipulações, complexa, às vezes muito elaboradas” 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 13). 

Segundo os autores, analisar um filme é como analisar a composição química da 

água, desconstruindo o “total” para compreender os fragmentos. Desconstruir um 
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filme é separar todas as suas dimensões do visual, do fílmico e do sonoro, tendo todos 

esses elementos inicialmente separados e isolados para depois compreender de qual 

maneira se associam um ao outro a fim de construir sentido. De maneira objetiva, 

desconstruir equivale a descrever, enquanto a reconstrução do filme corresponde à 

interpretação. Para Lima (s/d, p. 8), “se o vídeo interpõe uma sequência organizada de 

imagens, segundo um critério, esta opção já denota uma coerção, uma interpretação, 

um primeiro olhar”, ou, como aqui estamos tratando, uma relação hierárquica de 

poder em relação à produção de conteúdo.  

Diante dos principais afetos convocados identificados a partir do mapeamento 

cartográfico, persistência/mudança, sucesso, calma/equilíbrio e o conformismo, 

dividimos a pesquisa em três blocos para análise das produções audiovisuais com 

respaldo do referencial teórico apresentado a seguir por capítulo.  

O primeiro capítulo é fruto da grande quantidade de vezes em que a 

persistência e a mudança são citadas como dois elementos fundamentais para as 

pessoas que estão buscando transformar sua vida para melhor, almejando o sucesso. 

Foram selecionados dois vídeos da Escola de Você que convocam o indivíduo a 

persistir nos seus ideais e a buscar a mudança como forma de realização. São eles: O 

que os casais felizes fazem de diferente? e Medo. As narrativas do eu e sua 

problematização, a cultura empreendedora como paradigma de comportamento do 

indivíduo, o conceito de capital humano e cultura terapêutica serão discutidos a partir 

dos vídeos e à luz de Giddens, Aidar Prado, Suely Ronik, Ehrenberg, Boltanski e 

Chiapello, Nicholas Rose e Eva Illouz, que nos dão embasamento teórico.  

O sucesso é outro afeto frequentemente citado nos vídeos de ambas as escolas, 

nos quais há desde prescrições até um esforço pela definição do que ele realmente 

significa, tema apresentado no segundo capítulo. A busca pelo eu autêntico e a 

necessidade de parecer algo por meio da aparência e estilo de vida, conceitos 

abordados por Charles Taylor e João Freire Filho, possibilitam uma melhor 

compreensão e análise do vídeo, Status Anxiey (Status Ansiedade), da The School of Life 

e Postura Vencedora, da EDV.  

No terceiro e último capítulo, o conformismo e a aceitação da vida como ela é 

são os afetos tratados pelos vídeos The finding the right one (Em busca da pessoa certa), 

The darkest truth about love (A verdade mais escura sobre o amor) e What is The School 
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of Life? (O que é a The School of Life?), da The School of Life. A partir desses vídeos, a 

função tranquilizadora da autoajuda, a pedagogia do viver (como aprender a se colocar 

no mundo) e o conceito de sociedade disciplinar podem ser discutidos por meio de 

Rüdiger, Foucault, Deleuze e Guattari e Suely Rolnik. 

Para a análise dos vídeos presentes em todos os capítulos, conforme já descrito, 

nosso enfoque principal é a Análise Crítica do Discurso, a partir de autores como 

Fairclough (2001), Van Dijk, Wodak e Meyer (2003). Suely Rolnik, Félix Guattari e 

Gilles Deleuze (1995, 2011a, 2011b) conceituam subjetividade e afetos, além de 

responderem pelo conceito de cartografia afetiva. A análise fílmica terá embasamento 

em Francis Vanoye e Anne Goliot – Lété (1994), Patrick Charaudeau (2013) e Massimo 

Canevacci (2001).  
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3 A MUDANÇA COMEÇA EM VOCÊ 

 

Ainda que não seja evidente e explícito, diversos vídeos da The School of Life e, 

principalmente, da Escola de Você convidam o sujeito que está consumindo seus 

conteúdos a mudar. Mudanças mais objetivas, como mudar de emprego, de cidade e 

até mesmo de parceiro amoroso, são pouco estimuladas diante da mudança do eu que 

é sugerida. Espera-se que, para alcançar uma vida equilibrada e seus objetivos, o sujeito 

transforme a si mesmo a partir das prescrições sugeridas pelas escolas. Transformação 

pessoal, nova postura, autoconhecimento e adaptação são palavras constantes nas 

aulas da EDV, que visam ao “empoderamento” feminino. Neste capítulo, ambos os 

vídeos eleitos pertencem à escola brasileira. 

3.1 O QUE OS CASAIS FELIZES FAZEM DE DIFERENTE? 

Todos os vídeos da Escola de Você (EDV), independentemente da temática, 

seguem a mesma linha em sua construção visual. Possuem uma vinheta simples da 

EDV em sua abertura. Antes do nome da escola, o que surge é a logomarca do 

patrocinador, o sabão em pó Brilhante, apresentando em seguida a Escola de Você. A 

seguir, a jornalista Ana Paula Padrão saúda a aluna e faz uma breve introdução do 

tema que será abordado. Após sua fala, é anunciado o Quadro “2 p/ mim”, uma espécie 

de dramatização, apresentada pela também jornalista Natália Leite, em que são 

contadas pequenas histórias, de até dois minutos, exemplificando o tema do dia. Uma 

vinheta finaliza o quadro, e a palavra é passada novamente a Ana Paula, que encerra o 

assunto, pontuando as palavras ou os ensinamentos mais importantes e que não devem 

ser esquecidos. Ela também chama a atenção para que a aluna preencha, na plataforma 

on-line da Escola, o Dicionário de Você. Nesse espaço em branco, a aluna pode fazer 

suas anotações referentes a cada aula, mas deve também fazer os exercícios propostos 

pela “professora” Ana. Antes de se despedir no vídeo, Ana Paula chama a participação 

de uma especialista que dará o conselho final. Seguindo esse padrão aplicado em todos 

os vídeos do curso, O que os casais felizes fazem de diferente? é a primeira aula da 

segunda semana do curso, semana dedicada aos relacionamentos, que será analisado a 

seguir. 
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Ao aparecer no vídeo após a vinheta de abertura, Ana Paula já questiona a sua 

aluna: “Oi amiga, querida! Por que será que alguns casamentos dão certo e outros não? 

Será que existe algum segredo nisso? Ou vários segredos?” (Figura 3). Seguindo o 

enfoque de trabalho proposto pela Análise Crítica do Discurso, uma de suas 

características mais importantes é compreender que “todos os discursos são históricos 

e por consequência só é possível os entender por referência ao seu contexto” (MEYER, 

2001, p. 37). Os contextos sociopsicológicos, políticos e ideológicos são fundantes para 

este tipo de análise que seguimos. Dessa maneira, a partir das perguntas iniciais do 

vídeo já podemos identificar traços característicos da contemporaneidade. 

 

Figura 3 – Ana Paula Padrão na abertura do vídeo. O dedo em riste é característico do seu 

gestual 

 

Fonte: imagem extraída da primeira aula da 2ª semana. 

 

Os questionamentos acerca do meio em que se vive, do cotidiano, mas 

principalmente a respeito do seu próprio eu, são peculiaridades da modernidade 

reflexiva, segundo Giddens (2002), uma das características da modernidade tardia ou 

alta modernidade, maneira como o autor se refere aos tempos atuais. A reflexividade a 

que os indivíduos estão expostos corresponde à revisão de todos os conhecimentos, 

inclusive os científicos, a partir da ruptura moderna com as tradições, certezas e 

seguranças do passado. O ato reflexivo alcança o indivíduo racionalizando e o seu “eu” 

que passa a ser um projeto, passível de gerenciamento e melhorias. Se considerarmos o 

conceito de capitalismo afetivo (Illouz, 2011), em que o afeto é atrelado aos discursos e 
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valores das esferas da economia e da política, compreenderemos que a subjetividade 

dos indivíduos é conduzida nesse contexto por uma série de dispositivos midiáticos. 

A ideia de um eu racionalizado, transformado em narrativa que pode ser 

reorganizada, é observada já no final do século XIX, quando um conjunto de novas 

práticas culturais foi instaurado com a modernidade. No campo das ciências, no início 

do século XX, diversas conferências realizadas por Freud nos Estados Unidos 

expuseram as principais ideias da psicanálise, conceitos que se tornariam chave para a 

cultura terapêutica no país. Uma nova maneira de viver e sentir estava posta a partir da 

modernidade, que precisa ser compreendida não apenas como a chegada das 

máquinas, a Revolução Industrial ou a grande transformação das cidades. Nosso olhar 

volta-se à experiência social compartilhada entre os sujeitos inseridos nesse contexto, 

gerador de angústias decorrentes da brusca ruptura com o passado e do futuro incerto. 

“Esta semana, na EDV, nós vamos falar de relacionamentos amorosos. O que se 

deve fazer e o que se deve evitar para ser feliz na vida a dois? E para que você seja feliz 

com você mesma?”. Os questionamentos que dão continuidade ao discurso 

apresentado no vídeo posicionam a escola como detentora de um conhecimento 

especializado, proprietária dos segredos da felicidade na vida a dois. Fica assim 

evidente o posicionamento de poder imposto na relação, apresentando e definindo 

uma hierarquia. Ainda que esta já seja definida desde o momento em que um indivíduo 

se matricula no curso e “atribuiu ao informador em potencial um saber e uma 

competência” (CHARAUDEAU, 2013, p. 50), a hierarquia instaura uma relação de 

“solicitante a solicitado”, como coloca Charaudeau, e “competentes e incompetentes”, 

como nomeia Chauí (2014, p. 57). Diante dos questionamentos e posteriormente das 

possíveis respostas, o informador não deixa evidente seu engajamento e traz a 

informação ao solicitante como algo evidente, de maneira que não há contestação, já 

que tudo está aparentemente dito de forma simplificada. 

A presença de “sistemas especializados” (GIDDENS, 2002) na 

contemporaneidade é um dos elementos do desencaixe das instituições sociais, um dos 

componentes do dinamismo moderno tratado por Giddens (2002), que se caracteriza 

por inúmeros processos de reorganização, que vão de instituições à subjetividade. 

Como mecanismos de desencaixe, o autor pontua o dinheiro e os sistemas 

especializados. Ambos são capazes de romper as barreiras do tempo e do espaço. O 
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dinheiro porque pode perdurar ilimitadamente por meio do crédito e pode envolver 

uma série de indivíduos sem a necessidade de presença física. Os conhecimentos 

produzidos pelos sistemas peritos também não possuem validade e podem ser 

consumidos por inúmeros públicos, em locais distintos.  

Para Chauí (2014), a formação de pessoas competentes na contemporaneidade é 

um fenômeno social e político de graves consequências, já que a invenção desse poder 

competente tem a intenção, principalmente, de criar e demarcar quem são os 

incompetentes, sob aparente neutralidade. 

Quem é o competente? Em nossas sociedades, é aquele que possui um saber 
determinado, institucionalmente reconhecido, graças ao qual pode não só 
falar e agir pelos outros, mas ainda, e sobretudo, excluir outros do direito de 
ser sujeitos de seus discursos e de suas ações. Quem é o incompetente? Em 
nossas sociedades, é aquele que foi expropriado de sua condição de sujeito e 
convertido em objeto do saber e da prática dos competentes. [...] A 
competência é um poderoso elemento ideológico para justificar (ocultando) o 
exercício da dominação (CHAUÍ, 2014, p. 113). 
 

Se olharmos para o traçado histórico da psicologia que Illouz (2011) nos 

apresenta, é possível acompanhar o amplo crescimento que esse campo apresentou no 

decorrer do século XX, penetrando em todas as áreas sociais. Seus profissionais 

passaram a ser requisitados para intervirem não mais apenas em graves doenças 

neurológicas ou traumas de guerra. O psicólogo se tornou um especialista, um 

indivíduo competente e apto a trabalhar nos campos da educação, na reabilitação em 

presídios e também a “tratar” relações familiares, como o casamento, por exemplo.  

A identificação de uma patologia e/ou um passado problemático, de sofrimentos 

e atitudes erradas passou a ser fundamental na trajetória do eu para a construção de 

um futuro organizado e mais feliz. Dessa maneira, a família foi uma das primeiras 

instituições a ser desconstruída e investigada de modo mais profundo pela psicanálise. 

Até então compreendida como um modo de situar a existência do indivíduo em uma 

lógica cronológica, construindo uma noção de pertencimento do sujeito em relação aos 

seus, a família “passou a ser um evento biográfico, carregado simbolicamente por toda 

a vida e capaz de expressar de modo singular a subjetividade” (ILLOUZ, 2009, p. 16). 

Nas novas narrativas de identidade, a família se tornou um elemento fundamental na 

trama e algo que o sujeito precisava se libertar para evoluir.  

O que fica evidente nos primeiros minutos do vídeo que aqui nos propomos a 

analisar é a exposição do indivíduo à reflexividade moderna, em que o eu, instado 



 

 

37 

como projeto reflexivo, leva o sujeito a buscar constantemente um novo sentido para 

sua vida. E a angústia causada pelos questionamentos “o que devo fazer para ser mais 

feliz a dois?”, “o que não devo fazer”, “como ser mais feliz?” é aplacada pela solução 

apresentada pelos competentes que possuem as respostas. 

Esses primeiros instantes já nos fornecem algumas pistas para uma 

compreensão mais profunda do texto a partir da análise tridimensional (texto, prática 

discursiva e prática social) proposta por Fairclough (2001), na ACD. Para a análise 

textual, o autor sugere o estudo de alguns itens específicos, como vocabulário, 

gramática, coesão e estrutura textual. Inicialmente, nos limitaremos a tratar do texto 

(vocabulário e gramática) para, posteriormente, no desenrolar do vídeo e de sua 

descrição, abordarmos os demais itens. Para a observação do vocabulário, há a 

necessidade de nos atentarmos à utilização das palavras além da sua definição rígida 

feita nos dicionários, por exemplo.  

Ainda que não tenha nenhuma intimidade e não conheça sua expectadora para 

formar um laço de amizade, Ana Paula cumprimenta a aluna como “amiga querida”. A 

potência dessas palavras é reforçada pelo tom de voz que Ana utiliza, enfatizando as 

duas palavras numa clara intenção de proximidade. Percebe-se também o emprego de 

um vocabulário simples, popular, e que muitas vezes se utiliza da repetição de palavras 

para ser construído. A oração interrogativa “Por que será que alguns casamentos dão 

certo e outros não? pode ser considerada autoritária, dentro da visão gramatical, por 

estar no presente do indicativo, apontando uma ação que está acontecendo no 

momento, da qual o enunciador tem certeza do que está falando.  

Após a abertura de Ana Paula, o vídeo segue para o Quadro “2 p/ mim”, em que 

a jornalista Natália Leite ilustra o tema tratado com histórias aparentemente verídicas 

que ela vivenciou. Como traz o diálogo de personagens, diversos elementos 

audiovisuais são acionados para compor a linguagem visual e sinalizar a dramaticidade. 

Quando é a Natália que está falando, ela se dirige diretamente à câmera, que a 

enquadra em um close/big close (Figura 4), aproximando-se de quem assiste. Quando a 

representação é iniciada, os planos se alternam entre médio, closes e big closes e ela já 

não se dirige mais à câmera o tempo inteiro. Outro elemento marcante é a utilização 

das imagens em preto e branco (Figura 5), a fim, além de sinalizar que são os 
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personagens que estão falando, de provocar um efeito de flashback, ou seja, eventos 

que já aconteceram. 

 

Figuras 4 e 5 – Mudança de plano e cor para demarcar realidade e ficção. 

   

Fonte: imagens extraídas da primeira aula da 2ª semana. 

 

 A dramatização apresentada aponta um bar como o cenário da história que é 

contada. Por esse motivo, Natália aparece nos primeiros segundos de vídeo jogando 

bilhar. Para Vanoye e Goliot-Lété (1994, p. 77), “nenhum elemento do cenário é 

gratuito. A cena não propõe qualquer plano descritivo, o que faz pensar que o cenário 

não vale por si só, mas só tem sentido com relação às personagens”. Mesmo ao 

começar o relato, com o rosto de Natália em big close8, isto é, preenchendo grande 

parte da tela, o cenário permanece, mas em segundo plano e desfocado, todavia 

mantendo a sua função de situar o local da história. Uma trilha surge tocando ao fundo 

e sinaliza que o quadro ilustrativo está no final. A seguir, a mesma vinheta de abertura 

encerra o vídeo e a participação de Natália, devolvendo a palavra para Ana Paula 

Padrão. 

A jornalista, logo na frase de retomada, já “explicita seu engajamento sob o 

modo de convicção, afirmando a confiança que deposita em sua fonte” 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 54), comprometendo-se com a veracidade da informação que 

foi apresentada anteriormente: “Como você viu, amiga, o segredo é só um: não desistir. 

Onde existe amor e existe respeito, é só mudar a rotina para ter aquela paixão de 

volta!”. A mudança é o afeto mais acionado pelos vídeos e é proposta sempre a partir 

de um questionamento. “Como devo viver?” passou a ser uma dúvida fruto da 

                                                 

8 Nome dado ao plano que privilegia as expressões faciais do personagem, enquadrando-a dos ombros 
para cima.  



 

 

39 

autoterapia e da auto-observação constantes, exigindo que a pessoa identifique algo 

que precisa ser revisto e mudado, muitas vezes um jeito automático de ser. O sujeito 

não deve ser apenas o que é naturalmente, e sim uma produção de si mesmo. “O 

indivíduo deve estar preparado para fazer uma ruptura mais ou menos completa com o 

seu passado, se necessário, e deve contemplar novos cursos de ação que não podem ser 

guiados simplesmente por hábitos estabelecidos” (GIDDENS, 2002, p. 72). É evidente 

que uma série de possibilidades é colocada e oferecida ao sujeito como sendo escolhas 

possíveis; porém, é importante observar que essas escolhas obedecem a determinados 

regimes comportamentais, dentro de uma lógica do que é considerado “normal”. 

Na busca pela normatização de sua biografia, as narrativas terapêuticas de 

autoajuda e de autorrealização, por meio de moldes culturais da narrativa religiosa, 

surgem como grandes guias na identificação de disfunções passadas visando ao bem-

estar no futuro. A terapia caracteriza uma das novas instituições que gerenciam as 

trajetórias de vida. À medida que aumenta a dependência institucional, a possibilidade 

de crises também se intensifica, já que “as instituições operam com categorias 

juridicamente estabelecidas de ‘biografias padrão’, cada vez mais distantes da 

realidade” (BECK, 2011, p. 97).  

Beck (2011) fala das novas instituições como tutelares, que se posicionam de 

maneira a ocupar o lugar de defensoras da segurança do passado; é como se, em um 

mundo totalmente inseguro, essas instituições fossem uma salvação. A articulação 

entre liberdade e dependência se dá a todo o momento, em uma combinação que 

caracteriza a vida do indivíduo contemporâneo. Se ele se livra de suas amarras com o 

passado e se percebe como eixo principal da própria vida, aumentam as pressões para 

“tornar-se visível e à obrigação de ser autônomo” (EHRENBERG, 2010, p. 173).  

Nesse ideal de autonomia, a “individualização das condutas e do curso de vida 

significa, portanto: as biografias se tornam autorreflexivas; a biografia predeterminada 

é transformada em biografia feita e a ser feita por cada um” (BECK, 2011, p. 1999). O 

indivíduo precisa dar conta não apenas de suas escolhas, mas responder até pelas 

consequências das decisões não tomadas. 

Na última parte do vídeo, mais uma convidada é chamada para dar sua 

contribuição final ao tema debatido. Todos os vídeos contam com uma participação 

especial em sua finalização. Mais que um encerramento, é nesse momento em que a 
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especialista é convocada a transmitir informações específicas e assertivas, a palavra 

final. Nesse vídeo, Soraia Schutel é a especialista, creditada como doutoranda em 

administração da UFRGS, o que lhe dá a credibilidade e a notoriedade necessárias para 

ensinar sobre relacionamentos (Figura 6). O cenário nos remete a um consultório, e os 

livros na estante, que compõem o enquadramento, sinalizam que a especialista tem 

interesse pelos estudos e pela leitura, culta e capacitada para proferir sua lição. Ela 

inicia: “um relacionamento de amor, ele cresce se cuidado, assim como a planta, ela vai 

crescer com a força e vigor se ela for regada todos os dias. O relacionamento não é 

diferente”.  

 

Figura 6 – Soraia Schutel é uma das especialistas da Escola. 

 

Fonte: imagem extraída da primeira aula da 2ª semana. 

 

Depois dessa fala, ela se posiciona, segundo Charaudeau (p. 2013, p. 53), como 

“informador testemunha, [...] na medida em que sua fala não tem outro objetivo a não 

ser de dizer o que viu e ouviu”: “Se por um acaso, que é a reclamação de tantas, tantas 

mulheres pelo Brasil e pelo mundo, ‘ah, mas meu marido me largou, não me dá mais 

bola, não me elogia...”. Além de se colocar como testemunha de certa situação, o tom 

de voz utilizado muda completamente e beira a dramatização, imitando uma mulher 

chorosa se queixando. Colocando a espectadora9 em um lugar inferiorizado e até de 

                                                 

9
 Como tratamos aqui de vídeos, optamos por utilizar a denominação “espectador” para nos referirmos a 

quem consome esses produtos. Todavia, é preciso ressaltar que no caso desta pesquisa, entendemos 
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vergonha e culpabilização, ela prossegue demarcando o problema: “Antes de reclamar 

dele, o que você tem feito consigo? Você tem cuidado de você mesma? Ou como tem 

andado em casa? De pijama, descabelada, com cheiro ruim na boca? Aí ninguém vai 

gostar de ti”. 

Para a coesão das frases, um dos elementos da análise textual (FAIRCLOUGH, 

2001), há, além das repetições, o uso de palavras com sinônimos próximos numa clara 

intenção de reafirmar o que está sendo dito. Apenas no discurso final da especialista, 

há uma reiteração insistente sobre amar a si mesma: “Ame a ti mesma”, “O que você 

tem feito consigo?”, “Você tem cuidado de você mesma?” “Ame os cuidados que tens 

contigo”. O recurso visual ainda é utilizado para o reforço da mensagem. No meio de 

tantas repetições orais, “Ame a ti mesma” aparece na tela em caixa alta, destacando-se.  

Com o indivíduo devidamente responsabilizado, surge, enfim, a solução: “Cuida 

de ti mesma, ama o que tu faz, os cuidados que tens contigo, com teu espaço, com tua 

casa [...], ame a ti mesma que teu relacionamento amoroso vai ser muito bom”. A 

palavra “você” é recapitulada sempre que possível nas orações para que o indivíduo 

compreenda, de uma vez por todas, quem é o sujeito responsável pela ação de refletir e 

principalmente mudar. 

Ao finalizar o primeiro vídeo, é possível lançar um olhar mais abrangente ao 

discurso trabalhado pela Escola de Você sob a ótica da ACD. Fairclough (2001, p. 90-91) 

compreende o discurso como uma forma de prática social. Isso implica entendê-lo 

como uma ação que incide sobre o mundo e sobre os outros indivíduos e considerar a 

relação entre discurso e estrutura social, em que o primeiro é moldado pela segunda. 

“O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação 

do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado” (FAIRCLOUGH, 2001, 

p. 90-91). Em sua análise multidimensional, a prática social abriga a produção 

discursiva, que por sua vez envolve o texto. Dessa maneira, sendo o texto uma 

produção social, exige “referência aos ambientes econômicos, políticos e institucionais 

particulares” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94) nos quais é gerado. Esse modo de analisar 

textos, sejam eles falados, sejam escritos, proporciona a nós a possibilidade de perceber 

                                                                                                                                                         

“espectador” segundo o conceito de consumidor-aprendiz concebido por Casaqui (2009) por dialogar 
com o contexto do trabalho e do objeto aqui eleito. 
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algumas instâncias que passam despercebidas de outros enfoques de análise, como a 

análise fílmica, por exemplo, que privilegia a estética. A prática discursiva, pertencente 

à proposta de Fairclough (2001), atenta para a produção, distribuição e consumo de 

texto, ações variáveis entre os diferentes tipos de discurso. 

No caso da produção, é interessante observar se o discurso é produzido de 

maneira individual ou coletiva e a que contexto corresponde. Partirmos do princípio de 

que a produção de conteúdo da EDV é realizada de maneira coletiva por diversos 

colaboradores que são representados pelas figuras das jornalistas Ana Paula Padrão e 

Natália Leite e das três consultoras que participam dos vídeos. A EDV, como um todo, 

é responsabilizada pela criação das aulas, não sendo evidente em nenhum momento 

quem é ou quem são os autores do texto. Mas, ao serem portadoras de tais 

informações, entendemos que todas as participantes “assinam” o que ali é posto. A 

Escola é um dos projetos de atuação da empresa Tempo de Mulher, de propriedade de 

Ana Paula, e, assim, está inserida nas convenções e nos princípios mercadológicos que 

visam ao lucro. 

Considerando que as participantes sejam as autoras das aulas, seus currículos, 

amplamente divulgados na página do perfil do Facebook, podem sinalizar “traços do 

processo de produção”, como coloca Fairclough (2001), ou um conjunto de “pistas para 

o processo de interpretação” (p. 109). Todavia, é interessante observar uma 

pasteurização discursiva independente da formação ou experiência profissional de cada 

participante. É evidente que cada uma possua a sua maneira de se expressar, tenha um 

vocabulário e um gestual específicos, mas o conteúdo em si não apresenta muitas 

diferenças, tampouco variantes que poderiam indicar a ocupação da pessoa; a 

doutoranda em administração aconselha sobre aparência com o mesmo 

“conhecimento” que a consultora em imagem pessoal aborda relacionamentos no 

trabalho, e assim sucessivamente.  

Os discursos das participantes durante todo o curso e também nas postagens 

extras no Facebook se mostram alinhados à lógica do espírito do tempo, que deposita 

exclusivamente no indivíduo a responsabilidade de sua trajetória pessoal e profissional. 

Em vídeo postado no perfil do Facebook, Ana Paula e Natália convidam as alunas a 

participarem de um curso presencial de liderança, dizendo que nada substitui o 

contato pessoal, e que lições inéditas serão apenas ensinadas nesses dois dias de curso. 
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Encerram o vídeo: “Com antecedência, passagem é tranquilo de organizar, quem quer, 

faz, quem não quer arruma desculpa e reclama. Vem!”. O curso será em São Paulo e 

por isso elas se referem à passagem aérea ou de ônibus. Na mesma postagem, há um 

link para outras informações; nele, o curso é apresentado como um evento 

colaborativo, no qual “todas nós investimos nosso tempo e participamos do rateio dos 

custos”. Logo em seguida, há a informação de que o custo do rateio por participante é 

R$ 250,00, e que, “além deste custo, as alunas que estão fora de São Paulo também 

precisam arcar com os custos do deslocamento e acomodação na cidade”. É evidente, 

assim, que grande parte das alunas não poderá participar, mas seguindo os preceitos 

do novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), que responsabiliza 

apenas o indivíduo e sua força de vontade em sua trajetória de vida pelas suas vitórias 

ou pelos seus fracassos.  

3.2 OS MEDOS QUE NÃO TÊM SENTIDO 

As novas maneiras de compreender as relações sociais colocam o indivíduo 

como responsável pela sua performance, conceito que inicialmente, no século XIX, 

designava o desempenho dos animais nas corridas de cavalo. No final do mesmo 

século, a exigência de um bom rendimento foi transferida para os esportistas. A partir 

de então, performance passou a abranger também as atividades humanas (FREIRE 

FILHO, 2011), ganhando notoriedade e sendo incorporada na vida social 

contemporânea. O modelo de atuação exigido é dinâmico, em que o eu seja consciente 

e disponível para possíveis configurações. “Hoje só conta a ação do indivíduo que não 

dependa de ninguém, a não ser do próprio indivíduo, da parte, por assim dizer, 

puramente pessoal do indivíduo comum [...]” (EHRENBERG, 2010, p. 13). O ideal de 

autonomia é um dos traços mais evidentes do capitalismo contemporâneo, ou do 

“novo espírito do capitalismo”, como denominam Boltanski e Chiapello (2009), em que 

a cultura empreendedora passa a ser o paradigma a ser seguido, não apenas nas 

relações mercadológicas, mas na vida pessoal.  

Na Aula 2 da décima semana do curso da EDV, o tema tratado é o medo, e, 

assim como no vídeo analisado anteriormente, ele tem início com um questionamento, 

partindo de Ana Paula Padrão: “Amiga, você tem medo?”. A abertura segue o padrão da 
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linguagem visual, partindo de uma vinheta e seguida da palavra de Ana Paula, que 

sempre se refere à sua espectadora como “amiga”, criando um laço e uma relação de 

intimidade desde a primeira aula. Apesar de ser uma “especialista”, ela se coloca na 

posição de amiga para ter mais proximidade e também mais adesão às informações que 

está dando. O plano médio deixa Ana Paula em destaque, e seu blazer laranja a descola 

do cenário sóbrio, que nos remete a uma sala ou um escritório elegante. Os planos, que 

sempre enquadram e valorizam o rosto das apresentadoras, segundo Canevacci (2001, 

p. 129), também cumprem um propósito específico: “o rosto fala – através de uma 

linguagem não verbal – numa estreita conexão com a afirmação de uma nova 

subjetividade: a modernidade”. A intenção de cumplicidade dá continuidade no texto: 

“Eu tenho, todo mundo tem medo [...]. Agora será que não tem hora que a gente 

exagera e fica sofrendo antes mesmo das coisas acontecerem?”. 

O quadro de Natália Leite simula uma conversa ao telefone, dela com uma 

prima que está esperando a resposta de uma vaga para estágio. O mesmo recurso de 

alternar do plano close para o big close e a utilização de imagens em branco e preto são 

utilizados. Nesse caso, é interessante observar que o discurso dela é semelhante ao de 

Ana Paula no início do vídeo, reafirmando o que já foi dito, tentando provar a 

veracidade e o valor das informações dadas. “É fora do comum a quantidade de medo 

bobo que passa na cabeça da gente.” Natália faz essa colocação para em seguida trazer 

uma série de exemplos capazes de ser identificados por uma grande parcela das 

mulheres. “Medo de incomodar, medo de não ser amada, de não conseguir criar os 

filhos, de pedir o merecido aumento e o mais engraçado são os medos que paralisam as 

mulheres, são esses mais sem sentido”. Natália apresenta os medos para logo em 

seguida dizer que são “sem sentido”. Guattari (2011), quando fala da ordem capitalista 

como produtora de subjetividade e dos modos de relações humanas, observa a 

infantilização a que os sujeitos são submetidos por diversos sistemas, mediados pelo 

Estado. E como tentáculos do Estado, ele compreende os sistemas regulatórios, como 

os centros de saúde, as escolas e universidades e também a mídia. Ao dizer que o medo 

do outro não faz sentido, há, além de uma inferiorização, o posicionamento desse 

sujeito como aprendiz, como alguém que necessita de um auxílio para seguir.  

Pensam por nós, organizam por nós a produção e a vida social. Além disso, 
consideram que tudo que tem a ver com coisas extraordinárias – como o fato 
de falar e viver, o fato de ter que envelhecer, de ter que morrer – não deve 
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perturbar nossa harmonia no local de trabalho e nos postos de controle social 
que ocupamos, a começar pelo controle social que exercemos sobre nós 
mesmos (GUATTARI, 2011, p. 50).  

  

O conceito de verossimilhança, trazido por Charaudeau (2011), é explicativo 

quanto à necessidade de ter uma dramatização em todos os vídeos da EDV. Mais do 

que ilustrar um assunto, ela tem por função reconstruir os fatos que já aconteceram. 

Essa construção, apesar de ser apenas uma suposição, é apresentada como a verdade, e, 

por isso, o testemunho de Natália. Ela é personagem ou testemunha de todos os casos 

que são mostrados, o que garante que tudo que está sendo dito ocorreu de tal maneira. 

Ainda segundo o mesmo autor, o procedimento de elucidação, que explica o “porquê 

de as coisas serem assim”, dá suporte para que a história ou informação tenha ainda 

mais credibilidade por não levantar nenhum tipo de questionamento. A participação 

de Natália se encerra com a conclusão de que “fica lá trás quem empacou, pensando, 

achando e não se mexeu”, sugerindo que os sujeitos precisam mudar sua maneira de 

pensar e agir para alcançar o que almejam.  

Essa maneira de lidar com a subjetividade corresponde à contemporaneidade e 

à forma de como a ordem capitalista se projeta no mundo, nas relações pessoais e na 

realidade psíquica. Essa ordem é responsável pela conduta e organização dos sentidos e 

pela maneira como os sujeitos desenvolvem as tarefas mais corriqueiras e banais e até 

as mais complexas. “Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os 

fatos, com o movimento, com o corpo [...], ela fabrica a relação do homem com o 

mundo e consigo mesmo. Aceitamos tudo isso porque partimos do pressuposto que 

está ‘é’ a ordem do mundo” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 50). Dessa maneira, até 

elementos essenciais da existência humana como o nascimento, a morte, o 

envelhecimento, a solidão e o silêncio, por exemplo, precisam ser racionalizados e 

regulados. A raiva, a dor e o medo são inconcebíveis na época da inteligência 

emocional.  

É a partir da ideia desse controle emocional que o vídeo retorna a Ana Paula: 

“Tá vendo, amiga? O medo faz as coisas parecerem maiores do que elas na verdade são. 

E quando a gente ENFRENTA vê que não é nada daquilo”. Algumas palavras são 

pontuadas tanto na locução, na apresentação verbal quanto na visual. Nesse momento 

em que Ana Paula pede para que sua aluna enfrente o medo, a palavra “enfrente” surge 
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na tela em caixa alta como uma ordem que deve ser seguida. “Quem alimenta o 

monstro do medo dentro da nossa cabeça somos nós mesmas e a gente precisa tirar 

esse monstro de lá. Pra quem quer enfrentar o mundo dos negócios, isso é 

fundamental! Palavra de especialista!”, finaliza Ana Paula. “É a própria ordem, e 

somente ela, que não requer legitimação; ela é, por assim dizer, seu próprio propósito” 

(BAUMAN, 2001, p. 66).  

A simulação de afetividade e amizade se sobressai à ausência de um conteúdo 

realmente informativo. A análise textual realizada aqui se reporta tanto ao enfoque 

proposto por Fairclough (2001) como aos marcadores linguísticos pontuados por Van 

Dijk (2003, p. 52), como a ênfase, a ordem das palavras e os titubeios, por exemplo. A 

maneira de falar, com a utilização de figuras de linguagem, como eufemismos e 

hipérboles, por exemplo, caracteriza um afastamento da norma culta para privilegiar 

uma maior expressividade ao texto, além de torná-lo mais compreensível e acessível. A 

simpatia e até o humor são afetos utilizados para falar com a mulher sobre o “mundo 

dos negócios” de um jeito mais leve e compreensível, reforçando o estereótipo de 

fragilidade. 

Ana Fontes, criadora da Rede Mulher Empreendedora, um portal que reúne 

mulheres interessadas em empreender, é a especialista que traz o conselho final: “O 

medo está ligado ao pessimismo e como você enfrenta esse medo? Tendo uma atitude 

mais otimista!”. “Atitude otimista” surge em caixa alta na tela reforçando a informação. 

Ela prossegue: “E como é que você tem uma atitude otimista? Se você vai abrir um 

negócio, você vai ter uma série de questões que você vai ter que avaliar. Para isso você 

tem que imaginar sempre que as coisas vão dar certo”. Ser independente e 

performático é o que se espera do sujeito contemporâneo. Todavia, grande parte das 

pessoas que estão à margem do mercado formal de trabalho, como aponta Casaqui 

(2013, p. 872), “não possuem aptidões para empreender, para conceber e gerir um 

negócio, que tem, na dinâmica capitalista, a questão de fundo da competição”. É 

compreensível que no curto tempo de vídeo não seja possível ensinar qual a melhor 

maneira para ter seu próprio negócio, mas observamos aqui a superficialidade e 

naturalidade como o assunto é tratado, mais uma vez colocando o indivíduo no centro 

da questão, como responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. Ana continua: “Uma 

pessoa otimista tem uma chance muito maior de ter sucesso do que uma pessoa 
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pessimista. Porque o pessimista, ele sempre vê uma dificuldade e o otimista vê sempre 

uma oportunidade onde ele encontra uma dificuldade”. 

Ter o seu próprio negócio e empreender é um discurso frequente que pertence 

ao “novo espírito do capitalismo” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Como espírito do 

capitalismo os autores compreendem “o conjunto de crenças associadas à ordem 

capitalista que contribuem para justificar e sustentar essa ordem, legitimando os 

modos de ação e as disposições coerentes com ela” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, 

p. 42). Essas crenças são as responsáveis por garantir que o sistema do capitalismo 

continue funcionando e se renovando de tempos em tempos, com novas características 

e especificidades de acordo com a época vigente. Elas dão respaldo para que os 

indivíduos continuem se submetendo, produzindo e consumindo, e tanto os fortes 

quanto os fracos apoiam-se nas mesmas justificativas.  

Como coloca Illouz (2009) em seu conceito do capitalismo, as relações 

contemporâneas mesclam os afetos e os repertórios de mercado resultando em novas 

técnicas e novos sentidos nas formas de sociabilidade. “Rompem-se, assim, as 

fronteiras entre o profissional e o privado, o trabalho e afetivo”, pontua Freire Filho 

(2011, p. 28). O discurso da gestão empresarial não é mais dirigido apenas aos 

executivos e penetra nas demais instituições, como a igreja, a família e a escola. Sendo 

ao mesmo tempo “formal e histórico, global e situado, misturando preceitos gerais e 

exemplos paradigmáticos, constitui hoje a forma por excelência na qual o espírito do 

capitalismo é incorporado e oferecido” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 45).  

A alta performance exigida na contemporaneidade, em todas as esferas da vida, 

acredita em sujeitos psicologicamente equilibrados, regulados, que funcionem dentro 

dos parâmetros estabelecidos e esperados do sistema. Na EDV, por exemplo, há 

diversas aulas direcionadas a moderar certos comportamentos inadequados. A 7ª 

semana do curso é inteira dedicada a ensinar as mulheres a lidar com a distração, a 

vaidade, a preguiça, a soberba e a carência. Na 10ª semana, outros hábitos são 

condenados: a fofoca, o medo, a culpa, fazer-se de vítima e o “charminho”. A noção de 

capital humano, ainda que desconhecida por grande parte dos sujeitos, é o que 

estimula a acumulação de conhecimentos acadêmicos e técnicos, a articulação de redes 

de contato e a busca por dispositivos motivacionais, ações que resultam em um agir 

programado visando a algum tipo de mérito ou vantagem.  
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Nem mesmo a sociabilidade doméstica escapa de ser reinterpretada a partir 
dos princípios instrumentais. Desaparece do horizonte das interações 
familiares o desfrute gratuito da companhia dos entes queridos, o prazer de 
estar interessado em trocar experiências e afetos. As ocasiões de convivência 
íntima são enquadradas, de modo canhestramente utilitarista (FREIRE 
FILHO, 2011, p. 31). 

  

O conceito de capital humano, segundo Paiva e Sodré (2007, p. 15), é utilizado 

pelos países capitalistas “para colocar a educação ou a formação no centro de suas 

políticas sociais”. A partir da valorização do capital humano, as atenções se voltam não 

mais para o valor da força do trabalho externo nem pelo conhecimento obtido por 

meio de práticas objetivas, mas sim pela maneira como o sujeito vivo, para 

imaterialidades que até então não podiam ser quantificadas. Se antes o trabalhador 

oferecia sua força de trabalho, sua produção, a fim de gerar produtos e serviços, hoje 

ele oferece ele mesmo, suas aptidões, que devem ser melhoradas de tempos em 

tempos.  

A utilização de abordagens e metodologias mercadológicas na vida social dos 

indivíduos almeja uma “subjetivação da forma empresa” (FREIRE FILHO; COELHO, 

2011, p. 8). O homo oeconomicus, de Foucault (2008), em sua versão neoliberal é o seu 

próprio capital e não mais apenas um sujeito interessado em trocas e nas vantagens 

que delas pode tirar. Ele se configura como uma partícula de uma empresa liberal e 

seus princípios, como flexibilidade, dinamismo, estratégia e preparo para concorrência 

e competição. Mais do que possuir essas aptidões, podemos pensar o indivíduo “como 

uma forma de capital, um recurso econômico aplicável à produção [...], que se 

devidamente mobilizado e gerenciado, pode propiciar ganhos em matéria de bem-estar 

psicológico e de eficiência produtiva” (FREIRE FILHO; COELHO, 2011, p. 7). Na mídia, 

inúmeros veículos voltam-se a produzir e veicular matérias que apontam para a 

necessidade de gerenciar as emoções, o tempo e as relações sociais visando 

“incrementar a empregabilidade e a popularidade” (FREIRE FILHO; COELHO, 2011, p. 

8) dos indivíduos a fim de maximizar suas potencialidades. Os autores ainda sinalizam 

que para isso conselhos e diagnósticos vêm de uma ampla diversidade de especialistas 

ou pessoas que foram legitimadas para tal, como as celebridades, por exemplo.  
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3.3 SEJA MULTITALENTOSO, FLEXÍVEL E DINÂMICO 

Durante a observação e os estudos dos objetos desta pesquisa, seguindo o 

enfoque de “pesquisa ação” ou “pesquisa participante”, pressupostos da cartografia, a 

coleta de dados não focou apenas os materiais audiovisuais das escolas, mas também 

observou o funcionamento delas e seus desdobramentos, como interações em redes 

sociais, lançamentos de novos produtos, como livros, novos cursos e também a 

divulgação de uma vaga de emprego pela The School of Life. Sendo uma multinacional 

e segundo a própria, uma empresa isenta de qualquer ideologia (como se coloca em 

seu vídeo de apresentação no Youtube), achamos pertinente observar os pré-requisitos 

necessários para fazer parte da organização. 

A vaga foi divulgada no perfil da escola no Facebook e um link encaminhava o 

interessado ao site da empresa, com a descrição da vaga. “A The School of Life está 

procurando para a sede de São Paulo, na Vila Madalena, um Estagiário/ Assistente de 

Gerente de Projeto” (Figura 7). Em seguida, pontua que não há outras vagas 

disponíveis e que caso o interessado em fazer parte de um projeto “inovador, 

internacional e empolgante” deve ler as instruções apresentadas. 
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Figura 7 – O processo seletivo da The School of Life. 

 

Fonte: imagem extraída do site da The School of Life do Brasil. 

 

Depois de apresentadas a missão e as tarefas, que consistem em auxiliar o 

gerente de desenvolvimento de negócios, ou seja, vendas, a descrição do perfil 

esperado é longa, mas não muito específica quanto às qualidades acadêmicas do 

candidato: “Queremos uma mente brilhante e um coração corajoso”. Ser 

multitalentoso, flexível, dinâmico, enérgico, positivo, habilidoso, contemporâneo, 

caloroso para comunicação oral e boa escrita, inglês fluente, criativo, curioso, 

organizado, maduro e rigoroso são as especificações exigidas. Além do currículo, pede-

se que o candidato envie uma carta de apresentação e interesse, dizendo por que 

deseja trabalhar lá. Com exceção do inglês fluente e da boa escrita, é evidente a 

preocupação em buscar um sujeito cuja personalidade beire à perfeição e ao equilíbrio, 

dentro dos parâmetros da cultura empreendedora. Mais do que uma universidade ou 

cursos, o “talento pessoal” é exaltado e deve sempre estar em constante processo de 

melhoria, passível de gerenciamentos e padronizações. Prado (2007, p. 55) fala em 
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“autocapitalização” quando se refere à transformação desse capital, do empreender a si 

mesmo. Quando os indivíduos não se enquadram no critério esperado e buscam essa 

atualização, eles “são convocados pelos enunciadores múltiplos, sendo tipificados em 

segmentos de públicos, e a eles é oferecido um conjunto de modalizações biopolíticas” 

para que cada um deles possa identificar o que lhe serve e se autoempreender em 

busca de suas satisfações (idem, 2007, p. 59). 

O gerenciamento utilizado para orientar e moldar a conduta do indivíduo pode 

ser tratado a partir da noção de tecnologia, que se refere “a qualquer agenciamento ou 

qualquer conjunto estruturado por uma racionalidade prática e governado por um 

objetivo mais ou menos consciente” (ROSE, 2001, p. 38). Para Foucault (2004), há 

quatro principais grupos de tecnologias: 1) tecnologias de produção, que têm a função 

de produzir, transformar e manipular coisas; 2) tecnologia dos sistemas de signo, que 

se atenta para a utilização dos signos e sentidos; 3) tecnologias de poder, que 

funcionam determinando a conduta dos indivíduos; e 4) tecnologias de si, “que 

permitem aos indivíduos efetuar, com seus próprios meios ou com a ajuda de outros, 

um certo número de operações em seus próprios corpos, almas, pensamentos, conduta 

e modo de ser, de modo a transformá-los” (p. 323), sempre com a intenção de alcançar 

um objetivo. 

A escola e a prisão, por exemplo, encaixam-se como exemplos de tipos de 

tecnologia. Para Rose (2001), outro exemplo de tecnologia é o da “relação pastoral”. 

Articulada entre o pastor e o fiel ou entre o terapeuta e o paciente, essa tecnologia 

trabalha como disciplinadora apoiada em uma relação de aconselhamento “espiritual”, 

em que diversas técnicas são empregadas pela “autoridade”. A autoridade, que aqui 

entendemos por discursos competentes, incita os indivíduos a aplicarem-se, de acordo 

com um sistema já programado, para acumular conhecimentos objetivos e habilidades 

subjetivas (criatividade, equilíbrio, autoestima) que os capacitem a lidar com a 

concorrência em todos os âmbitos da vida. Com um paradigma posto, o imperativo de 

empreender a si mesmo coloca o sujeito na condição de ser produtor de suas 

capacidades técnicas e morais, produção essa que será sempre mediada, seja pela 

escola, pela família ou pela terapia.  

O controle de sentimentos, a determinação de metas para alcançar a felicidade e 

o uso de cálculos para a racionalização da subjetividade são sintomas do capitalismo 
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afetivo, que não só mercantilizou os afetos, como fundiu as relações sociais em 

transações econômicas, em que “não só o repertório cultural de custos e benefícios do 

mercado é hoje usado em praticamente todas as interações privadas e domésticas” 

(ILLOUZ, 2011, p. 161), como a fronteira que delimitava uma esfera da outra aparece 

cada vez mais difusa.  
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4 O SUCESSO É SER AUTÊNTICO 

Como vimos anteriormente, historicamente a modernidade é o pano de fundo 

no qual os indivíduos passaram por bruscas rupturas, perda de referências e da sua 

lógica de pertencimento. A vida social foi redesenhada em uma nova paisagem, com os 

sujeitos deixando os campos em direção ao trabalho nas cidades e sendo 

bombardeados com uma série de novos estímulos e possibilidades de reconfigurar seu 

cotidiano, suas relações e sua subjetividade. O rompimento com antigos laços, certezas 

e tradições ou, segundo Taylor (2011), o desencantamento do mundo, foi responsável 

por uma série de efeitos colaterais sentidos, mas nem sempre percebidos pelos 

indivíduos. O individualismo e a busca pela autenticidade se relacionam diretamente 

com o anseio pelo sucesso na contemporaneidade. Sem ter grandes respaldos das 

instituições, do mercado e do Estado, o indivíduo, exclusivamente responsável pela sua 

trajetória de vida, é estimulado a encontrar dentro de si, por meio de inúmeros 

métodos, a cura para todos os seus males. 

4.1 O QUE É SUCESSO?  

Tanto os vídeos da EDV quanto da TSOL, independentemente do tema 

abordado, aproximam-se e muitas vezes esbarram na ideia de sucesso, relacionando-o 

à felicidade, a ser reconhecido e amado pelos pares. Não é exagero dizermos que 

dentro do imaginário de sucesso cabem todos os vídeos, das duas escolas estudadas, já 

que sempre ambicionam uma realização que pode ser alcançada por meio de uma 

transformação. Essa transformação como um projeto individual é orquestrada por 

inúmeros sistemas competentes que incentivam o autoconhecimento e a 

autorrealização. Ainda que “teoricamente” a transformação e as respostas estejam 

dentro do indivíduo, uma série de mercadorias deve ser consumida para alcançar o eu 

interior.  

O Status Anxiety (Status Ansiedade) está entre os vídeos mais assistidos do 

canal do Youtube da The School of Life, com aproximadamente 500 mil visualizações 

desde sua publicação em dezembro de 2014. Antes da versão para internet, Alain de 

Botton, o fundador da TSOL, lançou em 2004 um livro e um documentário com o 
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mesmo nome. Com 4 minutos e 38 segundos, o vídeo é uma animação, que mostra, de 

maneira bem didática, as imagens que o locutor está narrando. Em poucos vídeos são 

utilizados atores ou cenas reais, gravadas. A animação e a locução masculina são 

elementos da sua gramática visual.  

Diferente das produções da Escola de Você, o vídeo não tem nenhuma vinheta e 

sua abertura é reduzida apenas ao nome do vídeo em caixa alta. Nesse vídeo, as cores 

escolhidas são discretas e opacas, até quando são utilizados o laranja e o amarelo. Há 

muito preto, cinza, roxo escuro e branco, que aparecem quando o personagem não está 

bem ou está refletindo sobre sua existência. Segundo Eisenstein (2002, p. 82), “cores 

particulares exercem influências específicas no espectador”. A combinação da 

sobreposição das imagens em ritmo acelerado com uma trilha e a locução se aproxima 

de um estilo contemporâneo do audiovisual, que nos remete a videoclipes e até à 

linguagem da publicidade. “Os códigos visuais que pertencem a gêneros diferentes 

(quadrinhos, publicidade, videoarte) se mixam num novo produto da percepção da 

estética e do corpo”, segundo Canevacci (2001, p. 246). Esses elementos despertam a 

atenção de um público diverso e, por serem “aulas”, são didáticos e bem explicativos. 

Na sociedade atual, pós-industrial, a publicidade não é mais apenas responsável pelas 

mercadorias à venda, mas também por ditar tendências culturais e comportamentais 

de maneira sutil e quase imperceptível.  

Assim como na publicidade, os vídeos da TSOL são compostos de inúmeras 

linguagens e artifícios, selecionados pelo emissor, “enquanto o destinatário traduz o 

todo com uma sensibilidade que varia com base naquelas características, próprias de 

cada camada de público, que se diferencia de possuir ou não novos alfabetos visuais” 

(CANEVACCI, 2001, p. 155). Independentemente da obra produzida pelo autor, ele 

sempre contará com a individualidade – “a partir das entranhas de sua fantasia, a partir 

da urdidura e trama de suas associações, todas condicionadas pelas premissas de seu 

caráter, hábitos e condição social” (EISENSTEIN, 2002, p. 29) de seu interlocutor para 

compreender e completar o ato comunicacional.  

A locução começa e uma questão já é pontuada, chamando o espectador a 

participar e refletir: What do you do? (O que você faz?). Depois da pergunta, a 

personagem já é transferida de um círculo de pessoas para uma sala sozinha e depois 

para a escuridão. Uma mão a ergue diante de olhos no escuro, que a analisam como se 
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ela estivesse exposta para observação. Alguns segundos depois, ela continua sozinha, 

mas agora caindo dentro da escuridão, perdendo seu senso de localização no mundo. 

Para Taylor (2011, p. 22), “as pessoas perderam a visão mais abrangente porque se 

centraram na vida individual”, referindo-se à busca pelo seu eu interior ou o 

“centramento no self” (TAYLOR, 2011). A locução avisa que as mães são o oposto da 

sociedade esnobe, mas que a sociedade não é a sua mãe. E aí novamente a personagem 

fica sozinha, centralizada no meio da escuridão e do vazio (Figura 8). Essa perda da 

credibilidade em relação ao “sistema”, ao todo, gera a ansiedade, “como um estado 

geral das emoções do indivíduo (GIDDENS, 2002, p. 46). Sendo difusa, não tendo um 

objeto especial desencadeante, ela “pode ser colada a itens, traços ou situações que têm 

uma relação oblíqua (embora inconscientemente precisa) com o que originalmente a 

provocou” (GIDDENS, 2002, p. 46). 

 

Figura 8 – O indivíduo sozinho. 

 

Fonte: imagem extraída do vídeo Status Anxiety. 

 

O vídeo continua: “dizem que vivemos em tempos materialistas, mas é mais 

pungente do que isso. Nós vivemos em tempos onde as recompensas emocionais foram 

atreladas a aquisições de coisas materiais”. Segundo Vanoye e Goliot-Lété, na análise é 

“indispensável colocar as questões de contexto de produção, de lugar e de momento de 

difusão, de objetivo visado pelo curta-metragem” (1994, p. 107). Seguindo esse 

raciocínio, compreendemos que o vídeo foi produzido e realizado dentro da lógica 

vigente do capitalismo por uma empresa com fins lucrativos e que está condenando o 

consumismo de seus espectadores. “O que as pessoas querem quando vão atrás de 

dinheiro, empregos ou grandes carros de luxo são raramente essas coisas em si 
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mesmas, a maioria quer atenção e respeito”, prossegue o locutor. O incentivo ao 

desapego material, que será reforçado em outras passagens do vídeo, leva-nos à 

afirmação que nomeia este capítulo: o sucesso é ser autêntico. 

Desenvolvido por Rousseau e Herder ainda no século XVIII, o conceito de 

autenticidade propaga a ideia de que cada indivíduo tem um jeito original de ser 

humano, e que cada um, tendo a sua medida e os seus modos, precisa buscar um modo 

de viver autêntico, sem imitar outro alguém (TAYLOR, 2011). A verdade sobre cada 

sujeito só pode ser encontrada dentro dele próprio. É controverso ter essa concepção 

difundida por uma escola de autoajuda, uma instituição que se posiciona como capaz 

de mediar a transformação da vida dos indivíduos. Mas, ao explicitar que o sucesso 

pode estar dentro de cada indivíduo, as escolas de autoajuda e os “gurus ou 

iluminados, pessoas cujo papel é ajudar os outros a descobrir o que eles realmente 

querem ou desejam” (CAMPBELL, 2006, p. 55), encontram o sujeito contemporâneo, 

inseguro sobre sua identidade e papel, que se volta a todo tipo de guias e 

espiritualidade exótica. Ou seja, o sucesso está dentro de cada sujeito, mas ele precisa 

de ajuda para encontrá-lo.  

A ajuda vem em forma de consumo de mercadorias, terapias ou, no caso, das 

aulas. Se compreendermos que os sujeitos estão sempre em desenvolvimento, “é 

preciso haver exposições regulares a estímulos novos para evitar o tédio e satisfazer a 

contínua busca pela reafirmação ontológica”, observa Campbell (2006, p. 58), e o 

consumo funciona não apenas como um estímulo, mas também como uma maneira de 

encontrar o seu verdadeiro eu. O autor ainda coloca que os mesmos objetos que 

consumimos para suprir nossas necessidades básicas, físicas e biológicas, são 

consumidos de maneira tão desenfreada que são esgotados de suas funções a priori, 

para “conferir status, construir identidades e estabelecer fronteiras entre grupos e 

pessoas” (CAMPBELL, 2006, p. 22). No vídeo, uma Ferrari é utilizada para ilustrar essa 

ideia de estabelecer fronteiras por meio do consumo (Figuras 9 e 10). “Da próxima vez 

que você vir um cara dirigindo uma Ferrari, não pense que é alguém 

extraordinariamente ganancioso; pense que é alguém com uma vulnerabilidade imensa 

e necessidade de amor.” 
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Figuras 9 e 10 – Dono da Ferrari: alguém que necessita de amor. 

      

Fonte: imagens extraídas do vídeo Status Anxiety da TSOL. 

 

A ansiedade dos sujeitos contemporâneos é explicada pelo vídeo sob a 

justificativa de que “constantemente nos dizem que poderíamos nos tornar qualquer 

coisa que queiramos” a partir da ótica da meritocracia. O vídeo se posiciona 

claramente contra o ideal de que todos têm as mesmas oportunidades e são capazes de 

chegar ao sucesso com afirmações como “se você realmente acredita em uma sociedade 

onde aqueles no topo merecem estar lá, isso significa que aqueles na parte inferior 

merecem estar lá também” e “faz a pobreza não aparecer apenas desagradável, mas 

também merecida”. Para superar a ansiedade trazida por essas e outras questões, o 

vídeo aponta três lições:  

Primeiro: recusando-se a acreditar que qualquer sociedade realmente pode ser 
meritocrata [...] Não trate ninguém – pelo menos não a si mesmo – como se 
merecesse estar onde está. Em segundo lugar, fazer sua própria definição de 
sucesso, em vez de aceitar a forma crítica que a sociedade se inclina a ter. Há 
tantas maneiras de sucesso, e muitas delas nada tem a ver com o status de ter, 
atualmente definido dentro do sistema de valores do capitalismo industrial. 
Aqueles que têm sucesso em fazer dinheiro, raramente têm sucesso em empatia 
ou vida familiar. Em terceiro lugar, e mais importante, devemos recusar a 
deixar que nossas conquistas exteriores definam nosso autossenso. Restam 
tantos lados de nós, vitais, que nunca aparecem no nosso cartão de visita, que 
não têm chances de ser percebidos por que, irritantemente, [as pessoas] nos 
perguntam sem imaginação: então, o que você faz? (TSOL, 2014, grifo nosso). 

 

Fazer a sua própria definição de sucesso, como o vídeo sugere, está de acordo 

com o que prevê a cultura da autenticidade, em que todo indivíduo possui sua própria 

originalidade e precisa buscar sua autorrealização. Todavia, é uma tarefa 

extremamente complexa para os sujeitos, principalmente inseridos na cultura 

contemporânea, com diversos paradigmas postos como modelos para uma vida ideal. É 

característico do homem, como explica Taylor (2011, p. 42-43), que ele se torne um ser 

humano completo ao adquirir um sistema de linguagens, composto não apenas de 
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palavras ou textos, mas de linguagens de gesto, expressão, arte, amor, entre outros. 

Mas, para que essa aquisição aconteça, há a troca com os outros. É pelo outro que 

vamos adquirir um repertório que servirá também para a autodefinição de nós 

mesmos. Sobre a definição de nossa identidade, “nós a definimos sempre em diálogo, 

por vezes em conflitos, com as identidades que nossos outros significativos querem 

reconhecer por nós” (TAYLOR, 2011, p. 43). 

Se o reconhecimento do outro é necessário à construção pessoal do indivíduo, 

definir seu próprio conceito de sucesso não é vantajoso porque o outro não irá 

reconhecê-lo como bem-sucedido. O nosso segundo grifo, “aqueles que têm sucesso 

em fazer dinheiro, raramente têm sucesso em empatia ou vida familiar”, serve como 

uma justificativa para que o sujeito, inserido dentro de uma cultura empreendedora de 

performance, acumule seu capital de maneira justificada, sem qualquer remorso, em 

detrimento da família e da vida social. As figuras a seguir (Figuras 11 e 12) sugerem que 

o pai está trabalhando e por isso ficou ausente na foto da família. O vídeo sinaliza que 

os sujeitos precisam ser vistos além de suas carreiras, mas, como pontua Vanoye e 

Goliot-Lété (1994, p. 23) sobre analisar um filme, é fundamental “situá-lo num 

contexto, numa história”, já que ele segue determinada lógica e tendência da época, 

seja em sua realização, seja em seu conteúdo. Dessa maneira, há uma grande 

contradição nesse discurso que defende certa liberdade de atuação dos indivíduos, 

desde que respondam às convocações da racionalidade instrumental, capazes de 

racionalizar todo e qualquer tipo de ação, tal como a do empreendedor, por exemplo. 

“E então, essas atitudes adquirem quase o status de normas, e parecem resguardadas 

por uma realidade social que não se pode desafiar” (TAYLOR, 2011, p. 99).  

 

Figuras 11 e 12 – Álbum de família desfalcado. 

    

Fonte: imagens extraídas do vídeo Status Anxiety da TSOL. 
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O questionamento que encerra o vídeo é o mesmo da abertura: What do you 

do?, ou O que você faz?, e, logo em seguida, sem locução, apenas visualmente, um 

personagem começa a responder: “I’m a...” (Eu sou...). Em decorrência da cena 

anterior, entendemos que ele está perante um grupo de pessoas que parecem não ter 

muita intimidade uns com os outros, mas que possuem características físicas e sociais 

que as aproximam (Figuras 13 e 14). Em uma das passagens de A Representação do Eu 

na Vida Cotidiana, de Goffman (1975), o autor fala justamente da importância da 

aparência do indivíduo no primeiro contato com um grupo que não é o seu. “Se o 

indivíduo lhes for desconhecido, os observadores podem obter, a partir de sua conduta 

e aparência, indicações que lhes permitam utilizar a experiência anterior que tenham 

tido com indivíduos aproximadamente parecidos com este” (GOFFMAN, 1975, p. 11), 

ou, ainda, também de acordo com suas expectativas e encontros anteriores, utilizar-se 

de estereótipos. 

 

Figuras 13 e 14: “O que você faz? Eu sou...” 

     

Fonte: imagens extraídas do vídeo Status Anxiety da TSOL. 

 

O vídeo da TSOL convoca seus “consumidores-aprendizes” a buscar e construir 

o sucesso independentemente da visão do outro e além das expectativas da sociedade. 

Todavia, como vimos, inseridos em um contexto histórico-social, a possibilidade de 

escolha se dá entre as opções oferecidas ao sujeito, dentro de uma normalidade 

esperada. Assim, como observa Giddens (2002, p. 12), “a autoidentidade se torna um 

empreendimento reflexivamente organizado”, no qual os indivíduos são chamados a 

organizar suas narrativas biográficas de maneira coerente ao que os especialistas 

propõem. Essa lógica que procura dar sentindo aos fatos passados, relacionando-os aos 

do presente e aos do futuro, é tratada por Bourdieu como o empreendimento 
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biográfico: “essa propensão de tornar-se o ideológico de sua própria vida, selecionando, 

em função de uma intenção global, certos acontecimentos significativos e 

estabelecendo entre eles conexões para lhes dar coerência” (BOURDIEU, 2010, p. 184-

185).  

O estilo de vida está entre uma das coisas que os indivíduos precisam escolher. 

Quando nos referimos a estilo de vida, erroneamente há a impressão de que apenas as 

classes sociais mais abastadas têm essa oportunidade, observa Giddens (2002), por ser 

um termo muito utilizado pela publicidade e relacionado ao consumo mercantilizado. 

Para o autor, estilo de vida se refere também “a decisões tomadas e cursos de ação 

seguidos em condição de severa limitação material” (2002, p. 13). Ainda que a 

desigualdade social afaste um grande grupo de pessoas de diversificadas formas de 

autorrealização e de acesso ao poder, dentro de sua limitação, ainda assim, o grupo 

terá opções de estilo de vida, ainda que “tais padrões possam algumas vezes envolver a 

rejeição mais ou menos deliberada das formas mais amplamente difundidas de 

comportamento e consumo” (GIDDENS, 2002, p. 13). Dessa forma, é por meio do 

consumo, não apenas de mercadorias, mas sim de um estilo de vida, que os sujeitos 

encontram um caminho para empreender sua identidade e sua narrativa de vida. 

Campbell (2006, p. 59) lembra que diversas maneiras de consumir, e não apenas a ação 

de comprar algum objeto, podem proporcionar “uma experiência que propicie a 

oportunidade de uma forte reação emocional [...] isso talvez ajude a explicar a 

popularidade das viagens de aventura e dos esportes radicais”, filmes de terror, de 

amor romântico, além das produções midiáticas contemporâneas que contam com a 

participação e a interatividade dos telespectadores. Até a experiência de assistir TV, 

por exemplo, tornou-se obsoleta se o indivíduo não puder participar e dar a sua 

opinião.  

Mais do que um estilo de vida composto por materialidades, espera-se do 

indivíduo que ele siga um estilo de vida de aprimoramento pessoal, equilíbrio e 

inteligência emocionais, foco e disposição para produzir, alta performance na vida 

afetiva e profissional, uma postura vencedora, ou ao menos que convença os outros 

disso.  



 

 

61 

4.2 TENHA UMA ATITUDE POSITIVA, COISA DE VENCEDORA 

Se o vídeo da TSOL propunha o desapego material e também emocional do 

consumo que visa ao reconhecimento do outro, este, analisado a seguir, da Escola de 

Você, acredita no inverso. Nele, a forma como você se apresenta e se comporta perante 

os outros pode levá-lo ao sucesso ou ao fracasso. Na intenção de “parecer algo”, o 

conceito de autenticidade também está presente, já que o convencimento e o 

autorreconhecimento são elementos fundamentais para uma posterior aceitação e 

autenticação por parte do outro.  

Seguindo o padrão visual das aulas da EDV, o vídeo começa com Ana Paula, 

bem vestida e em um cenário sofisticado que remete a uma sala de estar ou um 

escritório, que inicia a apresentação dirigindo-se à aluna com intimidade:  

Amiga, pra ter sucesso na vida pessoal e na vida profissional a gente já viu aqui 
na EDV que a gente precisa acreditar na gente. Agora, vamos lá, segundo 
passo: os outros precisam acreditar na gente também. E como é que faz isso? 
Tendo atitude positiva, coisa de vencedora mesmo, sabe? 

  

Analisar e compreender o discurso pressupõe um olhar além do que está sendo 

dito objetivamente, ou seja, de maneira explícita e clara. Compreendemos o discurso 

como a palavra em movimento, como coloca Orlandi (2009, p. 15), e assim é preciso ter 

em consideração “a língua fazendo sentindo enquanto trabalho simbólico, parte do 

trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história”. Van Dijk (2003) sugere 

a análise das estruturas formais sutis, o que compreende sendo os marcadores 

linguísticos, em que a ênfase, a entonação e a escolha da ordem das palavras são alguns 

deles. Como balizadores da nossa compreensão, esses itens podem ser observados na 

fala inicial de Ana Paula, aliada à expressão corporal. Todo texto é pontuado pelos 

gestos das mãos e pelas expressões faciais da jornalista, que enfatiza sempre o termo 

“amiga” no início de cada fala. 

Pela ordem das palavras, observamos que as palavras “sucesso”, “pessoal” e 

“profissional” são as primeiras a serem utilizadas para chamar atenção da aluna que 

acessa o vídeo. Elas também antecedem a afirmação “a gente já viu aqui na Escola de 

Você”, frase que possivelmente causaria certo desinteresse se fosse utilizada logo a 

princípio (poderia dar a entender que um conteúdo seria repetido). Da maneira como 

foi colocada, na ordem gramatical e também pela entonação amigável com que é dita, 
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ela acaba por reforçar o vínculo de cumplicidade entre a escola e suas alunas, 

garantindo que ambas aprenderam “juntas” qual a receita do sucesso pessoal e 

profissional. 

O sorriso, principal marca da abordagem amigável, dá lugar a uma expressão 

mais contida e professoral quando a nova lição é apresentada (Figura 15). “Agora, 

vamos lá, segundo passo [...]” precede uma pequena pausa antes da revelação do novo 

passo. A utilização de palavras como “a gente”, “vamos” e “os outros” posiciona a escola 

como companheira e cúmplice da consumidora-aprendiz, em que a fronteira entre 

competentes e incompetentes tende a ser borrada e minimizada. Ana Paula, 

representante da escola, continua a se incluir e a buscar contato por meio de perguntas 

retóricas: “os outros precisam acreditar na gente também! E como é que faz isso? 

Tendo uma atitude positiva, coisa de vencedora mesmo, sabe?”. 

 

Figura 15 – O segundo passo para ter sucesso. 

 

Fonte: imagem extraída da aula 5, semana 6. 

 

A presença de perguntas e questionamentos, além da intenção de trazer o 

indivíduo à reflexão sobre sua própria vida, como vimos no capítulo anterior, 

representa um artifício do informador para suavizar suas certezas perante tal assunto. 

Ainda que ele seja um perito, as perguntas não fazem seu discurso soar tão presunçoso. 

Assim como o informador explicita seu engajamento por meio da convicção, 

utilizando-se de frases e afirmações que confirmam e garantem a veracidade da 

informação que foi dada, “o modo da distância” expressa “reserva, hipótese, e mesmo 

suspeita” (CHARAUDEAU, 2013, p. 54), produzindo, segundo o autor, um efeito 
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paradoxal: “o valor de verdade da informação fica atenuado, mas a explicação do 

posicionamento prudente do informador lhe confere crédito, o torna digno de fé” 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 55). 

Na história ilustrada do dia, no Quadro “2 p/ mim”, Natália Leite exemplifica a 

postura vencedora colocada por Ana Paula por meio da trajetória profissional bem-

sucedida de duas mulheres. “Educada”, “firme”, “não chegou miando pedindo emprego 

como se pede um favor”, “bem disposta”, “cheia de energia” são os predicados 

valorizados pelo texto. A personagem representada por Natália liga em busca de um 

emprego em uma papelaria e se coloca à disposição em realizar qualquer tipo de 

função. Em determinado momento, ela informa que sua formação é em contabilidade, 

mas que é “ótima com pessoas”. As qualidades que encantam a dona da papelaria e a 

fazem contratar a outra personagem muito se assemelham às buscadas pela TSOL para 

Assistente de Gerente de Projeto, analisadas no capítulo anterior. A formação 

acadêmica é deixada em segundo plano para que a valorização da subjetividade do 

indivíduo esteja em primeiro lugar. A performance, que antes se aplicava aos cavalos 

de corrida, é esperada dos sujeitos que atuam em um mercado repleto de disputas 

competitivas. “O culto da performance aponta para um devir atlético e empresarial da 

sociedade, num processo de conversão aos valores supremos da concorrência e da 

conquista” (FREIRE FILHO, 2011, p. 40).  

“O que que você faz?”, pergunta a dona da papelaria. “Do que a senhora 

precisa?”, responde a interessada na vaga. Essa adequação a fim de atender às 

expectativas do outro é reforçada no final da história quando Natália Leite diz que “a 

moça foi contratada e honrou a primeira impressão”. A primeira impressão 

desempenha papel fundamental em todos os tipos de relações, pois precisa estar 

ajustada dentro do parâmetro que o outro espera. “A sociedade está organizada tendo 

por base o princípio de que qualquer indivíduo que possua certas características sociais 

tem o direito moral de esperar que os outros o valorizem e o tratem de maneira 

adequada” (GOFFMAN, 1975, p. 21). Desse modo, a maneira como o sujeito se projeta 

em determinadas situações fará com que os outros o tratem de acordo com os sinais 

que ele forneceu, implícita ou explicitamente, ou seja, se ele possui determinadas 

características sociais, ele espera ser reconhecido e valorizado em relação a elas. No 

conceito de representação, Goffman (1975) coloca que o sujeito pode representar um 
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papel em que realmente acredita ser verdadeiro ou, em outro extremo, “pode ser 

levado a dirigir a convicção de seu público apenas como um meio para outros fins” 

(GOFFMAN, 1975, p. 25). Na análise do vídeo, observamos, desde o princípio, o 

incentivo a ter atitudes de pessoas vencedoras, logo a “parecer” pessoas vencedoras por 

meio de determinados comportamentos.  

A ideia de “parecer” ressurge logo após o final do quadro de Natália Leite 

quando Ana Paula retoma a apresentação: “Viu, amiga, como uma atitude confiante, 

cheia de certeza, faz com que todos ao seu redor acreditem em você?”. Na tela, a 

palavra “atitude” surge em caixa alta reiterando o que está sendo dito, também de 

maneira mais enfática do que o restante do texto. A estratégia para ter sucesso é ter 

uma postura vencedora, aparentar que já possui status, oferecer uma fachada 

condizente com a que almeja conseguir. O método se assemelha às técnicas utilizadas 

pela corrente da psicologia positiva, em que, para alcançar a felicidade, é necessário 

agir como alguém feliz (FREIRE FILHO, 2010, p. 66). É interessante observar que em 

grande parte das lições dadas, o verbo ‘ter’ é o mais utilizado (“para ter sucesso na vida 

pessoal”, “tendo atitudes positivas”, “ter atitude confiante”, “não tenha vergonha”), em 

que ter atitudes, mesmo que esporadicamente, soa mais interessante e rentável do que 

ser.  

Advinda de um movimento científico nos Estados Unidos do início do século 

XXI, a psicologia positiva é uma nova maneira de buscar o bem-estar, que passou a ser 

aplicada a partir da ideia de dedicação total ao empreendimento individual que cada 

indivíduo possui: sua subjetividade. Compreendida como maleável e flexível, a 

subjetividade do sujeito pode ser aprimorada na da cultura vigente. “O esforço é bem-

recompensado: ao contrário do que apregoa o senso comum, é mais fácil aprimorar os 

traços de personalidade do que obter vantagens comparativas em outros domínios”, 

observa Freire Filho (2010, p. 57). Assim, a psicologia positiva seria a grande 

fornecedora de “métodos práticos para erradicar todas as enervantes características de 

personalidade que atrapalham a convivência social e o desempenho no trabalho” 

(FREIRE FILHO, 2010, p. 57). Se para Freud a infância é determinante à formação da 

subjetividade de um adulto, na psicologia afetiva se pensa no hoje e no agora e em 

todas as transformações possíveis de ser realizadas pela força de vontade.  
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O aprimoramento da subjetividade é celebrado como o caminho mais 

apropriado para se “dar bem”, “ser feliz”, “ser autêntico” ou “ter sucesso”. As fórmulas 

de sucesso, já um tanto desgastadas e conhecidas, vindas da autoajuda, ganham novas 

roupagens e formatos para serem vendidas como novidades que funcionam. “O que os 

livros de autoajuda praticam é apresentar em embalagens sofisticadas e roupagens 

modernas certos clichês do bom senso. Para tanto, usam fórmulas muito semelhantes, 

capítulos curtos, em torno de três páginas”, observa Tucherman (2012, p. 135), onde 

condensam tudo o que foi explicado em frases de efeito, máximas que podem ser 

fixadas e utilizadas pelos leitores como uma inspiração, um grande guia para a vida. 

Ainda que a autora fale em livros, compreendemos como roupagens modernas a 

utilização da Internet e das redes sociais, locais de atuação das escolas. Mesmo 

possuindo uma infinidade de novos recursos, é interessante notar que a autoajuda se 

atualiza até certo ponto, mantendo suas principais características. Assim como os 

textos, os vídeos geralmente são curtos, a linguagem utilizada é simples e acessível e o 

tema e/ou as palavras-chave que devem ser fixadas são repetidas inúmeras vezes, no 

caso dos vídeos pelas apresentadoras e pelo gerador de caracteres (GC), que reforçam o 

que está sendo dito. “O princípio é que o leitor deve ser poupado de esforços para dar 

conta do texto; talvez visando estrategicamente a uma ideia que os esforços sejam 

utilizados na direção de comportamentos e atitudes” (TUCHERMAN, 2012, p. 135).  

Nos vídeos, as frases já banalizadas se alternam e se apresentam com dados de 

pesquisas científicas e com autoridades peritas no assunto. Nesse vídeo, Ana Fontes é 

apresentada como a especialista e já se posiciona como tal logo no início da sua fala: 

“Sempre me perguntam o que é uma postura vencedora...”. Se Ana é sempre 

questionada a respeito de determinado assunto, fica entendido que ela detém 

conhecimento e experiência suficientes para orientar aqueles que necessitam. O 

enquadramento do vídeo privilegia a consultora em um plano médio, com um cenário 

difuso, pouco chamativo, mas com cores que conversam com o figurino de Ana. O 

cenário faz parte da fachada, isto é, do “equipamento expressivo de tipo padronizado 

intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua 

representação” (GOFFMAN, 1975, p. 29), no qual se incluem o cenário (o espaço físico 

em que acontece a ação) e a fachada pessoal, onde são incluídos elementos como 

“vestuário, sexo, idade e características raciais, altura e aparência, atitude, padrões de 
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linguagem, expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes” (GOFFMAN, 1975, 

p. 31).  

Ana é (Figura 16), entre as especialistas e as apresentadoras, a que se apresenta, 

em relação a vestuário e a comportamentos (fala e gestual), de maneira mais discreta. 

Seus figurinos e acessórios são simples; a maquiagem, imperceptível. Perante as demais 

participantes, sua aparência é a mais singela. Se nos livros de autoajuda o leitor busca 

conforto, orientação e exemplos (TUCHERMAN, 2012), o vídeo possibilita uma 

proximidade ainda maior do espectador com seu exemplo. É possível, mais do que ler e 

saber sua história, vê-lo falar, ouvir quase pessoalmente, ao vivo, seus ensinamentos. É 

possível interagir, seja por meio de e-mails, comentários no Facebook ou nas aulas 

transmitidas ao vivo que geralmente acontecem uma vez por semana. A proximidade é 

tanta – e a Internet permite que a pessoa interessada vá além do que está sendo ali 

apresentado, pelo acesso a perfis pessoais em sites de relacionamentos ou em uma 

simples busca no Google –, que o espectador passa a ser íntimo daquele que está 

falando. Dessa maneira, ainda que não ostente uma aparência tão elegante como da 

outra consultora, Soraia Schutel (Figura 17), Ana, à primeira vista, pode ser 

compreendida como alguém aparentemente mais simples que venceu na carreira, 

tendo, por isso, admiração e empatia por parte das alunas. Apesar da aparente 

simplicidade, na página inicial da Escola de Você, Ana é apresentada como a 

consultora responsável pelas lições de Marketing e Negócios, sendo formada e pós-

graduada pela ESPM e fundadora da “maior rede de apoio a empreendedoras do 

Brasil”, a Rede Mulher Empreendedora e do Natheia Coworking.  

Em seu perfil pessoal no Facebook, Ana tem 4.998 mil amigos10 e mais de 1.400 

seguidores, pessoas interessadas no conteúdo que ela publica. Com sua página aberta 

para comentários de qualquer pessoa, é possível notar que suas postagens referentes a 

empreendedorismo e trabalho feminino são a maioria, as mais curtidas, comentadas e 

compartilhadas. Além de seu perfil pessoal, Ana mantém outro, caracterizado como 

“pessoa pública”, com mais de 2 mil curtidas. Muitas fãs deixam seus depoimentos 

nesse perfil, em que é possível identificar a forte identificação das alunas com Ana: 

“Ana Fontes, sua linda... grande inspiração para milhares de mulheres, inclusive 

                                                 

10
 Disponível em: <https://www.facebook.com/anafontesbr>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
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euzinha [sic]! A EDV acertou na mega sena acumulada com sua magnífica presença 

para nos ensinar e orientar... bjs”. 

 

Figuras 16 e 17 – Ana Fontes e Soraia Schutel: simplicidade e elegância. 

    

Fonte: imagens extraídas de aulas da 6ª e 1ª semanas, respectivamente. 

  

Suas palavras finais se encaixam no padrão utilizado pelas narrativas de 

aconselhamento. Ainda que de uma maneira prolixa, o tom imperativo se destaca por 

meio da entonação da voz e da expressão facial, principalmente na fala destacada 

abaixo: 

Sempre me perguntam o que é uma postura vencedora e eu digo o seguinte: 
foge da síndrome da coitadinha, você não é uma coitadinha. Você precisa ser 
uma pessoa confiante e uma pessoa confiante não é uma pessoa arrogante. 
Confiante é alguém que conhece o seu poder, conhece o seu valor, mas não é 
uma pessoa arrogante. Sabe o que ela é, sabe passar isso pras pessoas, não é 
nem uma coitadinha, nem uma arrogante, é uma pessoa confiante (FONTES, 
2015).  

 

Apesar de o acesso às aulas ser gratuito, é interessante observar que a Escola é 

um dos braços de ação da empresa de Ana Paula Padrão, a Tempo de Mulher, que em 

sua descrição define-se como “uma plataforma de comunicação multimídia que 

abrange um portal dedicado a temas do interesse do universo feminino, uma produtora 

de eventos e um banco de inteligência totalmente voltados a entender a nova mulher 

brasileira”11. A produção de conteúdo promovida pela empresa, assim como a 

produtora de eventos e o banco de inteligência funcionam dentro da estrutura 

capitalista, visando, além de reconhecimento, ao lucro financeiro. A autoajuda, seja ela 

aplicada na literatura, em programas de TV, em revistas ou em escolas de 

                                                 

11 Disponível em: <http://www.tempodemulher.com.br/Artigos/Sobre/Index>. Acesso em: 2 jan. 2016. 
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aperfeiçoamento do indivíduo, é um negócio, que, segundo Tucherman (2012, p. 137), 

tem também como objetivo, além do dinheiro, expandir seu público e seu domínio na 

sociedade. Para isso, identifica as tensões e angústias vividas por cada época (assim 

como o capitalismo se repropõe de tempos em tempos para justificar o acúmulo de 

bens) e sugere soluções tranquilizadoras. Para atingir o máximo do consumo, diversas 

estratégias são aplicadas, com o intuito de não apenas chegar aos indivíduos, mas 

também formá-lo, seduzi-lo.  

A interação parece ser um dos principais elementos utilizados pelo mercado 

para a conquista desse público, que não se contenta em apenas consumir. Apesar de 

serem dispositivos comunicacionais disciplinares e normatizadores, o sentimento de 

participação ativa dos sujeitos, por meio de comentários, envio e publicação de seus 

vídeos pessoais no perfil da escola, entre outros, minimiza o tom de ordem e muitas 

vezes autoritário desses discursos. Em pesquisas anteriores a esta, quando ainda 

buscávamos um recorte de trabalho, a Escola de Você foi “descoberta” no Facebook, 

nas sugestões de perfis a serem seguidos de acordo com o perfil do usuário, vinculado à 

Rede Mulher Empreendedora. A divulgação do curso, até então inédito, acontecia por 

meio de postagens e da interação que a plataforma permite. Ao passo em que iam 

aumentando as curtidas e os comentários, a escola postava que o número de pessoas 

inscritas crescia. Se pela plataforma em que estão os vídeos das aulas não é possível 

saber qual assunto foi o mais popular, o mais comentado ou qualquer outra interação, 

esse diálogo acontece no perfil do Facebook e por isso nos chama a atenção. Mesmo 

quando não há nenhum curso ativo na plataforma da escola, o diálogo entre escola e 

alunas e alunas com alunas permanece, seja compartilhando frases motivacionais, 

participando de enquetes, comentando as fotos ou organizando encontros entre as 

“escoletes”12 de cada estado. Aidar Prado (2013, p. 54) defende que as pessoas não 

procuram “textos”, seja no veículo em que for, apenas para se informar, mas que 

buscam se integrar, se localizar, “para ter narrativas de enquadramento no mundo, 

para saber qual é o meu mundo [...], para me fazer percebido, para emitir, para ter 

visibilidade, para ver e ser visto, para não ser subcidadão”. Os encontros presenciais, 

organizados pelas próprias alunas, em diversas regiões do país exemplificam essa busca 

                                                 

12 “Escolete” é a maneira como as alunas da escola se autodenominam.  
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por algo além da informação e da formação que a escola promete. As alunas se tornam 

verdadeiras admiradoras das professoras, fãs que comparecem a todos os eventos que 

possuam alguma relação com o nome Escola de Você, compram livros (Figura 18), 

estampam camisetas, vão às palestras. Baseado no quadro que apresenta, “2 p/ mim”, 

Natália Leite lançou um livro e percorreu as grandes cidades do país para a divulgação. 

 

Figura 18 – Lançamento do livro “2 p/ mim” no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. 

 

Fonte: imagem extraída do perfil da Escola no Facebook. 

 

A convocação a “ser Escola de Você” só acontece pela possibilidade da interação, 

para que as mulheres respondam ao chamado e a partir daí iniciem um processo 

comunicacional em que escola e alunas passam a ser emissores e receptores de 

informações e impressões. A convocação aguarda o feedback do seu consumidor para 

que a comunicação flua e o mercado funcione. “Nada de questionar o sistema como um 

todo, pois o objetivo é apenas o de fazer participar, de fazer ser interativo para criar um 

ambiente repleto de intensidades e espontânea criatividade dentro das regras do 

sistema” (PRADO, 2013, p. 40). Nessa ampla possibilidade de criação e de participação, 

as alunas denominam-se “escoletes”, numa clara afirmação de que atenderam à 

convocação da melhor maneira possível. Mais do que o consumo das aulas, do estilo de 

vida proposto e até da marca de sabão em pó que patrocina a EDV, há a fidelização e a 

adesão do público, que sinaliza que há a possibilidade de abertura e lançamento de 

ainda mais produtos, serviços e experiências.  
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Em uma de suas postagens no Facebook, a Escola pediu para que as usuárias 

respondessem “o que é ser escolete”, e grande parte das respostas se refere a 

autoconhecimento (Figura 19), autoestima, felicidade. A palavra “resgate” também é 

frequentemente utilizada pelas alunas, que se sentem resgatadas do ostracismo, do 

abandono e da carência. 

Figura 19 – Depoimento de alunas da Escola no Facebook. 

 

 

 

 

  

Fonte: imagens extraídas do perfil da Escola no Facebook. 

 

A resposta das alunas é incentivada pelas postagens que prometem publicar a 

foto, o vídeo e a história de sucesso da participante. “Como elas alteraram sua vida a 

partir dos enunciadores?” (PRADO, 2013, p. 53), a partir das aulas, dos encontros? Para 

participar, as alunas utilizam a hashtag13 #escoladevoce e contam sua história. Em uma 

das histórias escolhidas, a aluna agradece por estar se sentindo capaz e ter realizado o 

maior sonho de sua vida, tirar a carteira de motorista.  

 

                                                 

13 A hashtag é uma ferramenta que surgiu no Twitter “para organizar informações, como uma forma de 

tornar possível o resgate de tweets sobre um determinado tópico” (RECUERO e ZAGO, 2010, p. 72). 

Posteriormente, as hashtags também passaram a ser usadas no Facebook. 
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5 ACEITE A VIDA COMO ELA É 

 Ao realizar o mapeamento dos afetos mais convocados a partir do cruzamento 

dos vídeos da Escola de Você e The School of Life, curiosamente o conformismo foi um 

dos mais recorrentes. Isso porque grande parte dos vídeos inicia sua narrativa 

chamando o indivíduo a algum incômodo, a alguma reflexão para ao longo do percurso 

ir mudando o tom até chegar a falas tranquilizadoras. Mesmo sem ter resposta para 

suas próprias perguntas, a escola permanece como uma instituição confiável e de 

sabedoria, que possui a última palavra.  

 Neste último capítulo, nossa discussão parte de dois vídeos da The School of Life 

que se dedicam a ensinar sobre o amor. É interessante notar que nenhum vídeo da 

playlist dedicada a relacionamentos está entre os 10 vídeos mais acessados. Essa 

possível falta de interesse ou menor interesse nesse tipo de assunto pode também 

justificar a menor produção dos vídeos dessa categoria. Enquanto “Work + Capitalism” 

apresenta 48 vídeos relacionados e “Self” apresenta 52 vídeos, “Relationships” possui 

3814 (Figura 20). Ainda assim, atentamo-nos a essas produções ao perceber que, entre 

elas, é comum uma forte provocação a partir de títulos como “Em busca da pessoa 

certa” e “A verdade mais escura sobre o amor”, e o uso de um tom irônico e até 

sarcástico para no final das contas revelar que não possuem a saída. 

 

  

                                                 

14 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel/playlists>. Acesso em: 05 jan. 
2016. 
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Figura 20 – As três principais categorias de assuntos e os vídeos postados 

 

Fonte: imagem extraída da página da TSOL no Youtube. 

5.1 INFELIZMENTE É MUITO DIFÍCIL 

Os vídeos da TSOL possuem como principal característica o fato de serem 

didáticos, independentemente dos recursos visuais utilizados, sejam animações ou 

dramatizações com atores. Em busca da pessoa certa (On finding the right one)15, 

primeiro vídeo de análise, trata sobre a dificuldade de encontrar a pessoa ideal para se 

relacionar amorosamente e, para isso, uma locução será ilustrada praticamente palavra 

por palavra por bonecos de Lego animados em stopmotion. Essa duplicação de 

elementos, sonoros + visuais, garante maior eficácia na transmissão da mensagem e sua 

compreensão. Os brinquedos, utilizados como personagens contrastam com a voz off 

(quando o locutor ou personagem que fala não está presente fisicamente em cena), 

geralmente masculina, marcante e contínua, aparentemente sem interpretação e 

ênfases. O ritmo dado pela edição e os efeitos sonoros dão ao vídeo uma dinâmica 

semelhante à publicitária, mas a voz off é responsável por dar o tom comparativo a um 

documentário jornalístico. Canevacci (2001, p. 156) define esse recurso como “aquele 

comentário externo que o espectador tem a tendência de perceber como neutro, 

                                                 

15
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=v2HeNz1ROhY>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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objetivo, enquanto na realidade é a extrema subjetividade com frequência unida a uma 

notável dose autoritária”. 

Dessa maneira, compreendemos que tanto a locução quanto o modo como o 

texto é construído sugerem que o produtor detém informações e quer transmiti-las, em 

uma mescla de linguagens e formatos visuais que se valem da publicidade, do 

telejornalismo e do documentário. Mesmo que a voz off seja responsável por dar a 

intenção no tom do vídeo, a produção e a edição das imagens nos fornecem alguns 

caminhos para a sua análise. Para Squirra (2008, p. 7-8), “como obras de expressão, as 

imagens (isoladas ou coletivas) representam narrativas estéticas e denotam as opções 

sociais de seus autores nos seus intentos – claros ou disfarçados”, em diálogo com 

Fairclough (2001, p. 99), que compreende que para a análise de um discurso é preciso 

estar atento aos processos de produção, distribuição e consumo textual, como já 

pontuamos anteriormente. Para o conhecimento desses elementos é necessário trazer à 

luz os ambientes econômicos, políticos e institucionais em que o discurso foi gerado. 

Assim como as aulas da EDV são criadas a partir de colaboradores vinculados ao 

ideal e aos comandos de uma empresa, os produtos da TSOL também são fruto de uma 

elaboração coletiva formada por profissionais ligados a artes, negócios, marketing, 

finanças, filósofos, escritores, psicoterapeutas e jornalistas, capitaneados pelo filósofo 

contemporâneo Alain de Botton e pela escritora e empresária Sophie Howarth, que não 

possui tanta fama e destaque como de Botton. Entre os professores e a equipe que atua 

no Brasil (especificamente em sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro e em tours por 

outras localidades, como Recife, Londrina, Porto Alegre e Belo Horizonte), há uma 

grande diversidade de carreiras que vão da medicina à culinária. Os textos são 

produzidos para inúmeros veículos, adaptados a cada formato. Numa pesquisa além do 

portal da TSOL, vemos suas produções publicadas em livros e jornais londrinos, 

transformadas em documentário e programas de TV. Da mesma maneira como a 

distribuição é diversificada e alcança uma grande visibilidade por meio da Internet, o 

consumo é heterogêneo, mas fala a um grupo restrito que possui conhecimento na 

língua inglesa, já que os vídeos não possuem tradução para português e apenas alguns 

livros são traduzidos.  

O vídeo que inicia sem qualquer vinheta nos mostra um executivo em sua mesa 

de trabalho enquanto a locução nos explica sua ação: “Em partes, graças à nova 
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tecnologia, nós nos tornamos obcecados pela ideia de encontrar um personagem 

surpreendente chamado: a pessoa certa”. É possível identificar a função do personagem 

por meio de seu uniforme, no caso, a roupa social e a gravata que ele traja. Esses 

códigos de reconhecimento são importantes, pois possibilitam que o espectador 

identifique de imediato, ou até subjetivamente, a qualificação e o status do 

personagem e se identifique. Para Giddens (2002, p. 96), “a roupa e a identidade social 

não estão hoje inteiramente dissociadas e a primeira continua sendo um instrumento 

de sinalização de gênero, da posição de classe e do status ocupacional”. 

O enquadramento agora privilegia a tela do computador do personagem que 

está em um site de relacionamento procurando seu par ideal. Na tela, há uma mulher 

Lego loira e quando a locução se refere à pessoa certa (Figura 21), outra loira surge em 

um pedestal (Figura 22). Novamente, há algo sendo dito além da locução por meio das 

imagens. “Tomada individualmente, a imagem estática recorta valores empíricos, 

isolados e perenes, onde significados complementares manifestam-se a partir do 

estímulo dos valores sociais e culturais pessoalmente implícitos em cada observador”, 

coloca Squirra (2008, p. 7). Quando colocadas em conjuntos e em movimento, as 

imagens têm ainda mais potência por reproduzirem a experiência humana. O recorte 

que é dado, com a seleção de determinados ângulos, cenários e ações, condiciona “a 

consciência humana na formatação cultural a que todos os seres humanos são 

submetidos continuamente” (SQUIRRA, 2008, p. 7). 

 

Figuras 21 e 22 – A pessoa certa é loira. 

     

Fonte: imagens extraídas do vídeo On finding the right one, da TSOL. 

 

O vídeo pede que o indivíduo volte ao passado e relembre de relacionamentos 

que foram iniciados a partir de uma proximidade qualquer, “porque a sua terra estava 

ao lado da dela”, como diz a voz off. A proposta desse flashback não acontece por meio 
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de nenhum efeito visual, por envelhecimento da imagem ou a coloração preta e 

branca. O retorno ao passado faz o sujeito sair do computador e ir para o campo, para 

uma plantação. Quando volta para a atualidade diz que “agora somos românticos com 

laptops, a fim de encontrar o par ideal, alguém que é totalmente bonito e que nos 

entende. Infelizmente é muito difícil”. A partir dessa afirmação, aos 30 segundos do 

vídeo, a narrativa que vinha numa crescente, ensaiando uma possível resolução para a 

busca da pessoa ideal, se estabiliza em um discurso conformista, realista, em que 

mostra uma série de encontros frustrantes entre os bonecos animados. É um caminho 

um tanto quanto contraditório por se tratar de um conteúdo de autoajuda, embora em 

seu portal ou em suas publicações nas redes sociais, a TSOL não se posicione como tal. 

Em seu portal, a escola se apresenta como um meio para “encontrar boas ideias para o 

dia a dia e explorar as questões fundamentais da vida em torno de temas como 

trabalho, amor, sociedade, família, cultura e principalmente autoconhecimento”16. As 

ideias sugeridas, ainda segundo o portal, passam pela filosofia, literatura, psicologia e 

pelas artes visuais, com a intenção de “estimular, provocar, nutrir, alegrar e consolar” 

seus seguidores. Esse discurso é totalmente compatível com a definição de autoajuda 

colocada por Rüdiger (2010, p. 8): “o fenômeno refere-se, em resumo, ao conjunto 

textualmente mediado de práticas através das quais as pessoas procuram descobrir, 

cultivar e empregar seus supostos recursos interiores e transformar sua subjetividade”, 

na intenção de alcançar determinada posição. Nesse sentido, o discurso apresentado 

caminha no sentido oposto ao que se espera da autoajuda.  

Apesar de não fornecer nenhuma receita sobre como encontrar a pessoa certa, 

há algumas pistas de qual seria a pessoa ideal, novamente por meio das imagens. Não 

há referência, por exemplo, a relações homoafetivas, ou com grandes diferenças de 

idade e de ambiente. O sujeito que vive na fazenda se interessa por uma moça que 

também lá vive, o executivo que faz sua busca pela internet sonha com uma parceira 

loira e atraente. E assim, ainda que o vídeo diga, em seu texto, em sua locução, que não 

há ninguém perfeito, a animação insiste em reforçar determinados estereótipos. A 

colocação em que a perfeição, na melhor das hipóteses, pode ser encontrada apenas 

                                                 

16 Disponível em: <http://www.theschooloflife.com/saopaulo/quem-somos/#&panel1-5>. Acesso em: 12 
jan. 2016. 
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nos anjos é representada com dois bonecos como anjos, loiros (Figura 23). No caso do 

anjo homem, ele surge com um corpo delineado pela musculação, com uma barriga 

desenhada à mostra. A questão racial também é silenciada, já que não há diversidade: 

todos são amarelos. No vídeo, a busca pela pessoa ideal não tem alternância de gênero, 

é sempre o homem que busca a mulher, outro elemento que reforça um 

comportamento social naturalizado. 

 

Figura 23 – Os anjos são os únicos perto da perfeição. 

 

Fonte: imagem extraída do vídeo On finding the right one, da TSOL. 

 

Com um tom de voz tranquilizador, diferente se comparado ao início do vídeo, 

a voz off determina, legitimando o seu lugar de especialista, que “o verdadeiro desafio 

dos relacionamentos não é encontrar o par perfeito. É saber negociar as diferenças sem 

pânico ou maldade, e parar de jogar para o alto as boas relações para viver sonhos 

equivocados em cenários impecáveis”. O discurso didático demonstra o 

posicionamento de autoridade da escola em relação ao seu aluno. Para Charaudeau 

(2013, p. 63), “informar é possuir um saber que o outro ignora (‘saber’), ter aptidão que 

permite transmiti-lo a esse outro (‘poder dizer’), ser legitimado nessa atividade de 

transmissão (‘poder de dizer’)”. Assim como em relação à aparência dos bonecos e seus 

comportamentos mostram a maneira correta de ser dentro de uma padronização, os 

cenários ficcionais, lúdicos, convocam o sujeito “para esse aprendizado ancorado em 

valores de consumo, dos quais a informação é somente um dos níveis” (PRADO, 2013, 

p. 55).  

A criação fictícia atende ao imaginário contemporâneo, fazendo associações já 

instauradas e consolidadas na subjetividade individual. As representações colocadas no 
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vídeo nada mais são do que expressões, de alguma maneira materializadas, do que a 

imaginação é capaz de construir a respeito da pessoa ideal. Se na alta modernidade, 

como Giddens (2002) se refere à radicalização das características modernas na 

contemporaneidade, a subjetividade se libertou de antigos códigos religiosos, políticos 

e morais tradicionais, ela se vinculou às imagens para formar e construir sua 

individualidade. “Os indivíduos vivem agora em meio a um fluxo contínuo e 

onipresente de imagens dotadas de sentido valorativo de conduta, condicionador da 

consciência social” (RÜDIGER, 2010, p. 247). Ainda assim, o que coloca esse processo 

em movimento é a reapropriação singular que cada sujeito faz a partir de suas 

referências e imaginação (idem). 

5.2 VOCÊ ESTÁ SOZINHO 

A ideia de aceitar a vida como ela é, proposta pelo conformismo, não deixa em si 

de convocar os indivíduos a uma nova transformação subjetiva. Adaptar o “ambiente 

interno” a fim de aceitar e compreender melhor o externo é a proposta de alguns 

discursos. Se a princípio temos no comando o verbo revolucionar no intuito de que as 

transformações internas têm impacto na vida social, o verbo convocado agora é 

reformar, um imperativo que determina que o caos que precisa ser controlado na 

verdade está no interior do sujeito. Os primeiros vídeos analisados no capítulo 3 deste 

trabalho propõem, por exemplo, uma revolução pessoal a fim de alcançar um objetivo 

exterior, como um emprego melhor, um relacionamento mais equilibrado, uma melhor 

convivência com a família. Nos vídeos deste capítulo é necessário adaptar nosso olhar, 

nossa subjetividade para aceitar o mundo como ele é. Em A verdade mais escura sobre o 

amor (The Darkest Truth About Love17), cada oração apresentada possibilita uma 

discussão sobre o conformismo e também a respeito de outros conceitos já discutidos 

anteriormente, como a reflexividade moderna e responsabilização do indivíduo.  

Nesse exemplo, a sociedade não é propriamente mostrada, mas encenada 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 56) por meio de imagens mais abstratas e não tão 

objetivas como no anterior. Mas, de qualquer maneira, compreendemos que, por ser 

                                                 

17
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fNy5umFAnDo>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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uma produção ficcional, mesmo o vídeo anterior não é uma amostra real da sociedade, 

apenas uma representação. O vídeo, de cores fortes e marcantes, depois da 

apresentação do título em caixa alta, mostra um grande livro, cujo título é o mesmo do 

vídeo. As informações a seguir serão dadas a partir desse livro, nada mais apropriado a 

uma escola do que utilizar um livro para informar. A animação não é feita com 

bonecos, mas remete a quadros de pintura animados. Há trilha sonora e a locução dá 

espaço a algumas legendas que se relacionam com as imagens e dão um percurso para 

o raciocínio. Não há corte entre um plano ou uma cena; os desenhos que são feitos aos 

poucos por um artista subjetivo proporcionam o tempo necessário para a reflexão 

sobre o que está sendo mostrado e dito. Há um grande contraste entre a intensidade 

das imagens, da trilha e da mensagem nas legendas, em uma intensa provocação às 

certezas do indivíduo. Tanto a subjetividade quanto a imaginação podem ser acessadas 

por meio de uma linguagem não tão rígida e predefinida, mais aberta a diversas 

interpretações e possibilidades de entendimento, embora as legendas conduzam o 

espectador para um caminho determinado.  

Segundo Rüdiger (2010, p. 248), a imaginação passou a ser considerada uma das 

principais faculdades da mente, já no século passado, “que como todas as demais, 

supostamente, pode funcionar contra ou a nosso favor, construtiva ou 

destrutivamente”, desde que o indivíduo saiba a maneira mais correta de manipulá-la. 

Sendo mais um recurso à disposição do discurso de aconselhamento, “os pregadores da 

autoajuda chamaram a atenção de seu público para o fato de que, em nosso tempo, 

cada vez mais, os pensamentos ocorrem em associação com imagens visuais que fluem, 

incessantemente, tanto no estado de vigília como no sono” (RÜDIGER, 2010 p. 248), 

motivando ações. A partir dessa informação, podemos olhar com mais atenção para a 

construção visual composta pelas imagens e pelas legendas. Após a apresentação do 

título do vídeo, o texto seguinte diz: “Você nunca vai encontrar a pessoa certa”. A trilha 

é suave e os desenhos agradáveis, mas a utilização do termo “nunca” determina a 

intensidade das palavras escolhidas para tratar do assunto, dando entonação para o 

discurso, ainda que não tenha nenhuma voz off para reproduzi-lo. A força é um dos 

elementos pertencentes à análise da prática discursiva proposta por Fairclough (2001), 

que expressa a ação social que o discurso realiza e que os atos de fala desempenham na 

prática social.  
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A interpretação do texto pode ser ambivalente e não estar muito claro o que ele 

está dizendo ou pretende dizer. Se a tela mostrada abaixo (Figura 24) estivesse solta 

em um contexto qualquer ou fosse vista de maneira única, recortada do seu ambiente 

de identificação, sem o logo da escola, ela poderia proporcionar diversas leituras a 

partir da referência pessoal de cada sujeito. Só é possível identificar a força de seu 

discurso, da oração e até das palavras escolhidas com maior precisão por meio do 

conhecimento prévio da TSOL. A tela, com o logo da escola, devidamente identificada 

como um frame extraído de um vídeo, pode nos auxiliar a dimensionar a força de tal 

discurso e a explicar “como é que as formas das palavras podem ter forças altamente 

improváveis se as considerarmos fora do contexto” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 111). 

 

Figura 24 – Você nunca vai encontrar a pessoa certa. 

 

Fonte: imagem extraída do vídeo The darkest Truth About Love, da TSOL. 

 

A imagem de um rosto desmontado como em um quebra-cabeças prossegue 

com a legenda: “Tal criatura não existe”. Entre uma frase e outra há uma pausa para a 

reflexão e para que um novo desenho seja formado. A próxima oração é dividida 

palavra por palavra nas telas, escritas em caixa alta. “YOU ARE IRREDEEMABLY 

ALONE” (“Você está irremediavelmente sozinho”, em nossa tradução). Uma das regras 

de etiqueta da Internet aborda justamente o fato de não escrever utilizando caixa alta, 

exceto quando a intenção é expressar que está gritando. Aqui, novamente, 

contrastando com a trilha sonora e com as imagens, a informação é transmitida aos 

gritos para que não haja dúvida de que o sujeito está sozinho. Em diversos momentos 

ao longo desta pesquisa, a responsabilização do sujeito foi retratada, ora de maneiras 

mais opacas, ora vibrantes, por ser parte do imaginário social contemporâneo. Como 
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coloca Ehrenberg (2010, p. 11), o culto à performance impulsiona cada indivíduo a se 

singularizar, tornando-se a si mesmo, em uma busca infinita pela sua verdade e 

autenticidade, como vimos anteriormente. “A mitologia da autorrealização: cada um 

deve aprender a se governar por si mesmo e a encontrar as orientações para sua 

existência em si mesmo” (EHRENBERG, 2010, p. 11). Quando o vídeo alcança a palavra 

alone (sozinho), a imagem nos mostra um homem sozinho em meio a alguns arbustos. 

Ele está vestido com uma blusa roxa de mangas compridas e o espaço em que ele está, 

azul claro, parece um campo aberto e frio. O personagem olha para a sua sombra 

refletida no chão, numa forte evidência de que ali só há ele e seu eu interior.  

A modernidade, segundo Rüdiger (2010, p. 12), deixou a subjetividade em uma 

condição precária, pois é constantemente instada à revisão, exposta à possibilidade de 

perder sua unidade, seu centro para uma nova reformulação, ou contínuas 

reformulações, em que seus recursos próprios são os únicos disponíveis para a 

atualização e conservação da sua identidade. Cada vez mais fragmentadas e fraturadas, 

as identidades, no contexto da modernidade tardia, são “multiplamente construídas ao 

longo dos discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos [...] 

estando constantemente em processo de mudança e transformação” (HALL, 2000, p. 

108). Em meio há tantas transformações, é necessário que se compreenda e se 

conforme que, segundo o vídeo, “You will not be understood” (“você não vai ser 

compreendido”).  

A linguagem visual do vídeo, nesse instante, passa a ser mais abstrata e 

possibilita alguns olhares interpretativos das imagens apresentadas antes que a legenda 

apareça e determine o real sentido. A ilustração do vídeo não é compreensível 

inicialmente quando apresenta um quadrado branco e um triângulo vermelho 

dispostos em um fundo azul. Do triângulo, jorram pequenos triângulos aos montes, 

que batem no quadrado branco e depois se dispersam. Sem qualquer indicação do que 

significa tal ação, fica à disposição do espectador a elaboração de um sentido, um 

significado ou até um sentimento nesses breves instantes iniciais (Figura 25). Essa 

pseudoliberdade dada ao sujeito para “sentir” o vídeo da maneira como ele preferir é 

fruto do desmanche das representações coletivas e dos simbolismos comuns sociais, 

como coloca Rüdiger (2010, p. 13) pela modernidade, que criou uma comunidade 

degradada, mas de indivíduos livres. Sem a proteção de antigas seguranças, “a 



 

 

81 

literatura de autoajuda constitui uma das mediações através das quais as pessoas 

comuns procuram construir um eu de maneira reflexiva, gerenciar os recursos 

subjetivos e, desse modo, enfrentar os problemas colocados ao indivíduo” (RÜDIGER, 

2010, p. 13). Em uma passagem um pouco mais adiante de seu livro sobre autoajuda 

(idem, p. 243), o autor esclarece que, “na literatura de autoajuda, o sujeito é instado a 

ver as coisas não como são, mas sim como poderão vir a ser. A capacidade de visualizar 

valoriza tudo”. 

 

Figura 25 – Você não vai ser compreendido. 

 

Fonte: imagem extraída do vídeo The darkest Truth About Love, da TSOL. 

 

Poderíamos interpretar a imagem acima apenas como uma ilustração qualquer, 

mas estaríamos assim ignorando um item da análise multidimensional de Fairclough 

(2001, p. 109) que leva em consideração “as dimensões sociocognitivas específicas de 

produção e interpretação textual, que se centralizam na inter-relação entre os recursos 

dos membros, que os participantes do discurso têm interiorizados e trazem consigo 

para o processo textual”. Dessa maneira, consideramos que os produtores têm como 

recurso referências em arte, por exemplo. Em 2013, Alain de Botton lançou o livro Art 

as therapy, (Arte como terapia), que “tem como proposta pensar a arte como forma de 

cura para certas aflições do homem moderno” (SANCHES, 2014, p. 4). Um site18 

também foi desenvolvido e tem em seu cabeçalho Art as a cure for: love, self, work, 

politics, anxiety, free time (Arte como cura para o amor, ego, trabalho, política, 

                                                 

18 Disponível em: <http://www.artastherapy.com/>. Acesso em: 13 jan. 2016.  
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ansiedade e tempo livre). Em uma descrição abaixo, ainda há a afirmação de que “eles” 

acreditam que o objetivo da arte é oferecer assistência terapêutica. Assim, há toda uma 

preocupação com a parte artística dos vídeos que também têm como função ser 

terapêuticos. A possibilidade de imaginar e refletir sobre o movimento das figuras se 

encerra quando a legenda aparece: “você não será compreendido”. A partir de então, é 

possível visualizar que os pequenos triângulos que saem dessa forma geométrica não 

penetram no grande quadrado branco, em uma demonstração de que formas 

diferentes não são compatíveis ou ainda que o triângulo, por ser menor, não consegue 

ser percebido ou compreendido pelo quadrado (Figura 24). A legenda cerceia qualquer 

outra interpretação.  

Na imagem que segue do vídeo, duas pessoas brincam deitadas na neve, e nesse 

caso a afirmação colocada é: “The moment of love were an illusion” (“Os momentos de 

amor eram uma ilusão”). Em um zoom out, a imagem se afasta dos personagens de 

maneira que podemos visualizar que é um grande descampado na neve, com poucas 

árvores. Conforme a câmera se afasta, percebemos que o cenário na verdade está 

dentro de um enfeite de decoração que simula neve quando é virado de cabeça para 

baixo. A imagem continua abrindo e percebemos que o globo de neve está na janela de 

uma casa, cujo dono está sentado na mesa tentando escrever algo; pela quantidade de 

papéis amassados no chão, sem sucesso. 

Assim como a imagem das figuras geométricas possibilitava uma interpretação 

mais livre na ausência temporária da legenda, a cena seguinte mostra um grupo de 

pássaros que estão pousados em uma grade. Sem a legenda, temos a ideia de liberdade, 

afinal eles estão livres e podem voar a qualquer momento. Mas não há esse tempo para 

reflexão sem a legenda, que determina: “There is something wrong with you.” (“Há algo 

de errado com você”.) Nesse momento, há uma pausa angustiante até a próxima 

legenda e as próximas imagens. Apenas a trilha sonora segue sem alteração. O 

diagnóstico do problema parece ser dado. Citando Foucault, Rüdiger (2010) observa 

que durante muito tempo o indivíduo precisou apenas da legitimação dos outros 

pertencentes ao seu vínculo para construir sua identidade e preservá-la. 

Posteriormente, além do discurso de aprovação dos demais, o sujeito passou a 

necessitar da sua reafirmação própria, ou seja, passou a ser fundamental construir um 

discurso de verdade sobre si mesmo. Assim,  
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o problema todo consiste em saber que verdade podemos conhecer sobre nós 
mesmos enquanto indivíduos, o que é bem para nós mesmo e como podemos 
nos realizar individualmente, quando não se tem mais um esquema de vida 
verdadeiro, mas diversos desejos a satisfazer. A dúvida, incerteza e ansiedade 
aumentam, quando é necessário escolher os bens, o que é melhor para nossa 
vida, sem um prévio ordenamento (RÜDIGER, 2010, p. 73). 

 

Dez segundos é o tempo em média que o vídeo demora para retomar sua 

narrativa. Esse período é o suficiente para que o indivíduo busque no seu cotidiano o 

que tem dado errado ou sido ruim e retome sua trajetória de vida a fim de identificar 

um dilema. A imprecisão da frase provoca ambiguidade, mas, por ser afirmativa, e não 

interrogativa o sujeito é instantaneamente colocado para refletir e se culpar. É sempre 

em torno de um problema que se desenrolam os vídeos da TSOL, problemas 

compreendidos como doenças que podem ser curadas pela medicalização da 

subjetividade (TUCHERMAN, 2012), por meio do consumo da autoajuda e/ou de 

medicamentos. Dessa maneira, a convocação sai apenas do campo reflexivo para 

chegar à ação, ao consumo: “a convocação cria uma cena, um enquadramento a partir 

de uma palavra de ordem e, portanto, uma totalização discursiva baseada em certos 

valores de consumo” (PRADO, 2013, p. 61).  

 

Figura 26 – “Há algo de errado com você”. 

 

Fonte: imagem extraída do vídeo The darkest Truth About Love, da TSOL. 

 

Ao contrário do que se espera do vídeo, os pássaros não voam e permanecem 

em repouso (Figura 26) até que a câmera em um movimento de travelling19 alcança 

novos pássaros e uma nova e tranquilizadora legenda aparece: “and with everyone else” 

                                                 

19 Refere-se a um movimento de câmera em que ela desliza sobre trilhos em qualquer direção. 
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(e com todos os outros). Juntando as duas legendas em apenas uma oração, 

percebemos que a segunda parte suaviza a primeira e, assim, o vídeo terá andamento. 

“The idea of love distracts us from an existencial loneliness” (“a ideia do amor nos distrai 

de uma solidão existencial”), é a próxima legenda, cuja imagem relaciona o amor com 

uma pipa. A legenda permanece durante toda a ação da cena, que tem início em plano 

detalhe na pipa e em seguida um zoom out até vermos quem está empinando a pipa. 

Como a pipa é o amor e só serve para nos distrair, a linha se arrebenta e o personagem 

fica novamente sozinho. O livro que se abriu no início, para ensinar a verdade mais 

obscura sobre o amor, é fechado e um letreiro luminoso surge em seguida em caixa 

alta: “NOW, LET’S PRETEND WE DO NOT KNOW ANY OF THIS” (“Agora vamos fingir 

que não sabemos de nada disso”). Dessa maneira, “a confiança ou fé que perdemos ou 

precisamos cultivar é, em essência, a confiança em relação a nós mesmos, a 

autoconfiança” (RÜDIGER, 2010, p. 240). 

 

5.3 HÁ COISAS PARA APRENDER 

 

Em inúmeros lugares e veículos, a autoajuda se faz presente e, com o advento 

das novas tecnologias, teve seu espaço de atuação ampliado para portais, redes sociais 

e aplicativos, que podem ser acessados de qualquer lugar desde que o sujeito possua 

acesso à internet. O que desperta nossa atenção em ambas as empresas que compõem 

nosso objeto é a sua denominação como escolas, valendo-se do sentido e da força que a 

palavra possui para atrair adeptos. Apresentar-se como escola é se posicionar em um 

local de autoridade e conhecimento científico, comprovado e até matemático, 

distanciando-se dos gurus, dos terapeutas e celebridades inspiracionais que De Botton, 

como vimos, classifica como autoajuda inútil. Todavia, ao observarmos os quadros de 

colaboradores das escolas, são justamente essas figuras/personagens que serão 

encontradas como as produtoras de conteúdo das aulas e atividades propostas. Dessa 

maneira, nosso objeto se afasta da autoajuda apenas na denominação, já que sua 

estrutura (profissionais engajados, valores e missão) e sua produção (aulas, encontros, 

sermões) são formadas por elementos característicos da literatura de autoajuda, que, 

como ressalta Rüdiger (2010, p. 16), “compartilha com a literatura apenas o nome, e 

constitui um fenômeno desprovido de critérios internos de valor”. 
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O vídeo What is The School of Life (O que é a The School of Life?) é um dos mais 

acessados no canal do Youtube por ser o vídeo de apresentação da escola, postado em 

setembro de 2014, com mais 633 mil visualizações. As informações apresentadas se 

referem aos pensamentos que deram origem à escola e o porquê de sua fundação. A 

voz off é feminina, o que contrasta com os demais vídeos postados, mas se justifica por 

se tratar de uma narrativa que tem como cenário uma escola, em que a professora é 

mulher e os alunos, crianças. A ideia de transformar a subjetividade nos faz retomar o 

conceito de capital humano, “que é tão mais produtivo quanto maior for a sua 

qualidade. Essa qualidade é dada pela intensidade do treinamento científico-

tecnológico e gerencial que cada trabalhador adquire ao longo da vida” (MOTTA, 2007, 

p. 3). Na contemporaneidade, devemos não apenas associar o conceito de capital 

humano com “trabalhadores”, mas expandir nossa visão à sociedade como um todo. 

Quando o vídeo mostra crianças, sua intensão não é apenas posicionar/reduzir seu 

espectador a lugar de aprendiz, mas é também sinalizar que desde criança deve se 

investir nesse tipo de treinamento, que resulta em sujeitos mais produtivos em relação 

ao trabalho e habilitados para a competição em todos os âmbitos da vida. “É desde a 

infância que se instaura a máquina de produção de subjetividade capitalística, desde a 

entrada da criança no mundo das línguas dominantes, com todos os modelos tanto 

imaginários quanto técnicos” (GUATTARI, 2011, p. 49), dentro dos quais ela precisa se 

enquadrar. 

Dessa maneira, a educação se constitui como um mecanismo que propicia o 

aumento da produtividade da força de trabalho, reduzindo a desigualdade econômica e 

social (MOTTA, 2007, p. 3). Dentro dessa perspectiva, segundo a autora, é que se 

naturalizou a ideia de que a passagem do subdesenvolvido para desenvolvido era 

apenas questão de tempo e esforço do interessado, o que fez recair sobre o indivíduo e 

a escola toda a responsabilidade de desenvolvimento da sociedade.  

Sem negar a contribuição econômica da escolaridade, a concepção de 
educação no contexto da ideologia da globalização passou de uma “lógica de 
integração”, relacionada às necessidades e demandas de caráter coletivo (a 
economia nacional, a competitividade das empresas, a riqueza social etc.) para 
uma “lógica econômica estritamente privada”. A ênfase está na capacidade e 
na competência que cada indivíduo deve adquirir no mercado educacional 
para atingir melhores condições de disputa e melhor posição no mercado de 
trabalho (MOTTA, 2007, p. 6).  
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A credibilidade que a escola possui e a sua valorização, como vimos 

anteriormente, estão explícitos na primeira frase da animação. “Hoje em dia, todo 

mundo acredita em educação”. Com diversas crianças correndo em direção à escola, o 

texto se refere, por enquanto, à educação tradicional, com disciplinas básicas: “nós 

treinamos as crianças para estudar matemática, nós ensinamos os pilotos como pousar 

aviões e cirurgiões como operar nossos cérebros”. Na sala de aula, com as cadeiras 

enfileiradas, as crianças assistem a uma aula de matemática, em que na lousa estão 

cálculos e figuras geométricas. Nesse instante, o texto que até então se referia apenas à 

parte racional do ensino passa a questionar o porquê de certos assuntos não serem 

considerados pela educação formal. “Mas existe uma área onde parecemos não 

acreditar em uma educação para todos e simplesmente deixamos as pessoas descobrir 

por si mesmas: a própria vida”. Os números saem da lousa, que agora apresenta a 

palavra Life grifada em seu centro, enquanto uma aluna recebe uma condecoração de 

primeiro lugar. Assim, da mesma maneira que escola pode ensinar conceitos universais 

sobre ciências, história ou matemática, assuntos relacionados à subjetividade também 

deveriam ser ensinados. É evidente a instrumentalização da vida quando ela é 

comparada com um avião a ser pilotado.  

O vídeo prossegue com o enfoque na lousa. A palavra Life dá espaço a um ponto 

de interrogação enquanto o texto fala sobre “um estranho silêncio na educação quando 

se trata das grandes questões”. A interrogação (Figura 27) se desdobra para um coração 

(Figura 28). O coração na lousa, que agora será exposto a explicações e debates, trata 

da racionalização e da delimitação da subjetividade a fim de poder controlá-la. Falar 

em subjetividade é compreender que ela não é uma origem ou um ponto de partida, 

mas sim “um processo, de acordo com sua configuração sócio-histórica em que se 

situa” (PRATA, 2003, p. 108). Sobre seu controle, Guattari e Rolnik (2011, p. 34) atentam 

que a produção da subjetividade é a mais importante intervenção na 

contemporaneidade, citando o exemplo do Japão, onde não se tem inúmeras matérias 

primas, mas sim produção da subjetividade. São os indivíduos “produzidos” que 

permitem à economia japonesa ser uma das mais relevantes mundialmente e 

conhecidas por sua força, dedicação e resiliência no trabalho.  
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Figuras 27 e 28 – O ponto de interrogação se transforma em um coração. 

   

Fonte: imagens extraídas do vídeo What is The Love of Life, da TSOL. 

 

A escola, assim como outras instituições, como a família, o Estado e as prisões, 

constituem forte meio de produção e padronização de subjetividades, que, submetidas 

a inúmeras ordens, regras e disciplina, são adequadas a aquilo que se espera. Confortar 

indivíduos incomodados com a situação externa, pedindo que ele adeque seu interior 

para não fracassar, é formar corpos dóceis (FOUCAULT, 1987). “É dócil um corpo que 

pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT, 1987, p. 71). O aperfeiçoamento, muitas vezes, é convocado e 

incorporado de maneira naturalizada e acontece “no próprio coração dos indivíduos, 

em sua maneira de perceber o mundo, de se articular com o tecido urbano, com os 

processos maquínicos do trabalho e com a ordem social” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 

34). 

A primeira grande questão que o vídeo coloca justamente se relaciona com o 

emocional do indivíduo e sua maneira de estar no mundo e percebê-lo por meio de 

suas relações: “com quem você deveria ficar junto? Como gerenciar seu 

relacionamento?”. O conceito de gestão, muito empregado no setor empresarial, é 

frequentemente utilizado pela autoajuda quando se refere à organização e à educação 

do emocional e também à produção do capital humano que é educado para 

compreender que o emprego não é mais um direito social do cidadão, mas sim algo 

que ele precisa conquistar por meio da sua própria capacidade. O próximo assunto 

abordado pelo vídeo é referente à carreira, ao trabalho e ao dinheiro: “Quais são as 

carreiras adequadas para você?”, “Para que é o dinheiro?”. A responsabilidade de 

indicar a melhor carreira e de ensinar a lidar com o dinheiro também devem ser 

debatidos na escola, assim como a ansiedade, o arrependimento e a vergonha. Segundo 

Guattari (2010, p. 51), a ordem capitalística é projetada de tal maneira na realidade do 
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mundo, que incide nos esquemas de conduta de ação esvaziando todo o conhecimento 

de singularidade. “É uma subjetividade que não conhece dimensões essenciais da 

existência como a morte, a dor [...]. Sentimentos como a raiva surpreendem, 

escandalizam”. Ainda segundo o autor, até algumas doenças e a velhice passam a ser 

inconcebíveis por serem incontroláveis, deixando perplexos os indivíduos que 

necessitam racionalizar tudo. 

A sequência do vídeo propõe justamente uma reflexão acerca desses dois tabus: 

“O que fazer a respeito da doença e do envelhecimento?”. Dois idosos, um de bengala e 

outro de cadeira de rodas, ilustram o questionamento. A expressão facial dos dois 

personagens é de desolamento e preocupação por não saberem lidar com situações 

corriqueiras que na contemporaneidade se tornaram grandes problemas a serem 

discutidos. Há também que perceber que ambos idosos estão bem vestidos e alinhados, 

sinalizando determinada classe social. Os problemas relacionados à velhice ou às 

doenças, como falta de recursos, ausência de plano de saúde ou renda financeira 

insuficiente são minimizados pela aparência apresentada. Em seguida, uma família 

surge para compor o quadro e ilustrar: “como lidamos com a nossa família?”. Composta 

por pai, mãe e dois filhos, em uma formação familiar tradicional, assim como os idosos, 

eles não sorriem. A voz off não é tão festiva quanto no início do vídeo e conforme os 

problemas vão sendo postos, a locução assinala uma tensão por meio da entonação. A 

apresentação de modelos formais, seja de família, de escola ou relacionamentos 

amorosos, alinha-se ao que os meios de comunicação propõem como o 

comportamento mais desejado e apropriado perante a sociedade. Segundo Santos 

(2011, p. 68), “os meios constituem uma espécie de muro de linguagem que propõe 

ininterruptamente modelos de imagens através do quais o receptor possa se 

conformar”. Dentre estes modelos, a justiça, a beleza, a normalidade e a cientificidade 

são construídas apresentadas como verdade absoluta.  

Em uma passagem do livro A Antropologia Visual, de Canevacci (2001, p. 239), o 

autor observa que nas construções visuais, “as letras do alfabeto são substituídas pelas 

imagens das coisas”. Na cena seguinte do vídeo, ocorre o inverso do que o autor coloca, 

quando palavras escritas são utilizadas para substituir imagens. O pai da família, 

anteriormente apresentada, é deixado sozinho em um novo cenário que remete a um 

deserto. O solo parece seco, o sol é vermelho e o personagem está com uma blusa de 
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inverno. Esse contraste da roupa com o ambiente gera certo estranhamento e até 

incômodo, confirmados pelas expressões do sujeito. Nesse lugar inóspito, o 

personagem tenta se defender e desviar de diversas palavras escritas que o atingem e 

são utilizadas na animação para trazer o que a voz off resume em: “Aqui, muitas vezes 

– estranhamente – não há ninguém a quem recorrer, em nenhuma parte”. Nesse 

instante a palavra depression (depressão) despenca do céu e se posiciona em seus pés. 

Neurosis (neurose) entra a esquerda da tela e acerta em cheio o rosto do homem que 

leva as mãos à cabeça e fecha os olhos. A palavra despair (desespero) o atropela em 

uma direção oposta, enquanto ele empurra com os braços a compulsion (Figura 29). 

Divorce (divórcio), murder (assassinato), addiction (vício), fury (fúria), dementia 

(demência), envy (inveja) são as outras palavras que entram em quadro e se 

posicionam em cima do personagem que está cada vez mais perturbado. A voz off diz: 

“o stress acumula e desastres ocorrem”. 

 

Figura 29 – “O stress acumula”. 

 

Fonte: imagem extraída do vídeo What is The Love of Life, da TSOL. 

 

Depois de ser atropelado e sobreposto por tantos problemas, o “desastre” é 

retratado por uma tela preta, pelo escuro. O fade to black, ou seja, uma transição que 

escurece a tela, é frequentemente utilizado para encerrar um vídeo ou para sinalizar a 

passagem de um assunto para o outro, como um ponto de virada na história ou na 

trajetória da personagem. Além de representar o desastre, o black finaliza a “fase” 

difícil da personagem para em seguida lhe trazer a solução. Após essa passagem, o 

cenário desértico retorna. Se anteriormente não havia nenhuma espécie de vida no 

espaço, a não ser o personagem que estava sozinho, agora há cactos verdes que 
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amenizam a aspereza local. A voz off retoma a narrativa: “queríamos um lugar para 

ajudar com esses problemas. Então, nós construímos a The School of Life”. A associação 

entre racionalidade e os afetos é evidenciada pela então construção da escola física no 

vídeo. Dois engenheiros posicionam vigas de sustentação e depois a cobertura, 

construindo a The School of Life, imagem que nos remete mais à fachada de uma igreja 

do que a uma escola em si. A própria tradução do nome para o português, Escola da 

Vida, já a posiciona como uma instituição que possui referências nas questões 

relacionadas à existência humana. A aparência de igreja não é colocada de maneira 

ingênua e sim dialoga com os discursos da TSOL. O vídeo, seja lá qual for sua intenção, 

é construído de acordo com as intenções de quem o idealiza e, assim, “opera escolhas, 

organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, constrói um mundo 

possível” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 56), que pode tanto trazer elementos do 

real como também ocultar aspectos importantes, impondo um ponto de vista. 

Dessa maneira, em uma rápida observação aos conteúdos postados pela 

empresa, é possível encontrar indicações a respeito do seu posicionamento e ponto de 

vista. Em seu site, na área “Quem Somos”, entre a apresentação da escola e de seus 

propósitos, estão os serviços por ela oferecidos: “oferecemos aulas, cursos intensivos, 

oficinas, sermões seculares”20. Um pouco acima dessas informações, algumas fotos 

passam em slides, entre elas, uma mostra um auditório lotado de pessoas com os 

braços erguidos, seguindo o gesto feito pelo palestrante no palco. Se analisada de 

maneira isolada do restante dos materiais e condutas da TSOL, a foto apenas reproduz 

uma palestra. À luz dos materiais do site e dos vídeos em seu canal no Youtube, é 

possível compreender que se trata de algum encontro ecumênico, semelhante a uma 

celebração espiritual. 

Na continuidade do vídeo, enquanto a escola é montada pelos engenheiros, a 

voz off avisa que se trata de “uma organização de mente aberta, rigorosamente sem 

ideologia e dedicada a lidar com importantes questões que nunca foram ensinadas na 

escola”. Uma vez que tenhamos consciência dos elementos observados pela Análise 

Crítica do Discurso, sob o enfoque de Fairclough (2001), sendo a prática discursiva um 

                                                 

20 Disponível em: <http://www.theschooloflife.com/saopaulo/quem-somos/#&panel1-2>. Acesso em: 14 
jan. 2016. 
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de seus componentes, é possível identificar a contradição que a fala anterior apresenta. 

Tanto a fundação da escola quanto a produção dos conteúdos obedecem a uma lógica 

de acordo com os interesses de seus fundadores. Portanto, é precipitado e até leviano 

apresentar uma empresa, inserida na lógica capitalista, como “sem ideologia”. Ainda 

assim, como alerta Fairclough (2001), não é possível identificar a ideologia explícita no 

texto, mas sim traços, pistas.  

Isso porque os sentidos são produzidos por meio de interpretações dos textos 
e os textos são abertos a diversas interpretações que podem diferir em sua 
importância ideológica e porque os processos ideológicos pertencem aos 
discursos como eventos sociais completos (FAIRCLOUGH, 2001, p. 119). 
 

Posteriormente à construção da escola (Figura 30), um zoom nos aproxima de 

suas portas, que se abrem para que o espectador entre no recinto. Após a primeira 

fresta aberta, já é possível identificar um casal que está de mãos dadas (Figura 31). A 

cena nos remete a um casamento, ainda que os trajes que ambos utilizam sejam 

corriqueiros. A referência a uma igreja é constante, embora De Botton proponha uma 

autoajuda útil “para aqueles que não encontram na fé respostas para as grandes 

questões da vida”, coloca Sanches (2015, p. 6). Ainda segundo a autora, o livro Religião 

para Ateus, de De Botton, “parte do princípio que as religiões, da mesma forma que os 

filósofos, funcionam como consolos para demandas universais e eternas, e que os ateus 

poderiam se beneficiar de alguns recursos das religiões, mesmo não tendo fé” (idem). A 

partir desse raciocínio do filósofo, compreende-se por que referências à igreja ou 

religião são utilizadas frequentemente, ainda que não de maneira explícita. 
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Figuras 30 e 31 – A escola/igreja e o casamento. 

     

Fonte: imagens extraídas do vídeo What is The Love of Life, da TSOL. 

 

É interessante observar a relação da igreja e da escola, sendo ambas as 

instituições de poder que tentam ordenar as multiplicidades humanas por meio da 

disciplina. A partir do final do século XVIII, “as sociedades disciplinares começaram a 

distribuir os indivíduos no espaço por meios de técnicas de enclausuramento e/ou de 

organizações hierárquicas de lugares específicos” (PRATA, 2003, p. 2). A partir dessa 

organização, foi possível normatizar ações e direcioná-las para um objetivo único. A 

disciplina, presente nas relações de poder ainda no século XX, pode ser compreendida, 

segundo Foucault (1987, p. 71), como “métodos que permitem controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem 

uma relação de docilidade-utilidade”. Desse modo, tanto as escolas como as igrejas 

exercem papel semelhante no que diz respeito ao controle e à formação da 

subjetividade.  

Prata (2003, p. 4) observa que, segundo Deleuze (1992), o modelo de sociedade 

disciplinar se enfraqueceu devido a uma crise generalizada nos meios de 

confinamento, como a escola, a igreja, a prisão e a fábrica. As sociedades de controle 

são as que substituem a disciplinar. A respeito das principais distinções entre uma e 

outra, Prata (idem) observa que, “assim como a empresa vem substituir a fábrica, a 

formação permanente tende a substituir a escola”. Para Prado (2013, p. 117), as 

sociedades de controles têm os mecanismos de controle mais interiorizados no sujeito, 

que atuam de forma muito ampla por meio dos sistemas de tecnologia discursiva. “Os 

media fazem e refazem mapas cognitivos dos modos pelos quais os indivíduos podem 

constituir suas personalidades dentro dos caminhos oferecidos pela cultura” (idem, 

2013, p. 118). 
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Após sair do deserto e entrar pelas portas da escola, os personagens chegam ao 

universo da TSOL, que se propõe a ensinar sobre diversos assuntos que não são 

discutidos na escola. A própria construção da escola em meio a um ambiente rude 

expressa sua soberania; ao passar pelo seu “portal”, o indivíduo será salvo de todas as 

dificuldades da vida, doenças e desastres. O primeiro assunto abordado é 

relacionamento e o casal que descrevemos anteriormente ilustra essa passagem. No 

mesmo quadro, há uma bexiga amarela que irá “voar” e nos conduzir para o próximo 

setor em que a escola atua. Em seguida, o balão sobrevoa um ambiente em que 

diversas pessoas trabalham, em silêncio, digitando em computadores de maneira 

frenética. Os personagens usam uniforme e suas expressões faciais demonstram tédio e 

cansaço. A voz off continua enumerando os temas em que a escola é especialista: 

“carreiras, ansiedades [...]”. Os funcionários, submetidos a uma disciplina rígida, 

trabalham como máquinas e só se dispersam quando a bexiga estoura e eles se 

assustam. “A disciplina ‘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” (FOUCAULT, 1987, p. 143). O último assunto trazido pela locução é 

“emoções”. Desse modo, as coisas que nunca são ensinadas nas escolas se referem aos 

relacionamentos, às carreiras, ansiedades e à emoção. Um grande coração rosa 

representa as emoções.  

Em um zoom in, quando a câmera se aproxima do coração (Figura 32), diversas 

roldanas e engrenagens aparecem, como responsáveis pelo funcionamento do coração 

e dos afetos. A maneira como este é representado (Figura 33) pela escola no vídeo 

evidencia a racionalidade com que todos os assuntos devem ser tratados e 

compreendidos. Um órgão vital como uma grande engrenagem nos faz conceber o 

corpo inteiro como uma grande máquina a ser regulada, controlada. 
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Figuras 32 e 33 – O coração de engrenagens. 

   

Fonte: imagens extraídas do vídeo What is The Love of Life, da TSOL. 

 

Enxergar o indivíduo como máquina está além de compreendê-lo, à luz dos 

paradigmas neoliberais, como um capital humano ou empresário de si. “Na servidão 

maquínica, o indivíduo não é mais instituído como um ‘sujeito individuado’ [...] ou 

como um cidadão. Ao invés disso, ele é considerado uma engrenagem, uma roda 

dentada” (LAZZARATO, 2014, p. 28) que faz parte de um sistema maior. Dentro dessa 

condição, o sujeito não se opõe às maquinas e nem faz uso de objetos externos, mas 

sim é unido a ela. “Juntos, eles constituem um dispositivo ‘homem-máquinas’ nos quais 

os homens e máquinas são meras partes recorrentes e intercambiáveis de um processo 

de produção, comunicação, consumo, etc. que os excede” (LAZZARATO, 2014, p. 29). 

Foucault (1987, p. 118), a respeito de esquemas de docilidade, observa que em qualquer 

sociedade, a qualquer tempo, o corpo sempre esteve preso “no interior de poderes 

muito apertados, que lhes impõe limitações, proibições ou obrigações”. No entanto, 

algumas novas técnicas passaram a ser empregadas no decorrer dos anos. Entre elas, 

Foucault (1987, p. 118) cita a escala do controle: “não se trata de cuidar do corpo, em 

massa, grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável mas de trabalhá-lo 

detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao mesmo 

nível da mecânica”. 

Quanto mais a imagem se aproxima das engrenagens, mais somos remetidos às 

cenas do filme Tempos Modernos, de 1936, estrelado e dirigido por Charles Chaplin. 

Em uma das cenas mais clássicas, o personagem de Chaplin, o Vagabundo, tem um 

colapso nervoso por trabalhar em regime de escravidão em meio às roldanas de uma 

fábrica. Em determinado momento, é como se seu corpo estivesse incorporado aos 

movimentos do maquinário, perdendo as características humanas. De uma maneira 



 

 

95 

bem humorada, o filme retrata a lógica da dominação do sistema de produção 

capitalista, que pode dialogar e se relacionar diretamente com o coração mecânico 

trazido pelo vídeo da TSOL. 

As roldanas do coração se transformam no planeta Terra visto do espaço para a 

locução anunciar que: “temos centros físicos em todo mundo, em Londres, Paris, 

Bélgica, Amsterdã, Istambul, Melbourne e Rio. E aqui on-line postamos novos filmes a 

cada semana para abordar grandes questões”. Enquanto a voz off cita os países, uma 

seta indicativa localiza o espectador. A via láctea se desfaz em um zoom out (quando a 

câmera se afasta da cena) e assim podemos perceber que tudo estava em um quadro 

negro. Um grande ponto de interrogação ressurge e a voz off observa: “não temos que 

continuar cometendo os mesmos erros”. A interrogação se transforma em um “s” que 

dá origem ao nome da escola e em seguida forma o endereço do site. A locução 

finaliza: “há coisas a serem aprendidas enquanto há tempo”. 
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6 CONCLUSÃO 

Ao longo do percurso deste trabalho, procuramos analisar e compreender de 

que maneira são afetadas e transformadas as subjetividades a partir da Escola de Você 

e The School of Life. As reflexões teóricas tiveram três paradigmas contemporâneos 

como basilares, a reflexividade moderna, o aconselhamento e o empreendedorismo de 

si. Para desenvolvimento da pesquisa, optamos por uma metodologia que nos 

possibilitasse organizar o corpus e compreendê-lo inicialmente de maneira macro para 

posteriormente chegar à sua delimitação e escolha dos vídeos. A cartografia afetiva nos 

permitiu um mapeamento dos principais afetos convocados para, a partir deles, 

organizar o que mais nos interessava. Seguindo ainda os preceitos da cartografia, nosso 

corpus foi sendo construído ao longo do trabalho, possibilitando a entrada de novos 

materiais sempre que se fez necessário. A análise crítica do discurso foi outro enfoque 

utilizado para proporcionar um olhar além dos discursos proferidos, dando atenção 

desde as palavras utilizadas até a produção e o consumo desses textos. Para o estudo 

do material audiovisual, a análise fílmica foi acionada e nos auxiliou na compreensão 

dos tipos de locução, dos enquadramentos e das cores utilizadas, entre outros 

elementos. Por meio do mapeamento e da identificação das macroproposições, 

pudemos formar grupos de materiais e dividi-los nos capítulos. Partir do corpus para 

então chegar à teoria e às análises foi o itinerário que melhor correspondeu a uma das 

maneiras de trabalho da cartografia. Segundo Passos e Barros (2014, p. 17), “a diretriz 

cartográfica se faz por pistas que orientam o percurso da pesquisa sempre 

considerando os efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o 

pesquisador e seus resultados”.  

Comum a todos os vídeos, é a trajetória que as narrativas percorrem. Segundo 

França (2005, p. 1), “narrativas são práticas ordenadoras de sentido, intervenções 

concretas, em contextos específicos, desenvolvidas por sujeitos”. Assim, desconstruí-las 

por meio da transcrição dos vídeos e da observação dos elementos visuais foi 

imprescindível para que assim os capítulos fossem sendo desenvolvidos em 

alinhamento com essa lógica. Os vídeos observados sempre apresentam em suas falas 

iniciais um chamado à mudança e à transformação. Foram esses afetos os mais 

convocados pelos discursos. Logo após os imperativos “mude”, “transforme”, “se 
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adapte” e “seja flexível”, os discursos apontam que o sucesso é ser autêntico e está 

dentro de você. Criando sua própria definição de sucesso e tendo uma postura 

vencedora, é possível alcançar o bem viver pleno. Ao final dos vídeos, o afeto que mais 

nos chama atenção é o conformismo. “Aceite a vida como ela é”, “se adeque para 

compreender que nada vai mudar” e “infelizmente é muito difícil” são algumas das 

frases mais recorrentes que se identificam com esse afeto. Mais do que pessimismo, as 

narrativas sugerem a adoção da postura conformista, sem deixar de convocar o 

indivíduo a uma nova transformação subjetiva. As principais macroproposições que 

aqui não se resumem aos afetos, e sim representam um conjunto deles, foram 

utilizadas como título e subtítulo de cada capítulo da dissertação para que o leitor 

possa, já a partir do sumário, compreender a trajetória das narrativas de autoajuda que 

encontramos nos vídeos. Nosso caminho partiu de “a mudança começa em você” para 

chegarmos a “você está sozinho” e “há coisas para aprender”. 

Outro aspecto em comum nas produções de ambas as escolas se refere a um 

tipo de discurso muitas vezes contraditório, em que “falta distinção entre os sinais de 

amizade e de punição” (CANEVACCI, 2001, p. 55). O autor fala em uma confusão entre 

promessa e ameaça, e esse confronto nem sempre está explícito na fala do locutor ou 

nas legendas. Enquanto na TSOL as locuções são mais homogêneas e as variações no 

tom ou na ênfase são mais sutis, na EDV a expressão facial das apresentadoras e das 

especialistas e a entonação da voz são bem marcadas, muitas vezes culpando, 

infantilizando ou inferiorizando sua aluna, consumidora-aprendiz em construção. O 

texto falado é um, mas a intenção visual é outra. Canevacci (2001, p. 55) coloca: “A 

mensagem inicia dizendo: “cuidado com seus dentes, seus cabelos, seus cheiros [...], 

veja como anda, como respira [...]”... E logo após conclui: ‘Mas eu amo você e lhe 

ofereço este produto’. Uma vez mais, comportamentos hostis e afetos simulados”. 

Ainda que todos os vídeos analisados possam ser claramente enquadrados como 

discursos de aconselhamento e autoajuda, a construção visual utilizada nos remete a 

elementos utilizados na publicidade. No caso da Escola de Você, a presença da 

logomarca do sabão em pó Brilhante (Figura 34), no início de todos os vídeos, não 

apenas sinaliza o patrocínio, como também dá a entender que aquele conteúdo foi 

produzido pela marca.  
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Figura 34 – Abertura dos vídeos da Escola de Você 

 

Fonte: imagem extraída da abertura dos vídeos da Escola de Você 

 

Dessa maneira, Casaqui (2009, p. 1) observa a necessidade de expandir o 

conceito de publicidade para publicização, “mais ajustado à multiplicidade de formatos 

e estratégias a partir das quais as mercadorias, as marcas, as instituições tornam-se 

públicas, são comunicadas, são postas em cena para o consumo simbólico”. Dentro 

desse conceito utilizado pelo autor, estão inclusas, além da publicidade tradicional, 

outras configurações comunicacionais que também possuem como objetivo “promover 

o universo simbólico das marcas, como formas de aprofundamento das relações do 

consumidor com esse universo” (CASAQUI, 2009, p. 2). Diferentemente das aulas on-

line da Escola de Você, que são principal mercadoria, o grande propósito das postagens 

no Youtube da The School of Life é despertar curiosidade e desejo pelas aulas 

presenciais, disponíveis em diversos países. Desse modo, compreendemos que suas 

“aulas” on-line são, na verdade, um grande chamariz para o site e suas possibilidades de 

consumo infinitas, de cursos a roupas.  

Ainda que na EDV não haja um incentivo direto para o consumo de algum 

produto específico, embora a propaganda do sabão seja explícita, a interação 

provocada pelas redes sociais mantidas pela Escola promove e justifica o consumo das 

ideologias da empresa por parte das alunas que são instauradas como consumidoras 

aprendizes. “As significações do consumo no capitalismo contemporâneo passam pela 

maneira como os processos produtivos e suas mercadorias resultantes são 

comunicados, colocados em circulação para consumo midiático” (CASAQUI, 2009, 

p.3). Segundo o autor, essas significações do consumo são responsáveis por alimentar o 

imaginário de nossa época.  
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 Outra característica do capitalismo contemporâneo que dialoga diretamente 

com os vídeos que compõe o corpus da pesquisa é a infantilização dos sujeitos para que 

busquem respaldo nos discursos competentes. Os equipamentos coletivos, como 

denomina Guattari (2005), os centros de saúde, as escolas e universidades e também a 

mídia, tendem, mediante esse indivíduo fragilizado, a ganhar uma importância 

desmedida. Em nosso objeto, a autodenominação como escola já confere às empresas 

credibilidade e também poder de reafirmar certos paradigmas e problematizar 

comportamentos. A autoajuda simplifica a questão da escola em si, tornando-a um 

lugar de consumo efêmero e banal, pois não há nenhum tipo de formação realmente.  

Enquanto alguns afetos são recorrentes nos vídeos de ambas as escolas, 

repetitivos até, há outros que são silenciados e ignorados. Observar elementos que 

nunca aparecem deve ser parte também da análise do texto. O que não é dito, muitas 

vezes, tem mais força do que a palavra explícita. Segundo Orlandi (2007, p. 14), “o 

silêncio que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou que indica que o sentido 

pode sempre ser outro, ou ainda que aquilo que é mais importante nunca se diz, todos 

esses modos de existir dos sentidos e do silêncio nos levam a colocar que o silêncio é 

fundante”. Uma ausência que “grita” nos vídeos aqui analisados é o incentivo à 

autonomia. É interessante perceber que escolas que se propõem a “empoderar” e a 

auxiliar sujeitos não se preocupem em torná-los capazes de seguirem por conta 

própria, tomando suas próprias decisões e respondendo por suas ações. Quando a 

“autonomia” é citada, convocada, é em tom provocador, incitando o sujeito a alguma 

atitude.  

Em uma mensagem no Facebook, a Escola de Você pergunta (Figura 35): “Você 

sabe o que é ter autonomia?”. A pergunta está em destaque, associada à imagem de 

uma mulher pedalando uma bicicleta, de braços abertos, em uma estrada de 

horizontes livres e iluminados pelo sol. Termos como “liberdade”, “iluminação”, 

“confiança” são agregados pela imagem à noção de autonomia. Mas, anteriormente à 

imagem, a escola já apresenta a resposta: “ter autonomia é pegar o metrô/ônibus/avião 

e correr para participar desse encontro maravilhoso. Você consegue? Vem com a gente 

que as vagas são limitadas”. O encontro a que a mensagem se refere é um curso 

presencial que a escola irá oferecer em São Paulo ao custo de R$ 250,00 para dois dias. 

Percebe-se, dessa forma, que a postagem extrapola a noção de convite para desafiar sua 
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aluna. Essa incitação incisiva é suavizada pelos desenhos colocados no meio da 

mensagem e por uma imagem que expressa liberdade. Nos comentários das seguidoras, 

essa cobrança é bem aceita e é respondida positivamente.  

  

Figura 35 – Você consegue? 

 

Fonte: imagem extraída do perfil da Escola no Facebook. 

 

Para os cursos oferecidos, sempre há uma continuação, uma aula especial, um 

algo a mais a ser adquirido, uma nova experiência que precisa ser consumida. O que se 

instaura, dessa maneira, ultrapassa o conceito de consumidores aprendizes para chegar 

à ideia de consumidores patológicos, sujeitos que são ensinados a sempre identificar 

um problema ou uma patologia em seu comportamento. Sobre essa cultura que se 

intensificou no século XX, que busca incessantes adequações aos indivíduos, Illouz 

(2011, p. 155) aponta que “nesse processo de inventar e empregar uma vasta bateria e 

variedade de textos e classificações para administrar e modificar o eu, eles também 

contribuíram para criar um eu sofredor”. 

Tanto as aulas da EDV quanto da TSOL buscam a todo instante apontar 

adversidades para, na sequência, tranquilizar o seu consumidor. A partir das 

problematizações apresentadas por esses discursos, o sujeito organiza e reorganiza sua 
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narrativa de vida, sendo dependente de um mercado por considerar seu produto 

essencial para sua vida. A busca pelo bem-estar, pela felicidade, pelo sucesso e por uma 

vida mais equilibrada deixa o indivíduo subordinado a regras e condutas de todas as 

ordens.  

O dínamo central que impulsiona tal sociedade é o da demanda do 
consumidor, e que por isso, por sua vez, depende da habilidade do 
consumidor de exercitar continuamente seu desejo por bens e serviços. Nesse 
sentido, são nossos estados emocionais, mais especificamente nossa 
habilidade de “querer”, “desejar” e “ansiar por alguma coisa”, sobretudo nossa 
habilidade de repetidamente experimentar tais emoções, que na verdade 
sustentam a economia das sociedades modernas desenvolvidas (CAMPBELL, 
2006, p. 48).  

 

De consumidores aprendizes a consumidores patológicos, os sujeitos 

convocados à sujeição a sistemas especialistas que operam por meio de narrativas 

efêmeras, facilmente se diluem com a passagem do tempo e são substituídas por outras 

atualizadas. Para Bauman (2001, p. 74), na contemporaneidade, poucas derrotas ou 

contratempos são irreversíveis e quase nada é irrevogável. As oportunidades e 

experiências que são oferecidas são inúmeras, mas frágeis o bastante para que uma 

possa dar lugar a outra em um processo incessante de troca, atualização e consumo. Se 

nada é definitivo, “nenhuma vitória é tampouco final. Para que as possibilidades 

continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de petrificar-se em realidade para 

sempre. Melhor que permaneçam líquidas e fluidas e tenham data de validade” 

(BAUMAN, 2001, p. 74). Se voltarmos a nosso objeto sob essa ótica, podemos visualizar 

que uma mercadoria leva à criação de outra e assim por diante, movimentando o 

mercado. A Escola de Você disponibilizava em seu início apenas seu “curso regular” de 

três meses; depois sua plataforma disponibilizou aulas complementares às anteriores; 

posteriormente um curso de empreendedorismo e um livro foram lançados. Não é 

possível ter acesso ao número de inscritos e participantes em cada curso ou evento 

produzido; todavia, o surgimento de novos produtos aponta para uma resposta positiva 

por parte dos consumidores. “A atividade de consumir pode ser considerada um 

caminho vital e necessário para o autoconhecimento, ao mesmo tempo que o mercado 

começa a se tornar indispensável para o processo de descoberta de quem realmente 

somos” (CAMPBELL, 2006, p. 52). 
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Como vimos anteriormente, os materiais produzidos principalmente pela The 

School of Life beiram o discurso religioso, em sua forma messiânica de buscar 

arrebanhar seguidores para uma nova religião.  

Procurar exemplos, conselhos e orientação é um vício: quanto mais se 
procura, mais se precisa e mais se sofre quando privado de novas doses da 
droga procurada. Como meio de aplacar a sede, todos os vícios são 
autodestrutivos; destroem a possibilidade de se chegar à satisfação (BAUMAN, 
2001, p. 85).  
 

É justamente no contexto da sociedade de controle que as empresas que têm a 

autoajuda como um negócio triunfam. A busca incessante por aprimoramento pessoal, 

mais considerado do que a formação acadêmica, embora esta ainda seja exigida, abre 

caminho para a criação de diversos mercados que prometem essa atualização pessoal. 

De remédios a palestras sobre como educar o seu sono para ser mais produtivo, “é 

preciso preparar-se desde pequeno para o espaço em que domina o trabalho 

intelectual, em que é valorizado o capital dos analistas simbólicos ou especialistas nas 

tecnologias do discurso (verbal, visual ou sincrético)” (PRADO, 2013, p. 118).  

Ainda que Bauman fale em uma modernidade fluida caracterizada pelo seu 

dinamismo e por ser findável, alguns elementos não são tão líquidos quanto se deseja. 

O capitalismo, a cada novo espírito, renova-se e atualiza-se de acordo com o contexto 

vigente, o que significa que de tempos em tempos a geração de capital econômico se 

repropõe a fim de ser justificável e aceita. O que pudemos concluir ao longo desta 

pesquisa é que os afetos se tornaram a grande matéria-prima do capitalismo para a 

construção e reformulação das subjetividades. Os afetos acionados incessantemente 

pelas escolas analisadas, como a mudança, o sucesso e o conformismo, são tomados 

como verdades universais. Se há um convite à reflexão, ele é feito dentro de um espaço 

oferecido e gerenciado pelos especialistas, em que a autonomia se transforma em uma 

grande provocação, que convoca o indivíduo a realizar alguma ação (consumo) para 

provar que é capaz de ser autônomo. A formação de sujeitos dóceis, consumidores 

patológicos e dependentes do aconselhamento responde pela ampliação de um 

mercado que não parece ser temporário, tampouco fragmentado. A ampliação da rede 

da TSOL de seis para 13 países apenas ao longo desta pesquisa pode ser um termômetro 

da expansão desse fenômeno, que está mais do que consolidado.  
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7 APONTAMENTOS PARA FUTURAS PESQUISAS 

Uma das características que destaca o objeto desta pesquisa dos demais 

produtos de autoajuda disponíveis no mercado é a sua apresentação como escolas. No 

decorrer do trabalho, localizamos ambas as empresas nos especialistas e detentores do 

discurso competente sem nos aprofundarmos diretamente na questão da escola e da 

educação. No último capítulo, em que a discussão foi aproximada pelo discurso do 

vídeo, optamos por utilizar autores e conceitos que tratassem da questão da disciplina 

e da sociedade disciplinar/sociedade de controle sem apresentar um contraponto que 

por ora não poderia ser tratado da devida maneira. 

Identificamos que, em futuros trabalhos, há espaço para lançar um olhar crítico 

à proposta dessas escolas identificadas com o mercado da autoajuda, à luz da obra de 

Paulo Freire, para uma observação aprofundada a respeito do papel da educação na 

formação dos sujeitos. Incomoda-nos perceber, ao longo das análises, que a autonomia 

não é colocada e apresentada de maneira adequada, e sim deslocada de seu sentido 

emancipatório para ser enquadrada nos objetivos de cada empresa, onde o 

consumidor-aprendiz deve ser mantido em estado permanente de dependência. Sendo 

o objetivo maior da educação a autonomia e a formação de cidadãos, essas escolas não 

podem ser reconhecidas como educadoras por não formarem sujeitos independentes e 

sim consumidores.  

Para Freire (1996, p. 38), “a educação é uma forma de intervenção no mundo. 

Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou 

aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o 

seu desmascaramento”. Desse modo, para o autor, quando há interesses dominantes 

em jogo, a educação pode ser uma prática para distanciar a verdade. Não levar em 

consideração os saberes e as experiências dos consumidores aprendizes também é 

outro ponto tratado pelo autor, possível de ser observado nos vídeos. A pasteurização 

do conteúdo faz com que os discursos profiram generalidades para assim incluir a 

qualquer um, fazendo de todos aprendizes sem saberes legítimos, sem capacidades 

para encontrar caminhos por sua própria experiência e saberes adquiridos. No caso da 

The School of Life, é até compreensível uma maior dificuldade em fazer um conteúdo 

específico para seu público, já que atua em diversos países e culturas. Já a Escola de 
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Você, atuando apenas em território nacional, ora infantiliza e incapacita sua aluna 

diante de tantos exemplos, repetições e forçadas tentativas de intimidade, ora se 

esquece do seu propósito “empoderador” e desafia todas as mulheres, 

independentemente de sua condição, a pagar pelo curso oferecido, ridicularizando as 

que não têm a possibilidade de participar. 

Outra forma de complementação deste trabalho seria considerar o polo da 

recepção, para que se tenha um conhecimento mais amplo sobre a forma como esses 

saberes são assimilados no cotidiano, e de que forma são tensionados pela experiência 

particular de cada sujeito. Mesmo sabendo as inúmeras possibilidades de ampliação 

deste estudo, e reconhecendo a incompletude do trabalho realizado, esperamos ter 

contribuído para identificar os elementos que compõe a cultura terapêutica de nosso 

tempo, a partir de seu recorte “pedagógico”. Trata-se de um tema importante e que 

representa um mercado poderoso, onde o consumo se faz relevante o suficiente para 

não ser tratado como algo banal.  
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ANEXO 

Vídeos disponíveis no DVD 

Vídeo Autor Informações 

O que os casais 
felizes fazem de 

diferente? 
EDV 

Vídeo analisado no Capítulo 3. Primeira aula da Semana 2, 
dedicada aos relacionamentos. Não está disponível para consulta 

on-line. 

Medo  EDV 
Vídeo analisado no Capítulo 3. Aula 2, da Semana 10,  sobre 

comportamentos e emoções “erradas”. Não está disponível para 
consulta on-line. 

Status Anxiety TSOL 

Vídeo analisado no Capítulo 4. Quarto vídeo mais assistido no 
canal da escola no Youtube, é tema frequente de produções da 

escola. Disponível em: <http:// 
https://www.youtube.com/watch?v=Iipn6yM43sM>  

Postura Vencedora EDV 
Vídeo analisado no Capítulo 4. Último vídeo da sexta semana de 
aula. Essa semana é a respeito da personalidade que se espera de 

uma mulher vencedora. Não está disponível on-line. 

On finding the right 
one 

TSOL 

Vídeo analisado no Capítulo 5. O vídeo “Em busca da pessoa 
certa” diz que essa “tal” pessoa não existe, mas ao longo de 1 
minuto e meio, dá várias indicações do que seria essa pessoa 

ideal. Disponível em: <http: // 
https://www.youtube.com/watch?v=v2HeNz1ROhY>  

The darkest truth 
about love 

TSOL 

Vídeo analisado no Capítulo 5. "A verdade mais escura sobre o 
amor" trata da impossibilidade de achar alguém ideal e para isso 
diz que os momentos de amor, na verdade, são grandes ilusões. 

Disponível em: <http: 
https://www.youtube.com/watch?v=fNy5umFAnDo> 

What is The School 
of Life? 

TSOL 
Último vídeo analisado no Capítulo 5, refere-se ao vídeo de 

apresentação da TSOL. Disponível em: <http:// 
https://www.youtube.com/watch?v=q28W7N6Th58> 

Fonte: a autora 

 


