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“Parece haver alguma coisa perturbadora no princípio do cuidado de si.”
Michel Foucault

RESUMO

A Dissertação aqui apresentada buscou compreender o modo com que as abordagens do
autoconhecimento são disseminadas no campo educacional e de que forma essas
abordagens produzem efeito na prática discursiva do professor, tendo em vista seus
processos formativos e experiências pedagógicas. Algumas das inquietações que
possibilitaram dar início a esta investigação, foi quando percebemos que o
autoconhecimento passou a se tornar possível enquanto literatura de autoajuda e as
justificativas de apropriação desse discurso passaram a se disseminar no campo
educacional. As etapas que permitiram a concretização do trabalho constaram em um
levantamento das noções de autoconhecimento a partir do pensamento filosófico, que
possibilitou trazer o contexto de emergência da ideia de autoconhecimento na história
do pensamento. Após isso, buscamos analisar os discursos de apropriação de uma noção
de autoconhecimento em alguns trabalhos acadêmicos, por fim, apresentamos como
alguns docentes estabelecem um diálogo com uma noção de autoconhecimento e com as
principais literaturas de autoajuda direcionadas ao campo educacional. O alcance dos
objetivos e o estabelecimento das discussões da pesquisa tomou como eixo norteador
um percurso metodológico inspirado nos estudos da compreensão da circulação de
ideias no pensamento pedagógico brasileiro, realizando um arranjo teórico e
metodológico com o que propõe a análise do discurso de Michel Foucault. Acreditando
que são eles, os discursos, que possivelmente reforçam a nossa suposição de que uma
noção de autoconhecimento esteja em circulação no campo educacional, sofrendo um
processo de esvaziamento conceitual, pelas inúmeras formas de se colocar o sujeito
diante de necessidades afirmativas do “eu”. Assim, o que essa investigação possibilitou
perceber, de todo modo pertinente ao percurso do autoconhecimento na história do
pensamento ocidental, que esta noção assume diferentes facetas em sua constituição,
próximo ao que se discute sobre subjetividade, partindo-se do princípio que, em certa
medida, surge como um pressuposto na tentativa de responder questões inerentes da
individualidade enquanto existência humana. As análises finais nos faz pensar o
contexto epistemológico e social no qual a noção de autoconhecimento ganha
notoriedade, portanto, de que modo o campo educacional se apropria desse discurso,
que é capaz de assumir formas associadas às prescrições disseminadas pela literatura
ditas de autoajuda na contemporaneidade, vinculando-se a uma imagem depreciativa do
professor.
Palavras-chave: autoconhecimento; literaturas de autoajuda; prática educacional;
circulação de ideias.
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ABSTRACT

The present dissertation sought to understand how the approaches to self-knowledge are
disseminated in the educational field and how these ways have an effect on the teacher's
discursive practice, in view of their formative processes and pedagogical experiences.
Some of the concerns that allowed beginning this investigation, when we realized that
self-knowledge became possible as self-help literature and the justifications for
appropriation of this discourse began to disseminate in the educational field. The steps
involved in the concretization of the work consisted in understand the different prospect
of the self-knowledge notions based on philosophical thought, which allowed to bring
the emergency context of the self-knowledge in the thought history. After this, we seek
to analyze appropriation discourses of a notion of self-knowledge in some academic
works, finally, we will present how some teachers establish a dialogue with a notion of
self-knowledge and some the main self-help literatures directed to the educational field.
The achievement of the objectives and the establishment of the research discussions,
took as a guiding a methodological inspired by the studies of the circulation of ideas in
the Brazilian pedagogical thought, making a theoretical and methodological
arrangement with which it proposes the analysis of the discourse of Michel Foucault.
Believing in the discourses, which they are possibly reinforce our assumption that a
notion of self-knowledge is in circulation in the educational field, undergoing a process
of conceptual emptying, by the innumerable ways of placing the subject before
affirmative needs of the "self". Thus, what this investigation made possible to perceive,
pertinent to the course of self-knowledge in the history of Western thought, that the
notion assumes different facets in its constitution, next to what is discussed about
subjectivity, starting from the principle that arises as a presupposition in the attempt to
answer inherent questions of individuality as a human existence. The final analysis
makes us think about the epistemological and social context to the notion of selfknowledge gains notoriety, therefore, how the educational field appropriates this
discourse, the same capable of assuming forms associated with the prescriptions
disseminated by the so-called self-help literature in contemporary times, linking to a
disparaging image of the teacher.
Keywords: self-knowledge; self-help literatures; educational practice; circulation of
ideas.
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INTRODUÇÃO

A busca por compreender o autoconhecimento inicia-se muito antes da
aprovação no Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB. Isso vem desde que
comecei a atuar em sala de aula no ano de 2010, antes mesmo de completar a graduação
em Ciências Biológicas. Quando observava os colegas no ambiente escolar, proferindo
inúmeras queixas das condições de trabalho e até sofrendo pelo insucesso na relação
com os alunos em sala de aula.
Passei a me questionar, diante disso, sobre a possibilidade do desenvolvimento
de uma prática de autoconhecimento que orientassem os professores para a sua prática
educacional, muito inspirado pela leitura do livro Autoconhecimento na Formação do
Educador do professor Ruy Cezar do Espírito Santo.
Entretanto, com a aprovação no programa veio uma série de discussões
extremamente enriquecedoras, sobretudo, no âmbito acadêmico, que fizeram repensar a
minha posição de uma prática de autoconhecimento para os professores. Com o início
das atividades do programa de Mestrado, comecei uma série de investigações,
levantamentos bibliográficos e um mergulho na leitura de algumas perspectivas
filosóficas que colocaram meu pensamento à prova. Algumas inquietações se instalaram
a partir de então.
A primeira inquietação veio de uma constatação, de que há uma problemática
entorno do autoconhecimento, principalmente quando a ideia é associada a questões
educacionais, merecendo, assim, a nossa atenção.
Digo isso, pois, quando realizei uma pequena busca na internet, em um site
conhecido de venda de livros, relacionando nas buscas os termos ‘autoconhecimento’ e
‘prática do professor’, e disso apareceram títulos como: Aula Nota 10 – 49 técnicas
para ser um professor campeão de audiência1, de Doug Lemov; e o livro, A Arte da
Guerra Para Professores – Estratégias Vencedoras Para o Exercício do Magistério, de
William Douglas e Nataniel Gomes2 (FIGURA 2).

1

Disponível em: http://www.saraiva.com.br/aula-nota-10-49-tecnicas-para-ser-um-professor-campeaode-audiencia-3375132.html. Acesso em: abril/2015.
2
Disponível em: http://www.saraiva.com.br/a-arte-da-guerra-para-professores-estrategias-vencedoraspara-o-exercicio-do-magisterio-4346355.html. Acesso em: abril/2015.
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Passei a me questionar a partir de então, em como o autoconhecimento se tornou
possível enquanto literatura de autoajuda e quais as justificativas de apropriação e
disseminação deste discurso no campo educacional?

FIGURA 2: edições dos livros Aula Nota 10 e Arte da Guerra para Professores, respectivamente.

Com o aprofundamento em algumas leituras, pude me posicionar melhor do
ponto de vista teórico, de modo que outros questionamentos foram sendo delimitados e,
assim, comecei a pensar na estrutura do projeto de pesquisa.
Os questionamentos que foram sendo levantados permitiram conduzir, em
grande parte, na elaboração do projeto que norteou toda discussão da pesquisa,
convergindo

na

seguinte

problemática:

de

que

modo

as

abordagens

do

autoconhecimento são disseminadas no campo educacional e de que forma essas
abordagens produzem efeito na prática discursiva do professor, tendo em vista seus
processos formativos e experiências pedagógicas?
Diante dessa problematização, para demarcar os caminhos da pesquisa, traçamos
alguns objetivos que concerniram em: realizar um levantamento das noções de
autoconhecimento, que possibilitassem avaliar os pressupostos de apropriação deste
discurso no campo educacional; analisar como alguns docentes estabelecem um diálogo
com uma noção de autoconhecimento e a influência em seu processo formativo; por
fim, apontar as implicações da noção de autoconhecimento como literatura de autoajuda
para a prática dos professores.
Como justificativa pertinente para a questão da pesquisa, argumentamos que,
como observado no momento dos levantamentos, o tema do autoconhecimento é
recorrente em pesquisas e publicações em diversas áreas do conhecimento3, enquanto
publicações científicas brasileiras. Algumas poucas inclinações de se tomar o
3

Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/buscaRapidaTermo=autoconhecimento. Acesso em:
maio de 2015.
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autoconhecimento como objeto de estudo no campo da Filosofia4. Contudo, não
identificamos nenhum trabalho que suscitasse a elaboração de uma discussão teórica de
uma noção de autoconhecimento para o campo educacional, ou mesmo, vinculando-o à
prática e formação do professor.
Desse modo, para estarmos ao alcance dos objetivos e estabelecer as discussões
entorno dos mesmos, a pesquisa tomou como eixo norteador um percurso metodológico
inspirado nos estudos desenvolvidos por Cestari (2013), que busca compreender o modo
com que as ideias circulam no pensamento pedagógico brasileiro5 e junto a isso,
optando por utilizar um arranjo teórico e metodológico em consonância com o que
propõe a análise do discurso de Michel Foucault. Acreditando que são eles, os
discursos, que possivelmente reforçam a nossa suposição de que uma noção de
autoconhecimento esteja em circulação no campo educacional, sofrendo um processo de
esvaziamento conceitual, pelas inúmeras formas de se colocar o sujeito diante de
necessidades afirmativas do eu.
Com este modelo metodológico da circulação de ideias, o que realizamos de fato
foi a utilização dos três contextos de análise enquanto alocação dos dados e, desses,
partirmos com nossa análise, tendo como referência a análise arqueológica foucaultiana.
Assim, o primeiro contexto visou investigar uma possível origem epistemológica
e as constituições históricas de uma noção de autoconhecimento dentro da história do
pensamento ocidental, denominado de Contexto Temático de Emergência. Para então,
passarmos para o segundo contexto, a compreensão de como a ideia do
autoconhecimento tem sido recepcionada pelo campo educacional e sob quais formas de
significação, sendo este o Contexto Temático de Recepção, em que analisamos
algumas produções acadêmicas no Brasil. Por fim, o terceiro o Contexto Temático de
Disseminação, que visou analisar como a ideia do autoconhecimento pode assumir um
efeito de disseminação no campo educacional, preocupando-nos em identificar como
espaço específico de disseminação, o discurso dos professores. Estes contextos deram
suporte às análises da pesquisa, sendo precisamente os pontos de partidas e chegada das
informações que foram coletadas no campo empírico.
4

Ver, por exemplo: OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. João Calvino e Santo Agostinho sobre o
conhecimento de Deus e o conhecimento de si: um caso de disjunção teológico-filosófica. (Tese de
Doutorado). Universidade de São Paulo, 2012.
5
O autor tem desenvolvido pesquisas no âmbito de compreender a circulação de ideias no pensamento
pedagógico brasileiro, utilizando três contextos de análise (Contexto de Emergência, Contexto de
Recepção e Contexto de Disseminação), a princípio, numa investigação sobre as pesquisas
autobiográficas para a formação do professor.
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De todo modo, o que podemos perceber pertinente ao percurso do
autoconhecimento na história do pensamento ocidental, que esta noção assume
diferentes facetas em sua constituição e próximo ao que se discute sobre subjetividade,
partindo-se do princípio que, em certa medida, surge como um pressuposto na tentativa
de responder questões inerentes da individualidade enquanto existência humana.
Desta forma, nos faz pensar o contexto epistemológico com que o conceito de
autoconhecimento surge e de que modo o campo educacional se apropria dele, sob quais
formas de significação; além disso, pensamos em como a ideia pode assumir formas
associadas às prescrições disseminadas pelas literaturas ditas de autoajuda na
contemporaneidade, vinculando-se a uma imagem depreciativa do professor.
Tiramos essa análise de Foucault (1997, p. 109) quando visitamos seu
pensamento, observamos que ele se propõe pesquisar as constituições do conhecimento
de si no âmbito histórico, tendo em vista os diferentes momentos em que o sujeito foi
sendo estabelecido e em diferentes contextos. Ele parte para essa análise, tomando como
referência, de como o sujeito pode ter se tornado “um objeto de conhecimento possível,
desejável ou até mesmo indispensável”; e, desse modo, ele nos convida a olhar as
constituições daquilo que chama de técnicas de si existentes em toda civilização, como
pressuposto, ou prescrições aos indivíduos, a fim de fixar-lhes sua identidade, para
mantê-la, ou transformá-la em função de determinados fins.
Assim, passamos a adotar esta perspectiva em nossa abordagem para
compreender tanto as constituições do autoconhecimento e sua marca na história do
pensamento, quanto às atribuições que ganha na sociedade contemporânea. Por esse
sentido, acreditamos que se insira nesta perspectiva uma possibilidade de identificar os
pressupostos que sustentem a nossa ideia da disseminação da noção de
autoconhecimento para à sociedade contemporânea, em vias de sofrer um processo de
esvaziamento do conceito pelas abordagens prescritivas da literatura de autoajuda. Em
última análise, esperamos compreender como essa ideia se insere no campo
educacional, objetivando os sujeitos professores e seus processos formativos.
Diante dessa constatação, vigoram-se diversos aspectos de caráter oportunista,
associados às formas de se abordar a subjetividade dos sujeitos subvertendo como
pressuposto o autoconhecimento. Uma dessas formas de subversão, pela qual não
poderíamos deixar de comentar, é o modo com que as literaturas de autoajuda se
inserem na sociedade, alcançando com certa facilidade o público professor. Tendo essa
questão em vista, diante de uma análise ainda que prévia, observamos que a noção de
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autoconhecimento esteja se esvaziado pela superficialidade do modo com que essas
literaturas abordam o tema.
Colocando nossa análise dessa forma, pensando o campo social do qual a
Educação é parte constituinte, buscamos nos afiliar a Lipovetsky (2005), colocando
como pano de fundo da nossa discussão, a ótica da superficialidade e esvaziamento
propostas pelo o autor, quando diz que a sociedade contemporânea se encontra entregue
à volubilidade de sentidos e valores, numa ausência de legitimidade, limitando o
indivíduo ao individualismo extremo, centrado em uma busca desenfreada pela
realização emocional de si mesmo.
Tal aspecto, ademais, se afirma pela observância imposta pela cultura do
consumo, fortemente impregnada na sociedade contemporânea capitalista. Esse
contexto social, com efeito, pode culminar no fenômeno da cultura do narcisismo, onde,
os desejos individualistas se põem acima dos interesses de classe, caracterizando um
indivíduo desinteressado pelo social e voltado apenas para a intimidade do “eu”. Além
do que, o aspecto narcisista pode se reforçar por uma descrença de uma visão do futuro,
como que de um esvaziamento do sentido humano, fazendo com que o indivíduo seja
perseguido pela ansiedade do desejo existencial (LASCH, 1983).
De todo modo, tentaremos apresentar ao longo da Dissertação as nossas
discussões em outros cinco capítulos. No primeiro capítulo suscitaremos algumas
questões teóricas, que consideramos relevantes para compor o que chamamos de
cenário favorável à disseminação de uma noção de autoconhecimento diante de
aspectos do individualismo extremo e de uma cultura narcisista na sociedade
contemporânea, e como isso converge para um cultivo exagerado do “eu”.
Além disso, traremos no mesmo capítulo alguns algumas discussões no que diz
respeito às pesquisas do campo educacional e à imagem do professor diante das
produções científicas, sendo isso, àquilo que possa ser identificado como um campo de
recepção das diversas concepções que reforçam a ideia do autoconhecimento, enquanto
condição a ser objetivada no âmbito da formação e prática do professor. Decorrente
dessa discussão, apresentaremos uma temática sobre a compreensão do processo de
apropriação de uma noção de autoconhecimento pelas literaturas de autoajuda e,
portanto, como essas literaturas se inserem no campo educacional visando o público
professor.
Para o segundo capítulo, delinearemos nosso percurso metodológico,
apresentando o modo com que os dados foram apreendidos para os respectivos
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contextos de análise: emergência, recepção e disseminação; assim como, o modo com
que tratamos os dados pela Análise do Discurso de Foucault.
No terceiro capítulo, apresentaremos o nosso contexto temático de emergência,
onde colocaremos em discussão as constituições do autoconhecimento na história do
pensamento ocidental, onde buscamos referências desde a Antiguidade Clássica, até a
Modernidade e algumas perspectivas na contemporaneidade.
O quarto capítulo é onde abordaremos o contexto temático de recepção da ideia
de autoconhecimento, assumindo a análise a partir dos discursos de alguns trabalhos
acadêmicos, tentando apresentar como o campo educacional brasileiro vem
recepcionando a ideia do autoconhecimento, no âmbito de suas propostas investigativas.
Quando pensamos o quinto capítulo, dedicamos para este momento a nossa
compreensão dos discursos de alguns docentes a respeito da temática do
autoconhecimento e sua relação com as principais literaturas de autoajuda, que se
direcionam ao campo da prática e formação educacional, constituindo, assim, o nosso
contexto temático de disseminação.
Por fim, traremos nossas considerações finais referentes a toda discussão feita ao
longo da Dissertação, convergindo os principais pontos quando uma noção de
autoconhecimento se direciona ao campo da formação docente, especialmente, quando é
associada às prescrições dos livros de autoajuda.
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1 DELINEAMENTO TEÓRICO – algumas questões para compreender o cenário
favorável à disseminação da noção de autoconhecimento

Dedicaremos a este capítulo uma atenção necessária para alguns dos pontos
teóricos que demarcam o início da nossa investigação e servirão de pano de fundo às
discussões ao longo da Dissertação.
De início, visamos compreender o cenário social pelo qual o indivíduo possa se
tornar afeito à noção de autoconhecimento, principalmente, quando assumido pelas
formas prescritivas da literatura de autoajuda, subscrevendo-o num fenômeno de
individualismo extremo das nossas sociedades capitalistas, que tendem a desencadear
um processo de narcisismo contemporâneo nos indivíduos, quando estes tentam, a todo
custo, cultivar uma autoimagem.
No segundo momento, aprofundaremos para a compreensão das implicações
desta noção à formação e prática docente, onde tentaremos delinear algumas questões
que são apontadas sobre as pesquisas educacionais partindo do que se debate sobre a
transição entre a Modernidade e a Pós-Modernidade, além de apresentarmos uma
discussão pontual a respeito do que tem sido a proposta do pensamento pedagógico
brasileiro nos últimos tempos, e finalizamos tentando demonstrar as justificativas para o
que chamamos de excessos de discursos sobre o campo de formação e a imagem do
professor nas pesquisas educacionais.

1.1

A Sociedade do Individualismo e o Cultivo Narcisista do eu

O aspecto da sociedade contemporânea que buscamos compreender, tendo como
referência o autoconhecimento, é àquele pertinente à emergência profusa das
necessidades autoafirmativas e de busca desenfreada pelo sentido do eu.
Aspecto este que é posto como que sem precedentes na história da humanidade,
de onde, também, acreditamos que o autoconhecimento ganha status notorious,
reforçado pelo predominante senso comum inconteste, nas suas diferentes abordagens,
sejam elas literárias, ou de ordem prática. Assim, não poderíamos nos furtar,
sobremaneira, de pensar a sociedade diante desses aspectos, quando nos propomos a
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discutir a temática do autoconhecimento pela ótica educacional e os reflexos de
abordagens dessa natureza sobre os processos formativos do indivíduo educador.
A inspiração para essa discussão, dentro desse sentido apresentado, advém das
leituras feitas de Lipovetsky (2005), em que o autor pensa no projeto de indivíduo
adaptado às demandas da sociedade contemporânea, cada vez mais evidente pelo acesso
à subjetividade, trazendo-nos à reflexão de que, diante da perspectiva pós-modernista,
vivemos uma nova fase do individualismo ocidental, ligado, simultaneamente, a uma
nova forma de controle dos comportamentos e uma diversificação dos modos de vida,
das crenças e dos modos de agir.
Ele afirma que nesse processo de remodelação dos setores da vida social, à
medida que as sociedades democráticas se desenvolvem, vem ocorrendo uma
personalização que, dentro de uma perspectiva comparativa e histórica, remete a um
rompimento do processo disciplinar da sociedade. Decorrendo disso, uma nova maneira
da sociedade se organizar e se orientar, apresentando um comportamento baseado no
consumo e no estímulo das necessidades. É um processo que legitima o individualismo
de uma sociedade da indiferença e do vazio (LIPOVETSKY, 2005).
Lipovetsky (2005), antes de tudo, situam-nos numa relação conflitante entre
compreender ideologicamente a condição das sociedades num quadro ‘modernista’ que
poderia estar em transição para a condição ‘pós-modernista’. Assim, para esse conflito
ele nos diz abertamente:
Elevar o pós-moderno ao nível de uma hipótese global designando a
passagem lenta e complexa para um novo tipo de sociedade, de cultura e de
indivíduo que nasce no centro e no prolongamento da era moderna,
estabelecer o teor do modernismo, suas linhas genealógicas e suas principais
funções históricas, apreender a inversão da lógica que aos poucos foi se
operando no decorrer do século XX em benefício de uma preeminência cada
vez mais nítida dos sistemas flexíveis e abertos (LIPOVETSKY, 2005, p.
60).

Estes são os principais alvos de sua análise que justificariam uma onda de
mudanças profundas do comportamento social que, de fato, afirma nossa condição mais
flexível às novas tendências, à adoção de uma cultura da personalidade, de culto e a
redescoberta do corpo e dos seus poderes subjetivos.
De impacto, essa tendência é exacerbada por um movimento nonsense
contemporâneo, ou seja, desprovido de significação ou coerência, de apelo imperativo
da personalização, em um sentido em que os indivíduos se percebem objeto-sujeito de si
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mesmos, estimulados pela autorreflexão, tal qual é o desencadeamento do narcisismo
contemporâneo (LIPOVETSKY, 2005).
A respeito do tema sobre narcisismo contemporâneo, Lasch (1983) contribui
para essa discussão denunciando um fenômeno social que denomina cultura do
narcisismo, onde as concepções de mundo criadas pela sociedade encorajam uma
contraofensiva do eu, que colaboram para diluir as fronteiras entre o indivíduo e o seu
meio.
O autor parte do pressuposto de que a crise política do capitalismo refletiria
numa crise geral da cultura ocidental, se revelando enquanto um desespero generalizado
da sociedade pelo futuro, difundido pela não compreensão do curso da história moderna,
desencadeando um modo de vida que viria a estar moribundo, levando ao extremo de
uma guerra de tudo contra tudo e sujeito ao individualismo competitivo (LASCH,
1983).
Para tanto, nessa noção de cultura narcisista, em face da realidade do sujeito
cheio de si, emerge uma preocupação excessiva com o eu na busca pela felicidade e
pelas realizações pessoais. Isto se concretiza pela tendência contemporânea das pessoas,
ao se sentirem angustiadas, se satisfazerem com uma ilusão momentânea de bem-estar
pessoal, saúde e segurança psíquica. Entretanto, o autor ressalta que essa busca por
terapias alternativas, que visam gerar um potencial humano, serve apenas para
intensificar o isolamento do eu (LASCH, 1983).
Desse modo, paralelo a esses aspectos da sociedade contemporânea,
apresentaremos abaixo um quadro de como as pesquisas, nessa transição da
Modernidade para a Pós-Modernidade, têm percebido os sujeitos professores e o campo
da formação docente, como que diferentes ideias vêm se disseminando para o campo
educacional, no enlace com as produções da área e o quanto a compreensão desses
pontos podem contribuir para compreender a nossa problemática.
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1.2

Problemática da pesquisa no campo educacional e da formação docente

Para pensarmos a problemática da pesquisa no campo educacional e da
formação, enquanto nossa argumentação, nós fizemos a opção em subdividir em três
etapas.
Inicialmente apresentando o que tem sido o projeto político pedagógico
brasileiro na Modernidade; para depois, apontar alguns pressupostos, a partir da
problemática que gira entorno da legitimação das Ciências Humanas e que se agrava
desde as décadas de 60 e 70; por fim, tentar identificar o que chamamos de cenário
favorável à disseminação de uma noção de autoconhecimento na educação brasileira,
abordando o que se debate sobre os excessos de discursos a respeito do professor. Isso,
porque acreditamos que se centra, principalmente, nesta discussão a compreensão de
como uma noção de autoconhecimento ganha terreno, enquanto um lócus epistêmico na
Educação.

1.2.1 O projeto político pedagógico brasileiro na Modernidade

O presente tópico tem por finalidade apresentar, modestamente, o que tem sido o
projeto político pedagógico brasileiro nos últimos tempos, abrangendo algumas
questões que giram em torno do debate sobre educação e republicanismo no Brasil.
Para isso, temos o interesse de trazer a posição de Brayner (2008), onde o autor
sai em defesa do que se discute sobre educação republicana, tendo como alguns pontos
o perfil histórico da educação brasileira ao longo do século XX.
Delineando as implicações da atual conjuntura educacional brasileira, tendo
como escrutínio os aspectos democráticos, em que no atual cenário político brasileiro, a
falta desse debate tende a ferir constitucionalmente o campo educacional e seu processo
democrático, como argumenta o autor, isto é posto como necessário para a defesa de
uma educação pública, gratuita, e capaz de equacionar as desigualdades sociais.
Brayner (2008) dá uma excelente pista do que tem sido o processo educacional
brasileiro que, no nosso entender, justifica a emergente necessidade de se discutir o
republicanismo na política educacional do Brasil atual. Para todos os efeitos, inicia
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lembrando que a preocupação com a educação das “massas” advém desde o período em
que a nação brasileira se tornou independente, significando desse sentido, pelo menos
há mais de cem anos, que todas as discussões acerca de um projeto educacional
brasileiro são problemáticas postas em evidência.
Admitindo, com isso, que as últimas décadas do século XX tem sido o período
mais aguerrido para o debate sobre os problemas educacionais no Brasil, não obstante
para décadas mais recentes, chamando a nossa atenção para a unanimidade sobre uma
preocupação que perpassa a história recente do processo educacional, que diz respeito à
necessidade de aumentar e melhorar os índices de escolaridade da população brasileira
(BRAYNER, 2008).
Em outro momento ele apresenta o que se articula com nossa proposição de um
cenário favorável à disseminação de ideias, que concerne, paralelamente, ao
estabelecimento do projeto pedagógico brasileiro, da capacidade de alguns atores
educacionais em promover diversos modos de encarar e solucionar os problemas da
Educação, tomando-a “como a panaceia de todos os males”; o que ainda se compara ao
otimismo pedagógico bastante presente no início do século XX, uma herança capaz de
obscurecer outras dimensões que o processo de escolarização pode comportar
(BRAYNER, 2008, p. 10).
Ademais, as precárias condições de escolarização do Brasil é, de fato, a
realidade presente para a maioria da população brasileira, que esbarra com a
persistência e permanência dos problemas, se arrastando ao longo do tempo. Disso, vêm
se constituindo os pilares que sustentam as estruturas das desigualdades sociais. Esta
situação é composta por um perverso sistema de dominação implantado no país,
alimentado pela condição de inferioridade e desconhecimento do outro, de onde
emergem os limites entre aqueles que são integrados e aqueles que são excluídos dos
processos de participação social, política, econômica e cultural (BRAYNER, 2008).
Brayner (2008) nos diz ainda que decorrente dessa condição, uma intrínseca
relação passa a existir entre a educação e democracia. O argumento parte da relação em
poder acreditar em um modo de organização social e política mais aprimorada que a
humanidade conseguiu alcançar, por mais desconhecidos que sejam os seus limites. Não
se podendo negar, também, que desse princípio de construção da democracia, o papel da
educação não pode ser abstraído. Tanto o mais, a sua virtuosa habilidade de abordar
requisitos dos modos produção e da força de trabalho, mas, sem perder de vista os
mecanismos participativos, para o exercício dos direitos civis, políticos e sociais, assim
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como, as lutas pelas permanentes conquistas de direitos e continuidades dos mesmos. A
despeito disso, a questão é dita que aquelas competências necessárias e esperadas para
os egressos da educação pública, como a participação qualificada no espaço público, são
distribuídas de forma não republicana.
Contudo, por mais que a educação, por ela mesma, não seja capaz de equacionar
todas as desigualdades sociais, historicamente, a educação vem sendo um poderoso
instrumento de combate. Nesse ponto, em muito se teve a contribuição da produção e
disseminação

do

conhecimento

científico,

em

articulação

ao

processo

de

desenvolvimento social, mas sem deixar de relacionar, que ambos de íntima relação
com a peculiar racionalidade do modo de produção do capitalismo. Dessa articulação a
educação se tornou um requisito para o que se espera do viver e conviver nas sociedades
modernas (BRAYNER, 2008).
Dessa questão posta, da proposição do que poderíamos esperar enquanto
proposta educacional brasileira, esta sai na contramão, subvertida pela política
partidarista e da defesa de interesses escusos, como os observados no cenário político
atual.
Para todos os efeitos, passemos agora a compreender o processo pelo qual têm
passado as pesquisas nas Ciências Humanas na transição da Modernidade para a PósModernidade, sobretudo, os efeitos dessa questão sobre o campo educacional.

1.2.2 A “tensão” das pesquisas na transição Modernidade/Pós-Modernidade

Para situar a questão do que entendemos como problemática das pesquisas no
campo educacional e na formação docente, de onde se inserem perspectivas que passam
a valorizar a disseminação de ideias sem o devido tratamento teórico, partir-se-á da
análise que alguns autores fazem sobre o que se denomina de “tensão” entre a
Modernidade e Pós-Modernidade.
Tomamos de início a análise feita por Santos (1997), em que o autor coloca o
século XX como um período infeliz e doente, por não ter tido os méritos históricos no
que se pudesse esperar dele, mesmo admitindo que o projeto da modernidade tenha sido
ambicioso e revolucionário, não cumpriu algumas de suas promessas, cumprindo outras
em excesso. Ao passo que poderíamos considerar para este momento de transição, que
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tal projeto deveria ser considerado obsoleto e, então, ser superado na condição pósmoderna. Isso, em muito, se remete aos modos de produção do capitalismo, que passa a
situar a sociedade contemporânea num paradigma cultural, em que esta situação de
transição é responsável pela condição presente de superficialidade, como de um vazio,
ou de uma profunda crise cultural.
Justifica-se, segundo o mesmo autor, esse estado sociocultural da modernidade,
que se arrasta desde o século XVIII, pelo fato de que os projetos de sociedade se
centravam nos pilares da Regulação e da Emancipação6. Destacamos um dos princípios
do pilar da Emancipação, o princípio cognitivo-instrumental, que por sua vez, se
articula a um dos princípios do pilar Regulação, o de mercado, centrais no
desenvolvimento das ideias de individualidade e concorrência, tendo a ciência e a
técnica como forças produtivas. Estes princípios viriam a se vincular aos excessos de
promessas do projeto da modernidade, na tentativa de concretização de objetivos
práticos de racionalização global da vida individual e coletiva, coincidindo com a
emergência do capitalismo (SANTOS, 1997), e é neste cenário que nos encontramos
hoje de extensas produções ainda vinculadas a estes princípios de atendimento às
necessidades de identidade e individualidade.
Os impactos desta condição para a produção de conhecimento no campo
educacional são perceptíveis e, de sorte, fomos buscar os argumentos de Gallo (2006),
para compreender o modo com que o campo educacional se esbarra neste ponto de
tensão, da transição entre a Modernidade e Pós-Modernidade. Pois, ele retoma a ideia de
que, por um lado, muitos acreditavam que com a chegada dos “tempos modernos”, nós
passaríamos por uma revolução do pensamento tanto na pesquisa educacional, quanto
nos modos de educar, por outro lado, tantos outros criticam a “farsa da modernidade”
que tende a obscurecer nossa compreensão nos modos de pensar o campo da Educação.
Paralelamente a esse embate, Lopes (2013) discute sobre as chamadas teorias
pós-críticas7, amplamente dominada no cenário educacional a partir do século XXI no
Brasil. Levantando, assim, questões sobre seus efeitos da apropriação dos estudos pósestruturalistas, supondo que o campo é cada vez mais interpelado pelo pensamento das
6

Os pilares da Regulação e Emancipação são constituídos com três princípios cada: no pilar da regulação
encontram-se os princípios do Estado, do Mercado e o da Comunidade; no pilar da emancipação
constitui-se de as três lógicas de racionalidade, a estético-expressiva, a moral-prática e a cognitivoinstrumental. Cada um desses princípios é fundamentado por diferentes formulações filosóficas, mas se
correspondem de algum modo para orientar a vida prática dos cidadãos (ibidem).
7
A autora aborda as teorias pós-críticas tomando como base o currículo em Educação, contudo,
percebemos que os efeitos são semelhantes para o campo educacional como um todo.
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reflexões pós-críticas, gerando o que ela chama de um hibridismo teórico na busca por
espaços acadêmicos, recorrendo, nessa questão, para um possível aprofundamento das
características pós-modernas.
Desse modo, Gallo (2006), comenta que para a pesquisa em Educação desfaça
um possível véu sobre suas intermediações, voltar-se-á nossa atenção a um dos aspectos
que fora central do projeto da modernidade, que é a questão epistemológica. Haja vista
que a produção do conhecimento na modernidade teve as marcas dos princípios da
objetividade e da universalidade do conhecimento, portanto, para que a produção do
conhecimento se torne válida, a pesquisa em educação não poderia negar tais princípios.

1.2.3 O excesso de discurso sobre o professor

Após essa breve apresentação do que entendemos como cenário favorável à
disseminação de ideias para o campo educacional, diante da possível ‘tensão’ entre os
projetos da Modernidade e da Pós-Modernidade e das repercussões sobre as pesquisas
científicas em Educação, passamos agora a compreender as implicações deste cenário
no campo específico da formação e da prática educacional, que sofre com as
reviravoltas da imagem do professor ante as pesquisas acadêmicas.
Vendo essa questão num breve contexto histórico, nos é apresentado que no
transcorrer do século XIX os professores são imbuídos a se transformarem em agentes
do projeto social e político da modernidade, diante da emergência de novos modos de
governo e a transformação da escola. O processo que decorre dessa época é de
homogeneização da cultura, onde, as escolas são massificadas pela racionalidade e
tecnologias de progresso. Fixando-se a partir deste cenário a crença de que se poderia
dizer ao professor o que e como fazer, difundindo-se modelos de práticas e dinâmicas
pedagógicas para os diversos tipos de contextos. Discursos que tentam redefinir a
questão do ensino, além de, paralelamente a isso, termos a intervenção do Estado na
vida social e política desses profissionais (NÓVOA, 1998).
Nóvoa (1992), também, nos apresenta que o campo de formação, não
indiferente, perpassa pela crise das ciências, em especial das Ciências Humanas,
ocorrendo de certo modo um esgotamento de discursos sobre o professor, pela tentativa
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de reabilitar o ator, que sofre com as condições impostas pela realidade social
contemporânea. Esse contexto decorre desde a produção do conhecimento para a
formação de professores dos anos 80 na Europa, que havia uma preocupação maior em
situar o professor como o objeto a ser conhecido, mais do que ser o sujeito do próprio
conhecimento, demarcando neste período a ruptura do modo de se abordar a formação.
Os professores, assim, no cenário de suas práticas pedagógicas se veem muito
mais sob os olhares e julgamentos de serem meros agentes de reprodução, que
acarretaria numa crise de identidade dos professores8, perdurando até os dias de hoje.
Pois, a maior preocupação nesta questão é em demonstrar como é possível ao professor
educar e quais limitações ele deve enfrentar no embate de sua tarefa docente, operando
disso, um esgotamento discursivo a respeito da prática e formação do professor
(NÓVOA, 1998).
Em outra perspectiva de análise, em um movimento contrário a este quadro
apresentado, Cestari (2013) nos exemplifica que em tempos presentes têm emergido
pesquisas com viés autoafirmativas, que tomam como base a valorização da experiência
pessoal do professor, acreditando na eficácia da formação dos sujeitos pela aproximação
da pesquisa e formação, quando o sujeito se torna o objeto de investigação de si mesmo.
Disso, o autor nos apresenta o Movimento Pesquisa/Formação9, que veio
afirmar a valorização da experiência autobiográfica, enquanto formação do sujeito
professor e pesquisador. O Movimento justifica que o professor deva construir um
conhecimento de si narrando a sua própria história (CESTARI, 2013, p. 27).
Portanto, o que o Movimento Pesquisa/Formação faz é a defesa do papel
professor/pesquisador, uma virada de perspectiva, se opondo aos excessos de discursos
sobre o professor que diz o que eles devem fazer, para que eles saiam em busca de
poder contar sobre sua própria história de vida, esperando os efeitos formativos das
narrativas sobre sua atuação como docente. Contudo, o autor afirma que essa ideia passa
a se alimentar de uma crença, pois, as pesquisas de cunho autobiográficas se utilizam de
certos pressupostos para alcançar seus objetivos da formação autoafirmativa, como que,
8

Grifo nosso.
O autor utiliza essa denominação para facilitar a referencia às pesquisas autobiográficas no seu trabalho,
que adotam este modelo de pesquisas como tônica ao resgate da experiência formativa do professor,
tendo em curso de suas premissas o autoconhecimento. Contudo, salientamos que é importante
diferenciarmos a noção de autoconhecimento adotada nas pesquisas do campo educacional, da concepção
de pesquisa autobiográfica, o que ocorre é que a noção de autoconhecimento, por vezes, é evocada como
um dos pressupostos das pesquisas autobiográficas, mas não é regra em todas as pesquisas dessa natureza.
Para essa questão ver: ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. Memória, narrativas e pesquisa
autobiográfica. História da Educação, v. 7, n. 14, p. 79-95, 2003.
9
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por vezes, os discursos narrativos estão impregnados de uma valorização excessiva das
relações positivas das identidades destes sujeitos, assumindo muito mais o efeito de uma
moda educacional (CESTARI, 2013).
Desse modo, quando nos propomos a discutir a respeito dos excessos de
discursos sobre os professores no campo científico educacional, seja pela via dos
excessos em dizer o que o professor deve, ou não deve fazer, seja pela via do professor
tomar as rédeas da sua formação pelos efeitos das positividades em suas narrativas,
concordamos que tais conjunturas têm contribuído mais com a pobreza das práticas dos
professores, do que com a legitimação desses enquanto produtores de saber (NÓVOA,
1998; CESTARI, 2013).
A expansão destas questões, juntamente com a necessidade de profissionalização
e de cada vez mais especialização do conhecimento, acarreta numa rejeição dos
processos históricos pela aceitação imediata do que se é oferecido, constituindo
profissionais que são vistos como meros reprodutores de esquemas existentes. Não
sendo demais pensar que, para todos os efeitos, a conjuntura da crise de identidade e do
mal-estar dos professores, é posta como subordinada à obrigação do campo acadêmico
de reconstruir a identidade desses profissionais. Desse modo, o campo educacional tenta
promover o reencontro do professor com seu desenvolvimento pessoal e profissional
por meio de técnicas, sublinhadas pelas dimensões da prática reflexiva e de valorização
profissional, mesmo que para isso o professor seja apenas um reprodutor de ideias e
procedimentos, por vezes, elaborados por outros grupos profissionais. Tal expansão não
é alheia ao projeto de racionalização do ensino, pondo em causa a autonomia dos
próprios docentes (NÓVOA, 1998).
Após essa leitura, diante dessa avaliação do que chamamos de excesso de
discursos sobre os professores, de certa forma, recaia sobre as tentativas de o campo
educacional reabilitar o profissional docente, em face de uma subjetividade perdida.
Passemos agora, à tentativa de compreender o fenômeno das literaturas de autoajuda e a
apropriação do discurso do autoconhecimento, e como essas literaturas têm alcançado o
campo educacional.
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1.3

A apropriação do autoconhecimento pela autoajuda

Para este momento da discussão teórica, buscamos um tratamento que visa
elucidar a condição do autoconhecimento enquanto pressuposto presente nas prescrições
das literaturas de autoajuda na contemporaneidade. Deste ponto, passamos a acreditar
que o pressuposto do autoconhecimento é uma condição discursiva presente nas
literaturas de autoajuda em formas diversificadas de subjetivação e que se utiliza de
diferentes estratégias para alcançar o seu público leitor, sobretudo, o professor.
Iniciaremos apresentando o modo pelo qual as literaturas de autoajuda se
constituíram na história dentro da modernidade, depois passando a compreender o
sujeito moderno e a apropriação da autoajuda, acreditando que dessa recomposição seja
possível perceber uma passagem do autoconhecimento à condição da autoajuda, desde a
sociedade moderna à contemporânea, tendo como subvenção a condição do
individualismo nessas sociedades.
Em outro momento passaremos a apresentar como tem ocorrido a inserção das
literaturas de autoajuda no campo educacional; demonstrando, também, como o campo
educacional tem abordado a imagem do professor leitor de autoajuda e quais as
literaturas de autoajuda mais consumidas pelos professores. Assim, esperamos traçar
um panorama de como tem sido a recepção do campo educacional pelas literaturas de
autoajuda.

1.3.1 A constituição histórica da literatura de autoajuda

Na tentativa de compreender como as literaturas de autoajuda se constituíram
historicamente e sob quais formas de significação nos apoiaremos de partida no autor
Rüdiger (1996), em que ele afirma que a prática da autoajuda enquanto literatura é
fenômeno recente e resultante da convergência de diversos processos históricos, com os
quais não se pode separar o seu contexto de origem e os sentidos atribuídos na
sociedade.
De início, o autor apresenta uma conceituação do que se entende pela literatura
de autoajuda:
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Em síntese, o fenômeno refere-se ao conjunto textualmente mediado de
práticas através das quais as pessoas procuram descobrir, cultivar e empregar
seus supostos recursos interiores e transformar sua subjetividade, visando a
conseguir uma determinada posição individual supra ou intramundana
(RÜDIGER, 1996, p. 11).

O autor ainda nos traz alguns princípios com os quais essa proposição se
fundamenta, ao dizer que é no seu interior, de onde o indivíduo encontraria todos os
recursos necessários para obter o sucesso, na concretização de objetivos, ou estar ao
alcance da felicidade e, por conseguinte, desfrutar de uma vida completa (RÜDIGER,
1996). Portanto, é diante destes propósitos que percebemos a autoajuda se utilizando da
noção de autoconhecimento para fomentar seus discursos prescritivos.
Esses princípios em que se baseiam as práticas de autocultivo são fenômenos
antigos, com marcas desde a Antiguidade. Contudo, os movimentos realizados pela
autoajuda no século XX são associados, ao que o autor chama de “verdadeiras empresas
de engenharias da alma”, que recorrem aos mais variados tipos de mídia para divulgar
fórmulas de sucesso e têm se tornado em fenômeno mundial. Porém, como é um
modelo de literatura desprovido de critérios internos de valor, tem se tornado,
basicamente, como um fenômeno da cultura de massa capitalista, capaz de
redimensionar os padrões sociais e subjugar os processos de subjetivação contidos em
projetos inventivos do espírito humano (RÜDIGER, 1996).
A partir disso, a literatura de autoajuda constitui-se num mecanismo de
mediação através do qual as pessoas procurariam reconstituir o seu eu de maneira
reflexiva, percebendo e sabendo lidar com os processos subjetivos, ou seja, saber lidar
com os problemas colocados pelo contexto da Modernidade. O indivíduo moderno foi
privado do auxílio que era recebido pela tradição, este necessita agora, diante da
situação precária da sua subjetividade, empreender uma reciclagem constante do seu
modo de ser, se quiser preservar sua identidade e a condição social, assim como, a sua
própria individualidade (RÜDIGER, 1996).
Em uma leitura próxima desse contexto, Adorno e Horkheimer (1985) chamam a
atenção para a condição imposta pelo capitalismo, em que se fabrica um estilo de
comportamento para os homens, que são privados pelo processo industrial, de
espontaneidade. Ensejando o surgimento dos movimentos de massa, que buscam em
certa medida condicionar as rotinas cotidianas, cristalizando um sujeito passivo em todo
movimento concernente à lógica capitalista.

28

Dessa leitura é possível compreender a literatura de autoajuda como um modus
operandi que condiciona o indivíduo, incentivado por determinados mecanismos (uma
espécie de utilitarismo terapêutico), a fundamentar-se em um novo ethos da
personalidade. Caracterizado por preceitos egoísticos, afirmando um contexto de
individualismo extremo, pois, o sujeito estará inserido num cenário de busca
desenfreada pela realização plena de si; sendo necessário dizer-lhes como fazer amigos
e influenciar pessoas (RÜDIGER, 1996).
Segundo esses preceitos podemos entender a constituição dos sistemas da
literatura de autoajuda, enquanto matriz de determinados modos de subjetivação, uma
forma de mediação (como veremos logo abaixo) na constituição e formação de sujeitos
na nossa sociedade.

1.3.2 O sujeito moderno e a apropriação da autoajuda

Em nossa busca por compreender a apropriação do autoconhecimento enquanto
fenômeno na literatura de autoajuda interessa-nos agora recompor a constituição do
sujeito afeito a este tipo de literatura que ocorre desde a Modernidade.
Para isso, é importante lembrar que ocorre nas sociedades burguesas modernas,
um engajamento à necessidade de autorrealização e autofruição da personalidade para a
condução da vida. O indivíduo é posto a se capacitar e se apropriar da própria vida,
através do cultivo da moral, da consciência, do cumprimento dos deveres para consigo e
com os outros. Difunde-se, então, a ideia de que, para alcançar o sentido de condução da
vida, seria inevitável o desenvolvimento pleno da personalidade, um homem que se
submete ao autocultivo e capaz de gerir a si mesmo. Ocorrendo, nesse contexto, a
emergência das literaturas de autoajuda, que se propuseram a capacitar os sujeitos a essa
condição de condução da vida, apresentando inúmeros modelos e programas de
formação (RÜDIGER, 1996).
Por outro lado, fomos motivados a buscar no pensamento de Nietzsche um
possível entendimento desse endereçamento da autoajuda para a constituição do sujeito
e como se processa tal estruturação que se acentua desde século XIX. Advertindo-se
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que, apesar de Nietzsche não ter conhecido o fenômeno da autoajuda, a origem de
muitos dos pressupostos que a constituem fora contemporâneo dele.
Assim, Nietzsche esquematizou uma problemática definindo-a como uma
perspectiva possível de compreender as propostas de condução da vida. Para Nietzsche
a condução da vida do sujeito era como uma construção do conceito de cultura
individual que, formulado naquela época, ensejava uma reflexão crítica acerca dos
limites do desenvolvimento da personalidade individual, propostos pela Modernidade
(NIETZSCHE, 2008).
Nietzsche, diante desta questão, foi levado a reavaliar a categoria de indivíduo à
suposta necessidade de cultivo de um eu superior que se encontraria privado da reflexão
de sentido e de limite. De certo, ele traça uma crítica aplicável aos sistemas semelhantes
ao da autoajuda, quando estes se propõem a trazer felicidade para o indivíduo, como
àqueles dos fundamentos da moral, apresentada por ele como:
Todas essas morais que se referem ao indivíduo para “fazer sua felicidade”,
nada mais são que compromissos com o perigo que ameaça a pessoa dentro
de si mesma. São porventura mais que receitas contra suas paixões, contra
suas boas e más inclinações, quando tendem a mandar e dominar como amos;
astúcias e pequenas ou grandes artimanhas com calor de remédio caseiro.
Todas têm formas escuras e absurdas por que se dirigem a todos e
generalizam onde deveriam particularizar. Todas se expressam de modo
absoluto e se consideram como absolutas. A todas faltam o sazonamento para
serem suportáveis [...] misturado com “o intelecto” valem bem pouca coisa
[...] (NIETZSCHE, 2001, p. 110).

O filósofo aponta para as perspectivas de práticas da modernidade clássica, que
pudessem ensejar uma autoconsciência, e sendo esta conduzida pela autodeterminação,
classifica como perigosa do ponto de vista de se buscar uma autenticidade individual;
que configuraria um problema sobre quais verdades podemos conhecer sobre nós
mesmos; ou como podemos nos realizar individualmente; quando na prática, não tem
um esquema de vida verdadeiro, mas diversos desejos a serem satisfeitos10.
Como consequência da discussão apresentada acima, procuraremos agora
demarcar uma possibilidade de compreensão do sujeito que passaria, mediante o
atendimento dos seus desejos e necessidades, a ser mais afeito à condição da busca de si
na sociedade contemporânea.

10
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Discutindo esta questão junto Freud (1996), no afã de apresentar sua
investigação sobre as origens da infelicidade no conflito entre o indivíduo e a sociedade.
Esta afirmação nos é apresentada na seguinte passagem:

É impossível fugir a impressão de que as pessoas comumente empregam
falsos padrões de avaliação – isto é, de que buscam poder, sucesso e riqueza
para elas mesmas e os admiram nos outros, subestimando tudo aquilo que
verdadeiramente tem valor na vida (FREUD, 1996, p. 73).

Sob esta reflexão, de certa forma podemos identificar um possível
funcionamento categórico da sociedade quanto à necessidade de imagem e identidade
própria, na presunção da ascensão social.
No entanto, o próprio Freud nos adverte o quanto pode ser variado para a
condição humana e para a vida mental de cada um, essa questão da necessidade de
imagem e identidade para uma possível admiração e busca da satisfação dos desejos.
Desse modo, ele diz que as pessoas, mesmo diante de toda a diversidade, são
todas elas impulsionadas por seus desejos e dessa condição os indivíduos viventes em
sociedade não conseguem se desprender, o que acarretaria numa vida de ilusão
(FREUD, 1996).
Freud interpreta esta condição social com proximidade ao que chamou de
“sentimento de nosso eu”, ou “do nosso próprio ego”, sendo o ego uma entidade11
autônoma que se distingue de tudo mais, como uma aparência enganadora. Ele diz que
essa aparência pode ser tanto uma projeção interior que serve de fachada para o id, com
delimitações não muito nítidas, como uma projeção exterior em que o ego se expressaria
com linhas de demarcação mais nítidas. Entretanto, essas fronteiras não são
permanentes na vida dos indivíduos. Por exemplo, na transição da infância à vida
adulta, haverá variadas fontes de sensações com as quais o ego aprenderá a distinguir do
mundo externo (FREUD, 1996, p.75).
Freud (1996, p. 84-85) resume esse esquema de propósito da vida, como:
“simplesmente o programa do princípio do prazer”; que funcionaria como um
aparelhamento psíquico de grande eficácia, ainda que em desacordo com o “mundo
interior”. Ele fica inclinado em disser ao que acreditamos ser felicidade, nada mais é do
que uma restrita satisfação das necessidades represadas e de manifestação episódica.
11

Grifo nosso para a expressão entidade mental.
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Quando qualquer situação desejada pelo princípio do prazer tende a se prolongar, o que
permanece é um sentimento de contentamento muito tênue. A nossa própria
constituição restringe nossa possibilidade de felicidade permanente, de modo que a
infelicidade tem mais facilidade de se expressar pela dimensão do sofrimento.
Não é de admirar que essa discussão posta por Freud (1996, p. 86) seja
direcionada a uma conclusão, de que a busca irrestrita de satisfazer todas nossas
necessidades, à luz do encontro da felicidade plena, ofuscando toda possibilidade de
desprazer, tende a se apresentar, como ele próprio coloca: “o método mais tentador de
conduzir a vida”. E nessa proposição do caminho a ser seguindo, ele caracteriza como
aspecto de fuga do desprazer, constituindo um instinto primordial e capaz de atacar as
fontes do sofrimento das relações humanas de diversas maneiras, como exemplo, as
situações de isolamento e busca por quietude, onde se busca defender-se do mundo se
afastando dele.
Dessa perspectiva social que estamos traçando, ainda é possível colocar o
individualismo como uma característica que se assevera entre os indivíduos, quando
partem dos desejos para as realizações pessoais, no propósito de sentirem-se úteis, ou
melhorar a si mesmos, cultivar o caráter e disciplinar a vontade, que seja através do
trabalho, do esforço e da dedicação. Contudo, se transformariam em desejos conflitantes
contra a verdadeira natureza do subjetivismo moderno (RÜDIGER, 1996).
Para esse ponto relembramos Foucault (1990), quando conceitua tal
problemática, a partir de formações histórico-sociais, possíveis de responder a esse
horizonte de dificuldades, dúvidas, incertezas, conflitos e obstáculos apresentados a nós
pela vida em sociedade; que passaram a se definir como questões de ordem práticoteóricas centrais e determinantes na vida da ação, e do pensamento. Ele traduz que a
superação de tais questões vem a ocorrer diante das chamadas técnicas de si, prementes
aos objetivos de como se governar – o sujeito torna-se objeto de seu domínio.
Diante de toda essa questão, nos leva a olhar com mais cuidado um dos
questionamentos feitos pelo próprio Foucault (1990), quando o faz na tentativa de
compreender, como que a experiência que se pode fazer de si mesmo e o saber que se
pode fazer de si mesmo, e o saber que deles formamos, não possam ser organizados
através de alguns esquemas?
Esse questionamento nos faz pensar a emergência dos argumentos que possam
ter constituído a área da literatura de autoajuda, se fazendo valer de determinados
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argumentos para mobilizar o autoconhecimento, enquanto condição necessária aos
indivíduos que buscam o domínio de si.

1.4

A inserção da literatura de autoajuda no campo educacional

Um dos objetivos basilares deste momento do trabalho é apresentar o modo com
que o campo educacional vem recepcionando as literaturas de autoajuda que são
direcionadas para o público docente e qual a imagem social desse professor leitor de
autoajuda. Para isso, buscamos apoio em algumas produções acadêmicas, que se
aproximam desta temática retomando a relevância deste assunto e dando notícia das
questões que guiam o pensamento dos professores aptos para este tipo de literatura.
Assumimos, diante disso, que os trabalhos selecionados, se asseguram pelo
pioneirismo e originalidade de se investigar a temática, satisfazendo, em uma primeira
apreciação, os modos que o campo educacional brasileiro tem recepcionado tais
literaturas prescritivas, tentando identificar os sentidos pelos quais aquelas literaturas de
autoajuda são absorvidas pelos docentes e, quando julgarmos necessário, realizaremos
um diálogo do que propõe estas pesquisas, com algumas das outras referências adotadas
no trabalho.

1.4.1 A imagem do professor leitor dos livros de autoajuda

O que tentaremos abordar neste momento, diante desse referencial adotado, é
compreender a imagem do professor que consome e acredita no receituário de técnicas e
estratégias disseminadas pelas literaturas de autoajuda. Grosso modo, pode vir a ser um
aspecto determinante para nossa compreensão da disseminação de uma ideia
pressuposta do autoconhecimento, que é direcionado à prática dos professores enquanto
autoajuda.
Como nos apresenta Romão (2009), que o objetivo do seu trabalho foi
compreender o processo de disseminação comercial dos livros de autoajuda para o
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campo educacional e interpretar o conteúdo daqueles livros destinados ao público
professor. Para realizar esta tarefa o autor realizou a análise de vinte livros, dos quatro
autores12 mais proeminentes na escrita de literaturas prescritas endereçadas aos
docentes. Apresenta-nos, diante disso, que o consumo destes livros aumentou muito nos
últimos anos, se apresentando como um possível saber científico, demarcado pela
eficiência de receitas de sucesso rápido, acusando a visão estreita e ingênua do mundo,
baseado no senso comum da educação autônoma.
Num dos capítulos de sua Tese, ele analisa as matrizes filosóficas da educação
brasileira, ante a tentativa de compreender o cenário pelo qual os professores consomem
livros de autoajuda. Em uma das sessões apresenta o questionamento de “qual professor
consome os livros de auto-ajuda para educadores?”, além de trazer outros
questionamentos, por exemplo, de como se explicaria a explosão editorial de tais livros;
quais os caminhos da formação docente que justificassem a adoção sentimentalista e de
consciência ingênua, das soluções despolitizadas e de universo rasteiro dos livros de
autoajuda; ou, se a leitura destes livros realizaria um desejo dos professores de
emancipar a si mesmo e a seus alunos, e é diante destes questionamentos que tenta
analisar o professor leitor destes livros numa inscrição histórica da trajetória do trabalho
docente. Concernente a isso, inicia dizendo que o professor “é resultado do modo como
as relações econômicas e políticas são construídas no bojo da sociedade e determina a
sua subjetividade, sua imagem, seu discurso” (ROMÃO, 2009, p. 88).
Isso nos remete, também, ao pensamento de Lipovetsky (2005) quando analisa
os modos com que os sujeitos se adaptam às demandas pela subjetividade das
sociedades contemporâneas, o que demarca o novo individualismo ocidental,
remodelando os setores da vida social, assim como, a diversificação dos modos de vida,
de crenças e dos modos de agir, baseado no consumo e estimulação das necessidades.

12

As obras selecionadas foram: do autor Gabriel Chalita, que é ex-secretário da Educação do Estado de
São Paulo - Educação: a solução está no afeto Histórias de professores que ninguém contou (mas que
todo mundo conhece); Pedagogia do amor: a contribuição das histórias universais para a formação de
valores das novas gerações; Educar em oração; Os dez mandamentos da ética. Do escritor e médico
Augusto Cury, os livros – Filhos brilhantes, alunos fascinantes; Pais brilhantes, professores fascinantes.
Do escritor e também médico Içami Tiba, selecionou – Adolescentes: quem ama, educa!; Disciplina
limite na medida certa: novos paradigmas; Educação e amor; Ensinar aprendendo: novos paradigmas;
Quem ama, educa!. Por fim, apresenta um maior volume de edições dos livros do autor Hamilton
Werneck, sendo: Assinei o diploma com o polegar: A construção da cidadania na escola; Como vencer
na vida sendo professor, depende de você; Ensinamos demais, aprendemos de menos; O profissional do
século XXI; Ousadia de pensar; Prova, provão, camisa de força da educação; Se você finge que ensina,
eu finjo que aprendo; Vestibular: eu quero, eu posso, eu vou passar.
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Identificamos em outro trabalho, o de Marín-Díaz (2012), uma análise que se
aproxima com o que fora debatido anteriormente, cujo objetivo foi traçar uma análise
sobre as práticas de si, promovidas pelos discursos da autoajuda e como uma das
principais estratégias na condução do eu. O trabalho apresenta que, vinculados às
técnicas de si das práticas pedagógicas, emergem discursos educacionais para a
produção de um eu fechado em si mesmo e numa constante autotransformação de
capitais humanos. Algumas dessas técnicas, apontadas pela autora, foram identificadas
na primeira metade do século XX e se aproximam das ideias de confissões e
direcionamento das consciências, onde aparecem enunciados de que tudo deve ser dito,
ou tudo deve ser conhecido, alcançando as práticas pedagógicas pela presença dos
processos de psicologização da vida, constituídos por processos contemporâneos de
governamentalização13.
Podemos presumir, diante das dimensões que as práticas de si são apontadas,
que esta é uma reverberação do que Foucault (1997) anuncia para as técnicas de si,
existentes em toda a civilização como pressupostos ao indivíduo fixar sua identidade,
diante da ideia de um objeto de conhecimento desejável.
Observamos, sobretudo, em Silva (2012), um destaque que a autora traz
referente à imagem dos dois mais proeminentes autores dos livros de autoajuda, que
escrevem sobre educação, Augusto Cury e Gabriel Chalita.
É apresentado por Silva (2012) um dizer do autor Augusto Cury (pelo qual
podemos compreender a imagem do professor leitor dos livros de autoajuda) quando
questionado se suas obras são pertencentes à categoria da autoajuda, o referido autor se
muniu de toda uma argumentação para justificar que seus livros têm fundamentação
científica e filosófica, responsabilizando alguns jornalistas, por não terem feito uma
leitura adequada de suas obras e acabam por incluí-lo nesta categoria. Além disso,
continua argumentando que incluir seus livros numa literatura inferior, desrespeitaria os
seus inúmeros leitores, que pertencem a diversos níveis culturais, como médicos,
psicólogos, professores, advogados, entre outros.
No que diz respeito ao autor Gabriel Chalita, apresenta uma reportagem feita por
uma revista brasileira de grande circulação, em que a mesma traça algumas críticas ao
autor dizendo que o ele tende a fazer um forte apelo às frases feitas e uma tendência às

13

Grifo nosso.

35

expressões no diminutivo nos seus livros. Ademais, tende a cometer erros grosseiros
quando tenta utilizar de citações de personalidades (SILVA, 2012).
Diante dessa condição, interpelamos a imagem que Romão (2009) faz do
professor leitor dos livros de autoajuda:

Esse professor, que hoje enfrenta as salas de aula cada vez mais
heterogêneas, que está pressionado para demonstrar índices de produtividade
e que se coloca como o domador de tecnologias high tech, é o mesmo que
consome livros de auto-ajuda, que se emociona com soluções fantasiosas
para os dilemas da carreira, que repete os hinos de amor e as histórias
publicadas como verdadeiras pelos livros de auto-ajuda. E o faz não porque
seja mal intencionado ou porque queira transitar no limite do mínimo, mas
porque é resultado de políticas educacionais compensatórias que
substituíram, barganharam e sabotaram o princípio primeiro da educação:
esclarecer o homem para que ele transforme a natureza, a si mesmo e a
sociedade em que vive (ROMÃO, 2009, p. 89).

Essa imagem do professor é feita a partir do entendimento que estes
profissionais substituíram seu tempo de dedicação à leitura de formação da cultura
clássica, por um tempo de entretenimento barato, pela substituição de uma informação
que fosse aplicada facilmente na realidade, além de uma absorção do ensino
instrumentalizado (ROMÃO, 2009).
Fechamos desse modo, o aspecto da imagem do professor que consome livros de
autoajuda, tendo em vista as estratégias adotadas por seus autores, na tentativa de
alcançar seu público leitor. Passemos agora, para um breve esclarecimento que as
pesquisas acadêmicas apresentam a respeito daqueles livros que são mais consumidos
pelo professor.

1.4.2 Os livros de autoajuda mais consumidos pelos professores

Diante do exposto sobre os professores que consomem livros de autoajuda,
apresentaremos agora, de forma breve, as descrições que foram feitas, nos trabalhos
supracitados, a respeitos dos livros mais absorvidos pelo público docente.
Diante disso, em última análise, tentaremos identificar os pressupostos que nos
levariam a acreditar numa possível crença da noção de autoconhecimento para a prática
e formação pedagógica, vinculada às literaturas de autoajuda. Para a realização desta
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tarefa, após leitura das análises feitas pelos respectivos trabalhos, selecionamos alguns
dos pontos que mereciam nossa atenção, e desses, destacamos as citações mais
relevantes daqueles livros de autoajuda analisados e as considerações dadas pelos
pesquisadores.
Sendo assim, retomaremos a parte da análise feita por Romão (2009), em que o
autor realizou um levantamento das obras mais expressivas, daqueles autores que
escrevem livros de autoajuda para a educação. Para isso, ele tomou como campo de
busca os catálogos das editoras e visitas às livrarias, chegando a vinte obras de quatro
dos autores14 mais procurados. A análise das obras foi realizada a partir de cinco feixes
temáticos15, de onde fez descrições de trechos dos livros e interpretando as ideias que os
autores difundem.
Numa primeira observação que faz, ele fala sobre os processos enunciativos
daqueles autores, que nas obras, de forma geral, se apresentam como:

Os inventores de paradigmas educacionais novos, supostamente nunca dantes
pensados, colocando-se no lugar de salvadores da educação nacional,
ofertando um receituário de medidas a serem seguidas com segurança
(ROMÃO, 2009, p.91).

Relacionando estas premissas, em tom de denúncia, de que os autores dos livros
de autoajuda tendem a ignorar a Educação enquanto ciência, como um campo do saber
regido por bases teóricas e metodológicas, pois, os autores não levariam em conta à
historicidade da própria ciência e seu acúmulo de conhecimento na história da
humanidade (ROMÃO, 2009).
Ademais, no primeiro feixe temático abordado, Novos paradigmas para a
educação na voz dos autores de livros de auto-ajuda, Romão (2009) mobiliza alguns
fragmentos dos livros analisados e os contrapõe ao referencial adotado. Desta forma,
diante do primeiro fragmento apresentado do livro: Filhos brilhantes, alunos
fascinantes, de Augusto Cury (2005), traz a seguinte análise:

[...] o autor mobiliza esforços para definir uma teoria sobre as janelas da
mente: haveria, segundo o autor, aquelas que são leves e claras ligadas ao
raciocínio e aquelas que são killers, resultado de traumas inconscientes,
conflitos não resolvidos, vivências de dor e sofrimento. Essa discussão
14

Os autores e suas obras foram mencionados anteriormente.
A saber: “1 – A criação de novos paradigmas educacionais; 2 – A necessidade imprescindível do afeto
e do amor para educar; 3 – O educar na sala de aula; 4 – Atores do processo educacional: a representação
do professor; 5 – A representação do aluno” (ibidem p, 06).
15
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relaciona-se com a educação na medida em que, dependendo da janela aberta,
o aluno aprende ou não um determinado conteúdo; nessa teoria caberia ao
professor conhecer as suas janelas e as do aluno para propiciar um clima
ameno de tranquilidade e conforto ao aprendizado (ROMÃO, 2009, p. 93).

Após isso, faz uma resalva discordando de que o abrir e fechar tais janelas, não
seria tarefa do professor em sala de aula, além de criticar o modo como essas teorias são
furtadas à análise histórica das condições materiais da maioria das salas de aulas em
escolas públicas no país, das condições de trabalho do professor e do próprio aluno
enquanto sujeito histórico dessa relação.
Ademais, podemos interpelar com as questões apresentadas, ao que nos
apresenta Giroux (2000), salientando que a pedagogia como prática educacional, é
resultado de um processo histórico de diversas lutas, e não simplesmente um discurso
dado a priori, como se fosse um conjunto de receitas prontas para serem executadas.
Para tanto, quando analisamos o trabalho feito por Silva (2012), observou-se que
a autora, diante de sua análise, faz uma comparação de alguns aspectos dos livros de
autoajuda, que se assemelham aos manuais antigos de formação de professores, por
vezes, os autores desses livros utilizam como exemplos (assim como faziam os
manuais) os “grandes pedagogos” da história, além de atingirem grandes marcas de
publicações e edições. Porém, faz resalva nesta comparação, de que os livros de
autoajuda estariam supostamente interessados apenas no sucesso material (pessoal e
profissional), à custa de um suposto sucesso espiritual, quando se seguindo
corretamente determinados passos (SILVA, 2012, p. 22).
A autora, diante disso, se propõe a analisar dois dos autores mais expressivos na
literatura de autoajuda, Augusto Cury e Gabriel Chalita. Quando buscou compreender
os livros de autoajuda consumidos pelos professores, a mesma comentou que os livros
escritos por estes autores, quando se referem à Educação, tendem a abordar temáticas
que vão desde a distribuição do espaço escolar, até as maneiras de formar professores,
apelando para questões subjetivas desses profissionais (SILVA, 2012).
Assim, ela pôde nos apresentar algumas características da organização dos
livros, como: dotar o professor da “missão da docência”; aconselhamento da “melhor
forma de agir e se portar”; espelhamento nas “personalidades reconhecidas”, ressaltando
condutas etc. Num dado momento de sua análise, quando inquire sobre a condição dos
dois autores se valerem de questões religiosas para abordar seu leitor, diz que, a
inserção desses autores no campo educacional, se sentindo aptos a contribuírem com o
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campo, remete ao fato de que a Educação “pode ser considerada uma área híbrida”, se
constituindo de vários outros saberes; o que justificaria o fato desses autores se sentirem
a vontade de escrever sobre Educação (SILVA, 2012, p. 51).
Apesar dessa argumentação, relembramos de uma questão relevante nesse ponto
expressada em sua análise, que é a problemática apresentada por Röhr (2007), de o
campo educacional, de fato, não ter um campo epistêmico próprio, o que, para todos os
efeitos, colocaria em risco a condição de ciência da Educação. A nosso ver, é
possivelmente a condição mais evidenciada para a inserção de perspectivas dessa
natureza, sobretudo, por visar contribuições milagrosas para o exercício da docência.
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2

O PERCURSO METODOLÓGICO

Tentando responder ao nosso questionamento principal de compreensão do
modo com que as abordagens do autoconhecimento são disseminadas no campo
educacional brasileiro, sobretudo como literatura prescritiva de autoajuda e, como o
mesmo produz efeito na prática discursiva do professor, delinearemos neste capítulo o
nosso percurso metodológico de como esperamos trabalhar sobre as informações
coletadas ao longo da pesquisa.
Temos em vista, antes de tudo, a descrição de um sistema de significados dentro
do nosso campo empírico, partindo do método da Circulação de Ideias no Campo
Educacional desenvolvido por Cestari (2013), apoiando-o no que propõe a Análise do
Discurso de Michel Foucault, buscando dialogá-los constantemente, assim como, com
nosso referencial teórico.
Desse modo, Foucault nos afirma que o lugar pelo qual podemos nos fixar, para
o modelo de pesquisa adotado, é nas vizinhanças, naquelas fronteiras imediatas e
identificadas no âmbito da linguagem discursiva, onde, também, “todo indivíduo,
qualquer que seja, pode vir localizar-se” (FOUCAULT, 1999, p.218).
Concernente ao tipo de estudo escolhido ante nossos objetivos, um ambiente
natural como fonte direta de coleta de informações, com o pesquisador como principal
instrumento, estando em contato direto com documentos e sujeitos envolvidos num
recorte amostral (MENGA, ANDRÉ, 2005).
Reconhecemos, sobretudo, pelo conjunto de técnicas interpretativas a serem
adotadas para a apreensão da realidade, que a posição de neutralidade do pesquisador é
incompatível, de modo que implica na interação dos fenômenos observados,
proporcionando maior aproximação da subjetividade presente nos temas pesquisados.
Além disso, tentaremos manter nossa atenção ao preceito de dar maior
relevância ao processo investigativo, do que, de fato, ao produto. Em vista que o
processo de investigação indutivo, para a questão apresentada, pode sofrer um
aprimoramento do foco à medida que o estudo se desenvolve (BOGDAN; BIKLEN
1982, apud MENGA, ANDRÉ, 2005).
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2.1

Os contextos temáticos da pesquisa

Para estarmos ao alcance dos objetivos propostos, a pesquisa parte de um
delineamento metodológico, para alocar os dados, em três contextos de análise, ou
como optei chamar: os três contextos temáticos. A saber: o contexto de emergência, o
contexto de recepção e o contexto de disseminação. Estes contextos de análise são
inspirados no trabalho desenvolvido por Cestari (2013; 2014), onde, o autor indica os
três contextos de análise como orientações para a compreensão da circulação de uma
ideia, num determinado campo do saber.
A articulação desses contextos de análise visa identificar as “razões pelas quais
uma ideia se torna mais importante do que outra numa determinada época e por que ela
se difunde, passando a ocupar o centro das preocupações de educadores e pesquisadores
num certo momento”, até atingir o efeito de moda16 pelo fenômeno da repetição
(CESTARI, 2014, p.364).
Tendo os contextos temáticos de análise como orientação à pesquisa, afirmamos
estes como o local para onde as informações oriundas da coleta de dados serão alocadas
e recebidas o devido tratamento analítico, de acordo com o método de análise adotado.
De sorte, culminam em outros três capítulos da Dissertação.
No capítulo 4 traremos nosso contexto temático de emergência, em que visamos
identificar as justificativas, a partir da origem da ideia constituída na história do
pensamento ocidental, que poderiam levar a noção de autoconhecimento a ganhar status
de autoajuda na contemporaneidade. No capítulo 5 abordaremos o contexto temático de
recepção, onde buscaremos compreender o modo com que a ideia de autoconhecimento
é apreendida pelo campo educacional. Para então, no capítulo 6 apresentar o contexto
temático de disseminação, pelo qual buscamos analisar como uma noção do
autoconhecimento se difunde, mediante a análise de questionários e entrevistas
realizados com alguns professores da cidade de Vitória da Conquista, e qual a percepção
desses professores das literaturas de autoajuda.
Estes contextos temáticos serão o corpus da pesquisa, por onde o referencial
teórico adotado se encontra como as informações coletados, para então, realizarmos
nossa discussão diante do problema apresentado. Vejamos agora um pouco mais de

16

Salientamos que não é do nosso interesse, para esta pesquisa, abordar o efeito da moda no campo
educacional.
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perto como pretendemos trabalhar com estes três contextos temáticos, diante do que se
propõe com eles.

2.1.1 O contexto temático de emergência

Para o primeiro contexto temático, caracterizado pelo contexto de emergência
desenvolvido por Cestari (2013), optamos por fazer uma apresentação teórica de
diferentes concepções para a noção do autoconhecimento na história do pensamento
ocidental. Na proposição do autor, para satisfazer esse contexto de análise, parte-se de
um modo de apresentar a ideia, que se encontra em circulação numa determinada área
do saber, assumindo as marcas significativas que são constituídas na origem da ideia,
pelos seus contextos epistemológicos, locais e históricos. Faremos isso de forma não
exaustiva, assumindo um modo de escrita mais direcionada para atender as justificativas
que determinados autores adotam ante aquela concepção.
Para estarmos em consonância com o método arqueológico de Foucault (2015),
lembramos alguns pontos defendidos pelo autor que justifica esse momento da pesquisa,
quando ele nos diz sobre uma concepção de um a priori histórico, tendo em vista que
para dar conta de um discurso, onde se inscreve uma formação discursiva, esta tarefa
não se faz sem assumir que o discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas
uma história, uma forma de dispersão no tempo, um modo de sucessão, um conjunto de
regras capaz de caracterizar uma formação discursiva. A acepção do a priori histórico
nos ajuda a compreender como a formação discursiva pode ter pontos de junção, lugares
de inserção, ou mesmo de emergência, em domínios diferentes de utilização,
obedecendo a certa regularidade.
De todo modo, somos orientados de que, no contexto de emergência, devemos
reconhecer que toda ideia quando é recepcionada “traz consigo as marcas significativas
constituídas em sua origem, especificamente no contexto epistemológico, local e
histórico onde ela surge”. Constituinte, no nosso caso, de algumas marcas que poderiam
evidenciar a adoção do autoconhecimento dentro do campo educacional da prática
docente e, em última análise, nos receituários propostos pelas literaturas de autoajuda.
Adotamos, assim, essa referência como condição inicial para a compressão da forma
como as ideias circulam num determinado campo do saber, toma-se como argumento
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que uma ideia emerge dentro de um contexto, não por ser algo novo ou inusitado, mas
pelo fato de se atribuir à ideia “um lugar epistemológico que ainda não fora significado
da mesma forma anteriormente” (CESTARI, 2013, p. 19).
Em nossa perspectiva, temos percebido os preceitos que justificam a adoção de
uma noção de autoconhecimento, tanto pelo campo educacional, quanto pelas literaturas
de autoajuda, na concepção de uma relação histórica dentro da contemporaneidade, por
vezes, voltando-se ao resgate dos processos de subjetivação cada vez mais
evidenciados. É possível, também, identificar neste molde, enquanto recepção da ideia,
o resgate da subjetividade perdida pelo do indivíduo professor.

2.1.2 O contexto temático de recepção

Neste momento da pesquisa buscaremos identificar as vias de aceitação, o
contexto de recepção da ideia de autoconhecimento pelo campo educacional. Para
estabelecermos o contexto temático de recepção, após identificarmos as raízes históricas
e conceituais da ideia no contexto de emergência, passamos à tentativa de compreender
o efeito da migração desta ideia, ou seja, do seu contexto de origem para o de acolhida.
Tendo em vista que, a recepção nesse processo de deslocamento da ideia não se faz sem
o risco de se receber significados distantes daqueles conceituados no contexto de origem
(BOURDIEU, 1989 apud CESTARI, 2013).
Admitindo, desse modo, quando uma ideia surge num determinado contexto e
tende a migrar para outro distante, este pode ser viabilizado por condições sociais e
discursivas num determinado campo (no nosso caso o da Educação, especialmente, o
campo da formação e da prática do professor), dando maior visibilidade à ideia numa
determinada época e esta nova acepção pode se perde do seu contexto original
(CESTARI, 2013).
Na tentativa de manter a concordância com a nossa proposta analítica pelo
método arqueológico foucautiano, quando colocamos o autoconhecimento como a
unidade, a formação discursiva, tentaremos identificar as descontinuidades desse
conceito à margem do campo da produção científica para a prática e formação do
professor. Salientando que a análise se dá pela identificação dos enunciados que
justificam, diante de algumas performances verbais e assumindo formas pelas diferentes
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positividades de um discurso, o fenômeno da recorrência da formação discursiva
(FOUCAULT, 2015).
Assim, apresentaremos um levantamento de algumas pesquisas em nível de pósgraduação (Teses e Dissertações) no país, onde, utilizamos informações coletadas a
partir do banco de dados dos Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), produzidos nos últimos dez anos no Brasil (2004 a
2015).
Os trabalhos a serem selecionados deveriam atender aos critérios de,
correlacionar na busca os temas: autoconhecimento e prática pedagógica, ou,
autoconhecimento e formação docente; e estas informações deveriam estar contidas nos
seus títulos e/ou resumos. Entendemos que dessa forma os trabalhos que fossem
selecionados teriam a intenção de por no âmbito de suas análises uma noção de
autoconhecimento como pressuposto à prática e formação docente.
A partir daí, passamos a compor o quadro: Levantamento de Teses e
Dissertações – CAPES (APÊNDICE 1). Posteriormente a isso, iniciamos com as
leituras exploratórias, a fim de identificar, principalmente, os pressupostos e as
condições discursivas, presentes nos enunciados, que favoreceram a interpelação da
temática do autoconhecimento ante os objetivos dos respectivos trabalhos.
Fizemos deste modo, acreditando que dessa leitura seja possível contribuir com
nossa argumentação, da nossa problemática de uma noção de autoconhecimento em
disseminação no campo educacional, pois, temos percebido que esta noção é posta com
proximidade no que propõe as pesquisas acadêmicas, enquanto práticas discursivas,
visando uma positividade da proposta do autoconhecimento, ao resultado esperado na
pesquisa.

2.1.3 O contexto temático de disseminação

No terceiro contexto temático tentaremos analisar, enquanto contexto de
disseminação, um espaço específico de difusão da noção de autoconhecimento para a
prática do professor, no enlace com as principais literaturas de autoajuda, apontadas
pelas descrições dos trabalhos analisados no segundo capítulo da dissertação.
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Adotando, para isso, informações obtidas por meio da aplicação direta de
questionários e entrevistas semiestruturadas junto a alguns professores atuantes da
Educação Básica no Município de Vitória da Conquista na Bahia17.
Interessou-nos para este momento, como contexto de disseminação, adotar esse
contato com os professores, porque entendemos este como um possível espaço
específico de disseminação; fechando, assim, o ciclo da nossa intenção de compreender
a disseminação da ideia do autoconhecimento no campo educacional.
Sugere-se para a análise deste contexto, uma verificação das ocorrências de
“repetição” e “diferenciação” da ideia que possivelmente esteja em circulação num
determinado campo do saber, próximo do que o Cestari (2013, p.135) denominou de
“crença”18 afirmativa da ideia amplamente disseminada, até atingir o efeito de moda
pelo processo de imitação19.
Contudo, o que esperamos identificar nessa etapa, na aplicação da análise
discursiva foucaultiana são as regularidades enunciativas que possam se revelar nas
práticas discursivas dos professores, pois, quando compreendemos a prática discursiva
dos professores como um possível campo de regularidades enunciativas, este se
caracteriza pela própria formação discursiva, em nosso caso o autoconhecimento
(FOUCAULT, 2015).
Desse modo, para satisfazer estas indicações tentaremos trazer à discussão os
discursos de alguns professores por meio da aplicação de questionários e entrevistas
semiestruturadas. Com posse desses instrumentos, buscaremos realizar visitas a algumas
escolas da Educação Básica na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, com o intuito
de abordar alguns dos professores daquelas escolas visitadas. Inicialmente por meio da
aplicação de questionários e, posteriormente, selecionando e convidando alguns dos
mesmos docentes para o momento das entrevistas.
Acreditando que com esta iniciativa seja possível dimensionar de que modo a
prática discursiva daquele professor entrevistado está em consonância aos seus
processos formativos. Buscando, com isso, seu entendimento de uma noção de
autoconhecimento frente à atuação docente e se sua relação com as literaturas de

17

Temos ciência que as análises feitas nesta seção não configura todo o universo de professores, mas
acreditamos ser uma amostra pertinente e capaz de supor um possível quadro de disseminação da ideia do
autoconhecimento pelas literaturas de autoajuda.
18
O autor utilizou a expressão “crença autobiográfica” para seu contexto de análise (op. cit.).
19
Contudo, advertimos que não é de interesse desta pesquisa, adentrar na perspectiva com a qual o autor
adota para discutir o processo de imitação e moda no campo educacional.
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autoajuda mais expressivas (que foram identificadas anteriormente) tende a influenciar
de algum modo a esse entendimento.
Diante deste contexto, em última análise, colocamos como pressuposto que a
noção de autoconhecimento tem se esvaziado por uma condição social que enfatiza cada
vez mais o acesso à subjetividade entre as pessoas. Tendo em vista estes preceitos, que
se valem da crescente valorização da individualidade e mutabilidade do sujeito na
sociedade contemporânea, que não lamenta mais a perda da própria subjetividade
(CESTARI, 2013).

2.2

O método arqueológico: apreendendo discursos

Diante dos processos de subjetivação e objetivação capazes de constituir o
sujeito enquanto objeto do conhecimento e objeto a ser conhecido, e possível de ser
reconhecido na nossa problemática, apontamos nossa pretensão de utilizarmos como
modelo de análise o Método Arqueológico de Análise Discursiva, tendo como
referência conceitual a abordagem de Michel Foucault, que tem como pressuposto a
análise crítica do pensamento.
Para fazermos essa apropriação no nosso problema de pesquisa, ao que anuncia
Foucault (2015, p. 165), identificamos o caminho possível a ser trilhado, de modo que
passamos a instituir o nosso objeto de análise, a noção de autoconhecimento, com
proximidade ao conceito de formação discursiva. Entendido este conceito, como a
própria unidade que é parte no plano do discurso, possível de se identificar as
descontinuidades daquele conceito margeado na delimitação do domínio, ou campo
empírico, que no nosso caso, o campo educacional e da formação do professor,
compreendido estes como os campos enunciativos e das práticas discursivas.
Dentro desse sentido, a arqueologia proposta por Foucault atém-se a descrição
das práticas discursivas, se referindo à sucessão dos acontecimentos entorno da
formação discursiva; não enquanto uma hierarquia de valor, mas procura estabelecer a
regularidade dos enunciados nos limites daquela prática. Salientando que, regularidade
não é o oposto de irregularidade (como um enunciado que fosse desviante, ou anormal),
muito menos um índice de frequência ou de probabilidade estatística, mas designa “o
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conjunto das condições20 nas quais se exerce a função enunciativa, que assegura e
define sua existência”, especificando “um campo efetivo de aparecimento”, pois, todo
enunciado porta certa regularidade de aparecimento dentro de um contexto e deste
princípio não se pode ser dissociado (FOUCAULT, 2015, p. 176).
Avaliando esse “conjunto de condições” sugerido, pensamos em manter nossa
atenção nesse preceito para conduzir nossa investigação ante as condições em que o
autoconhecimento se apresenta ao campo educacional. Tendo em vista que somos
levados a acreditar que a noção de autoconhecimento abordada no campo educacional,
enquanto discurso, é favorecida como formação discursiva, capaz de se efetivar
enquanto regularidade enunciativa, seja nas pesquisas acadêmicas, seja nos discursos
dos professores, buscando certas expectativas de satisfação na intimidade do eu ao
enunciar àquele preceito.
Além disso, percebemos que as regularidades enunciativas, nos domínios da
prática e formação do professor, se efetivam ante a formação discursiva do
autoconhecimento, como formas de enfretamentos no exercer da própria docência, ao
que parece, por certas condições impostas pelas exigências da sociedade capitalista.
Assim, pretendemos diante dos contextos temáticos delimitados anteriormente,
descrever tanto o caráter de deslocamento da ideia do autoconhecimento de um domínio
para outro, capaz de migrar do campo original das formulações das ideias, para o campo
das formulações dos discursos científicos educacionais e, eventualmente, tomando
forma de literaturas prescritivas capazes de produzir efeitos nos hábitos e
comportamentos sociais.
Contudo, sem perder de vista, como salienta Foucault, que o objetivo da Análise
Arqueológica é “revelar a regularidade de uma prática discursiva”, exercido pelos
sucessores da ideia original, sejam elas afirmações mais originais, ou uma recópia dos
seus predecessores (FOUCAULT, 2015, p. 177).
Para todos os efeitos, como pressuposto para se evitar os equívocos que, por
vezes, são comuns quando se propõe analisar os discursos, principalmente àqueles
tratados no campo educacional, tentaremos manter um distanciamento daquelas
explicações que buscam pelo sentido último das coisas, assim como o sentido oculto das
palavras (FISCHER, 2001).
Para esse sentido, pretendemos entender o discurso como:

20

Grifo nosso.

47

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo
diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do
discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de
tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado
seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si
(FOUCAULT, 2014, p. 46).

Esse propósito, quando é apresentado por Foucault (2014), explica que a
compreensão do discurso parte da condição de nos colocarmos numa relação de
cumplicidade com o mundo do objeto. Instituindo, assim, a capacidade de falar do e no
discurso, com isso, seríamos capazes de designar, nomear, julgar e conhecê-lo sob as
diferentes formações discursivas. O sujeito que se coloca nesta posição é passível de
suprimir a realidade do discurso, pois, com efeito, é o sujeito que se encarrega de dar
ânimo e avisar sobre as formas vazias da língua.
Para tanto, compreendendo a análise do discurso enquanto método e caminho a
ser percorrido, Foucault (2014, p. 57) nos apresenta alguns princípios necessários à
tarefa. Seguindo a proposição do autor, há uma disposição de dois conjuntos de análise:

(i)

O primeiro é o conjunto crítico, que é colocado em prática o princípio da
inversão, onde se aplica a percepção das formas de apropriação das ideias;
que tem o intuito de mostrar como os discursos se formam, para responder
quais necessidades, como podem se modificar e se deslocar num
determinado contexto; além de mostrar que forças efetivamente exercem e
em que medida foi contornada num quadro histórico.

(ii)

No segundo conjunto, denominado de “genealógico”, o autor põe em prática
outros três princípios: o da descontinuidade, em que os discursos são
práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas, também se ignoram ou
se excluem; o princípio da especificidade, que é indicado para não se fazer
significações prévias, pois o discurso não está em nosso favor; e o princípio
da exterioridade21, para que não passemos o discurso para o interior, ou o
âmago do pensamento, situar-se na manifestação própria do discurso, de sua
aparição e regularidade.

21

Grifo nosso.

48

Tais pressupostos são colocados, a nosso ver, como uma forma de orientação,
não só para conduzir a proposição de análise, mas, também, para compor um arranjo
conceitual e teórico do método. Neste sentido, diante dos princípios apresentados,
buscaremos não nos fixar rigidamente a eles, mas mantê-los em perspectiva, quanto à
intenção de identificar os pressupostos da disseminação da noção de autoconhecimento
no campo educacional brasileiro, especificamente àquele direcionado a prática do
professor.
Contudo, reconhecemos que o método adotado para a proposta da pesquisa, não
pode se colocar como verdade última acerca da temática do autoconhecimento, ou
mesmo o único caminho de se pensar a problemática. Reflete, apenas, a escolha
metodológica dentre tantos outros.

2.3

Primeiro encontro com os professores: o questionário

A aplicação do questionário (APÊNDICE 02) teve por objetivo uma
aproximação inicial aos professores, visando constituir um arcabouço de respostas
frente às informações que pretendíamos atingir. Tendo em vista a abrangência deste
instrumento, acreditamos que foi possível estabelecer um mapeamento, capaz de
dimensionar e identificar aqueles professores com maior proximidade à temática do
autoconhecimento que vem sendo difundido na prática e formação docente.
Acredita-se que o questionário, além disso, se estabeleceu como um elo entre as
escolas visitadas, os professores e o pesquisador. A aplicação do mesmo se deu após a
assinatura do Termo de Consentimento (APÊNDICE 3), por cada professor,
configurando a livre adesão. Neste mesmo documento constou um esclarecimento de
que os mesmos poderiam ser convidados, posteriormente, para um momento de
entrevista.
Dentro desse intuito, as perguntas que foram pensadas para o questionário,
esperando-se obter informações pertinentes à temática da pesquisa, foram agrupamos
em quatro blocos de respostas. O primeiro bloco visou coletar os dados de identificação
pessoal e profissional do professor; o segundo bloco de respostas, a forma como o
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professor avalia as condições de trabalho, tanto da classe docente no Brasil, quanto às
próprias condições.
As justificativas destes primeiros blocos recaem sobre a necessidade de
identificar as condições social e profissional do professor, pressupondo seu grau de
satisfação com a profissão, ante as realidades do seu ambiente de trabalho. O terceiro e
quarto blocos de respostas, respectivamente, visou atender a um dos objetivos propostos
no trabalho, intencionou-se identificar a relação do professor com uma noção de
autoconhecimento que atenderia uma expectativa ao custo da sua prática educacional;
assim como, identificar uma proximidade destes profissionais com as literaturas de
autoajuda que se direcionam ao campo educacional, que justificaria o contexto temático
de disseminação proposto para o trabalho.
Desta forma, na tentativa de alcançar os professores fizemos visitas a três
escolas na cidade de Vitória da Conquista, distribuindo 20 questionários em cada
escola, totalizando 60 questionários distribuídos. Para cada escola visitada,
apresentamos juntamente, uma Carta de Apresentação (APÊNDICE 4), o Termo de
Consentimento para participação por livre adesão e uma cópia da Declaração de vinculo
do pesquisador ao Programa de Pós-Graduação, todos foram entregues à direção, ou a
coordenação, das respectivas escolas, após explicação da proposta do trabalho.
As escolas escolhidas foram distribuídas em uma escola municipal, uma escola
estadual e uma escola particular, dentro do município de Vitória da Conquista na Bahia.
A escolha das respectivas escolas, entretanto, obedeceu aos critérios de: escolas de fácil
acesso dentro da cidade, com proximidade à residência do pesquisador, assim como
proximidade à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
As visitas às escolas seguiram um cronograma entre: no primeiro encontro foi o
momento da apresentação do pesquisador e da proposta da pesquisa e, em caso
favorável à proposta, antecipamos a entrega da carta de Apresentação, a cópia da
Declaração de vinculo do pesquisador ao programa de pós-graduação e um envelope
identificado contendo os questionários, em cada questionário estava anexado o Termo
de Consentimento a ser assinado pelos professores; no segundo encontro houve o
recolhimento dos questionários junto à Direção da escola depois de decorridos oito dias
úteis da data de entrega.
Os nomes das escolas e dos professores participantes da pesquisa não serão
revelados na Dissertação, mantendo-se o anonimato de acordo com o contrato de sigilo
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ético constante no Termo de Consentimento, reservando-nos o direito de divulgar
apenas os resultados constantes nos questionários.

2.4

A entrevista semiestruturada e a escolha dos professores

Quando nos perguntamos quanto à confiabilidade do instrumento de coleta
adotado, como a entrevista, temos que reconhecer de que a realidade não pode ser
apreendida diretamente, mas pode se fazer dependente de um recorte que faça sentido
(LUNA, 1996).
Associamos a essa questão o que Luna (1996) diz da possibilidade de interpretar
as informações que são geradas pelo procedimento estabelecido, onde as informações
obtidas nas entrevistas poderiam se aproximar, de fato, da realidade. Com isso,
acreditamos que o recorte feito pelo momento das entrevistas possa gerar garantias
quanto a sua adequação, para alcançar nosso contexto temático de disseminação da ideia
do autoconhecimento e suscitar uma discussão pertinente do modo pelo qual a ideia é
apreendida no campo educacional.
Para todos os efeitos, Lüdke e André (1986) caracteriza a entrevista como o
instrumento de obtenção de informações em que é possível se criar uma interação, numa
atmosfera de influência recíproca, entre o entrevistador e entrevistado. Principalmente
para o modelo que se pretendeu adotar, da entrevista semiestruturada, pois esperávamos
que o entrevistado discorresse sobre o tema proposto, com base nas informações que ele
detinha.
Para isso, elaboramos um roteiro, um esquema básico de perguntas, mas que não
fossem postas rigidamente, ou mesmo por imposição da problemática e, assim, como
nos afirma as autoras, pondo dessa forma é possível evitar distorções que possam
invalidar as informações colhidas.
Em relação ao nosso posicionamento, quanto ao modelo de entrevista adotado,
obedecemos ao rigor e aos cuidados exigidos para uma boa execução das entrevistas,
como o respeito pelos entrevistados, obedecendo aos locais e horários marcados. Assim,
elaboramos o roteiro de perguntas intencionalmente dirigidas, não num esquema rígido
e fechado, mas inspirado pelas perguntas e respostas dadas no questionário pelos
professores.

51

Desta forma, após a aplicação do questionário foi feito um levantamento das
informações do mesmo e desse fizemos uma apreciação daqueles professores que
seriam convidados para o momento da entrevista. Estabelecemos como critério de
escolha, a priori, ao menos um professor de cada escola visitada, mas de preferência
dois professores das escolas; sendo que a escolha foi determinada quanto à afinidade do
docente, a partir da análise das respostas dada por ele no questionário, sobre a temática
da pesquisa, especialmente, para as respostas positivas sobre a importância da noção de
autoconhecimento para a prática educacional e da afinidade com as literaturas de
autoajuda. As perguntas elaboradas podem ser visualizadas no APÊNDICE 5.
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3

AS CONSTITUIÇÕES DO AUTOCONHECIMENTO: o contexto de
emergência

3.1

O autoconhecimento na história do pensamento ocidental

O contexto temático de emergência aqui representado visou identificar as
justificativas que, a partir da leitura de uma possível origem epistemológica da noção de
autoconhecimento, podem assumir na história do pensamento ocidental. A análise é
direcionada por diferentes concepções, em diferentes contextos epistemológicos e
históricos, possíveis de serem feitas a partir do pensamento filosófico, de como uma
noção de autoconhecimento se manifesta ao longo da história.
Guardando as devidas extensões, dentre as diferentes formas de se abordar a
temática pela literatura filosófica, tentaremos apresentar de forma não exaustiva
algumas concepções, entre aqueles pensadores mais representativos na história do
pensamento ocidental. Compreendendo esse capítulo como um a priori histórico das
diferentes concepções acerca da temática do autoconhecimento, que se justificariam
como um possível arquivo22 de figuras distintas, para memórias futuras. Para isso,
assumiremos alguns pontos desde a Antiguidade Clássica, passando por alguns pontos
fundamentais da Idade Moderna, até assumirmos um posicionamento junto a algumas
análises feitas na contemporaneidade.
Esta análise se torna relevante para nós quando admitimos que uma noção de
autoconhecimento tenha atravessado a história da humanidade, por intermédio do
pensamento ocidental, sendo possível identificar em diferentes épocas, os papeis dos
sujeitos na sociedade.

3.1.1 A noção de autoconhecimento na Antiguidade Clássica

Podemos presumir que a noção de autoconhecimento ganhe notabilidade no
Ocidente desde a perspectiva teórico-filosófica do período socrático, que se evidencia a
22

Grifo nosso.
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partir do aforismo conhece-te a ti mesmo. Palavras essas contidas como inscrição no
Templo de Apolo em Delfos, em que para Sócrates o sentido do conhece-te a ti mesmo
significava o conhecimento do que aparece para mim e permanece relacionado à minha
própria existência e, assim, posso compreender a verdade (ARENDT, 2002).
Adorno (2002) contribui com uma análise deste preceito quando se remete ao
próprio pensamento de Sócrates, no tempo de uma síntese do conhece-te a ti mesmo:

[...] a posição de Sócrates como protréptica e encaminhadora, passa através
da interpretação do ‘conhece-te a ti mesmo’ e do encontro, mediante o
diálogo de si consigo próprio e com os outros, modos a partir dos quais se
marca o nosso agir e o nosso ser, coloca esses modos como as razões de ser
do todo... (ADORNO, 2002, p. 94).

Supondo-se então esse diálogo, que deve ser feito do homem consigo mesmo, se
transforma em Platão como que o motivo do conhecimento profundo da alma e sendo
essa a via seguida por Platão. O homem teria que, mesmo a partir de dentro,
transcender, “fixando modos ou formas eternas em si, para além do homem.”
(ADORNO, 2002, p.94).
Em outra análise da problemática do conhecimento de si e as formulações da
Antiguidade Clássica, Foucault (2006, p. 4-6) argumenta que se atribui, de fato, à
relação entre sujeito e o conhecimento de si23, com proximidade ao postulado conhecete a ti mesmo (gnôthi seautón) e esta relação perdura na cultura ocidental longamente,
assumindo-se como fórmula fundadora da relação sujeito-conhecimento-verdade na
história do pensamento ocidental. Contudo, adverte que para a Antiguidade Clássica o
termo que mais se aproximava da ideia de conhecer a si mesmo era o cuidado de si
(epiméleia heautoû), mesmo reconhecendo haver uma inclinação maior ao se discutir a
questão do sujeito e o conhecimento de si pela inscrição conhece-te a ti mesmo. Diz,
ainda, ser bem provável que a significação do conhece-te a ti mesmo, na constituição da
sua origem e pelo no sentido pelo qual foi inscrito, seja bem diferente do sentido
filosófico do termo usualmente transcrito.
Para justificar essa argumentação, ele apresenta que na prescrição délfica “o que
estava prescrito nesta fórmula não era o conhecimento de si, nem como fundamento da
moral, nem como princípio de uma relação com os deuses”, destacando esta afirmativa
baseada em estudos precedentes, por exemplo, na interpretação de Roscher (1901 apud

23

Grifos nossos.
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FOUCAULT, 2006), indicando o significado do conhece-te a ti mesmo como analisarte bem e as questões a serem colocadas para o oráculo, como um cuidado para se ter
em si mesmo no saber em demasia, em suma uma atitude de prudência.
Este sentido pode ter se perdido e se transformado a partir da Apologia de
Sócrates, onde, Platão ao apresentar a figura de Sócrates como essencial e fundamental,
situava-o como o homem que tem por ofício, e confiado pelos deuses, a incitar os outros
para se ocuparem e não se descuidarem de si (FOUCAULT, 2006).
A esse respeito, Foucault (2006) propõe-se a observar alguns pontos da relação
de Sócrates com o conhece-te a ti mesmo. O primeiro ponto observado é a de que
Sócrates só estaria obedecendo a uma ordem dos deuses de incitar os outros, que na
ausência de Sócrates, os deuses enviariam outro em seu lugar. O segundo ponto
observado, concerne no fato de ao ocupar-se com os outros, Sócrates evidentemente
acaba por não se ocupar consigo mesmo. Nessa altura, justificaria o fato de Foucault
acreditar que o imperativo do conhece-te a ti mesmo, nada mais é do que uma projeção
do cuidado de si, proferido por Sócrates a todos os cidadãos atenienses, tornando-o,
desse modo, o homem do cuidado de si.
Foucault (1997) insiste em discutir a questão do cuidado de si, para além do
conhece-te a ti mesmo, pois ele afirma que a noção de cuidado de si aparece de forma
semelhante em outros pensadores da antiguidade, como em textos epicuristas, por
exemplo, nos tratados de Fílion, citações de Sêneca e Plutarco, sendo o cuidado de si
um cuidado da alma, que deve ser seguido por toda a vida. Nestes pensadores, de todo
modo, o cuidado de si aparece associado a questões que dizem respeito desde a política,
a pedagogia, a funções médicas e terapêuticas como, também, o conhecimento de si.
Muito embora esse preceito estivesse associado muito mais como um privilégio,
vantagem concedida por meio da riqueza àqueles que buscavam um status e uma
superioridade social, em oposição àqueles que deveriam se ocupar apenas em lhes
servirem. Atribuindo, desse modo, ao cuidado de si mais do que um princípio, mas
como uma prática, um preceito de vida, um campo de atividades complexas e reguladas,
pois para a filosofia antiga foi considerado, ao mesmo tempo, um dever, uma obrigação
fundamental e uma técnica, um conjunto de procedimentos bem elaborados.
Esta é, porventura, a premissa que funda na história do pensamento a
necessidade de conhecer a si mesmo como princípio fundamental da atitude filosófica.
Tal incitação, do ocupar-se consigo, alcançou uma extensão tão grandiosa desde o
pensamento grego, que se torna um fenômeno cultural de aceitação geral, repercutindo,
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possivelmente, até na constituição e no modo de ser do sujeito moderno. Todavia, este
princípio converte-se na modernidade, certamente, no princípio de toda conduta
racional, para aqueles que pretendessem obedecer ao princípio da racionalidade moral
(FOUCAULT, 2006).

3.1.2 O autoconhecimento na relação com a ideia de Deus

Em Santo Agostinho a noção de autoconhecimento surge – derivando essa
concepção da própria perspectiva socrática e sofrendo forte influência de Platão – como
a ideia de conhecer a Deus e, assim, estarmos ao alcance da sabedoria e da
espiritualidade. Atingindo, dentre essas duas condições, um significado pleno ao regular
o homem, afirmando que só através desses conhecimentos o homem reconhece quem
realmente é, e a sua verdadeira condição no mundo (OLIVEIRA, 2012).
Surge disso uma concepção de verdade tratada por Santo Agostinho para o
conhecimento, onde, a noção de verdade precisa ser transformada pelo sentido da
beatitude e esta é a condição essencial para o homem. Quando a verdade transformada
pelo sentido beatificador, o homem seria capaz de transformar a alma, para que viva de
acordo com sua verdadeira natureza. Em outras palavras, o conhecimento enquanto
procura de si mesmo, tente a ser no homem um instinto inato conferido por Deus a fim
de reconduzi-lo à Sua direção, mas, que para isso, é necessária a transformação da
noção de verdade para acessar o conhecimento (GILSON, 2007, p. 18-19).
O autoconhecimento contemplado dessa forma, no pensamento de Santo
Agostinho, nesse ínterim é compreendido como parte de um “olhar retrospectivo sobre
si mesmo”; é um instinto que tenderia a nascer a partir de uma compreensão, por ele
denominada de “falsa consciência”. Este aspecto da falsa consciência é algo que
tenderia a se manifestar no homem, mesmo que este se considere saudável, mas que, de
fato, estando doente24, transpareceria diante da condição instintiva a necessidade de
retomar o olhar para si e repensar sua condição diante de Deus (BRACHTENDORF,
2012, p. 71-72).

24

O estar doente aqui apreciado em Santo Agostinho é compreendido como doenças da alma [grifo
nosso].
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3.1.3 Autoconhecimento na Idade Moderna

Aprofundando um pouco mais essa discussão, das implicações da noção de
autoconhecimento no seu contexto de emergência, olhamos agora para a Idade Moderna
e, para isso, partirmos das análises feitas por Taylor (1997), onde ele nos diz que se
inaugura nesse período uma nova corrente de pensamento sobre a noção de self,
revolucionada principalmente por Descartes, que em muitos sentidos foi profundamente
agostiniano, desde a ênfase na importância no cogito, até um papel central de que a
prova da existência de Deus viria de dentro.
Contudo, Descartes faz mudanças radicais na concepção de autoconhecimento
agostiniana, dando uma nova direção e marcando época ao situar as fontes morais
dentro de nós e para além da visão moralista de Platão. Esta nova direção aponta para
um novo entendimento da razão, associado à compreensão mecânica do universo pelo
método resolutivo, acreditando nesta como a forma de conhecer a realidade e uma
representação correta das coisas, abandonando a representatividade do mundo das ideias
de Platão (TAYLOR, 1997).
A emergência de um novo conhecimento científico, introduzido por Descartes,
buscando uma descrição representativa da realidade, é trazida para o pensamento
ocidental quando ele próprio declara em Philosophical Letters: “seguro de que não
posso ter conhecimento do que está fora de mim a não ser por meio das ideias que tenho
dentro de mim”; desse tom, uma nova concepção de conhecimento começaria a aparecer
de forma praticamente indiscutível, sendo preciso construir uma nova representação da
realidade (TAYLOR, 1997, p. 190-191).
Esta nova representação perpassa por uma ordenação, em que as concepções de
ideias migram de seu sentido ôntico, para ser aplicado mais próximo dos conteúdos da
mente, deixando de ser algo que se constrói, para ser algo que construímos. Assim, para
Descartes era eminente passar os sentidos para o domínio da racionalidade, a
capacidade de pensar e de construir o conhecimento pela compreensão da certeza e,
desse modo, conquistar o domínio de si (TAYLOR, 1997).
Em outra contribuição dessa análise, Marques (2012) apresenta que, dentro das
diferentes possibilidades de se perceber o autoconhecimento na literatura filosófica da
Idade Moderna, é possível que esta ideia adote uma variedade de dimensões, quer seja
nas perspectivas da filosofia empirista, seja na perspectiva racionalista. Afirmando que
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as primeiras concepções epistêmicas, da ideia de autoconhecimento, de fato, se iniciam
a partir de Descartes25, mas ganha representatividade em Locke, quando este introduz
concepções de introspecção e reflexão. Posiciona, ainda, que em Locke transparece uma
conceituação clara do sentido de reflexão, associando-o aos sentidos de introspecção e
de autoconhecimento na maneira mais habitual.
Desse modo, em John Locke nasce à concepção moderna de identidade pessoal e
do eu, o que Taylor (1997, p. 210-217) irá chamar de “self pontual” de Locke. Assim,
Locke passaria a influenciar os pensadores do Iluminismo, de onde se transpõe o sujeito
que “objetifica” mecanicamente o mundo a sua volta, para aquele que busca construir a
si mesmo pelo senso de interioridade, marcando de forma inevitável o modo com a qual
concebemos até os dias de hoje uma noção do ‘eu’. A figura moderna do self é posta ao
sujeito que passa a ser desprendido e motivado a voltar para si próprio, pelo propósito
de uma necessidade de “experienciar” o mundo e a si mesmo, sobretudo, indiferente às
ideias inatas da crença numa física mecanicista.
Para Locke, a posse do conhecimento deve ser examinada na sua base, como
uma “Energia Interior e Ativa da Mente em si”, em que a noção fundamental do seu
pensamento perpassaria sobre o fato de que as nossas concepções de mundo são sínteses
das ideias que recebemos originalmente da sensação e da reflexão. Locke propõe
demolir e reconstruir concepções errôneas inculcadas pelo costume e tradição antiga,
com base na experiência dos sentidos, estendendo radicalmente a necessidade do
desprendimento da razão inata para a reflexão sensitiva em si mesmo. Inaugurando,
desse modo, as concepções de identidade pessoal do sujeito dependente da consciência
e da análise subjetiva na Idade Moderna e que perdura em nossa cultura (TAYLOR,
1997, p. 210-217).

3.1.4 A noção de autoconhecimento tendo O Mundo como Vontade e Representação
e O Nascimento da Tragédia para o homem moderno

A despeito de todas as perspectivas até aqui apresentadas, outras duas correntes
filosóficas, ainda inseridas nas concepções modernas e que abarcam uma noção de
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O autor comenta, ainda, que esta concepção é continuada, mas, duramente criticada a partir de Kant.
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autoconhecimento, tendo um projeto de sujeito numa ação reflexiva de si nas dimensões
da subjetividade, é àquela encontrada inicialmente em Schopenhauer, em O Mundo
como Vontade e Representação e despida posteriormente em Nietzsche, com O
Nascimento da Tragédia.
Quando pensamos no projeto de sujeito enquanto objeto de conhecimento de si,
a partir da frase o mundo é minha representação, Schopenhauer (2005) apresenta a
proposição num sentido de nos fazer pensar o que existe para o conhecimento. Diz que é
tão somente na relação do sujeito com o objeto26, a partir da sua intuição e do modo
com que o mundo se apresenta que este se torna a sua representação. Afirma que tudo
que é pertencente ao mundo é, inevitavelmente, para o sujeito um estado de
representação da sua existência. Além disso, ao tomar como referência tudo àquilo que
pode ser conhecido, o autor ainda nos posiciona diante da vontade que tende a saltar
quando o sujeito se põe em investigação mais aprofundada, numa perspectiva abstrata,
de si para consigo mesmo.
Aprofundando um pouco essa discussão, Schopenhauer posiciona o sujeito como
a condição universal do conhecimento27, onde todo objeto existe para seu
conhecimento. Todavia, esse pressuposto só é possível quando o sujeito admite a sua
necessidade de conhecimento, pois, encontra-se no mundo na condição de busca do
conhecer. Contudo, nessa ótica, Schopenhauer adverte que o sujeito que a tudo busca
conhecer, desconhece a si próprio. Vejamos o que diz neste sentido:

[...] todo conhecimento de um objeto propriamente dito, ou seja, de uma
representação intuível no espaço, existe apenas para e pelo entendimento,
logo, não antes, mas somente após o seu uso. Portanto, o corpo como objeto
propriamente dito, ou seja, como representação intuível no espaço, só é
conhecido, justamente como os demais objetos, de maneira mediata, pelo uso
da lei de causalidade na ação de uma de suas partes sobre as outras [...]
(SCHOPENHAUER, 2005, p.63-64).

Compreendemos nesse sentido que, para Schopenhauer, tudo que é passível de
ser conhecido são pontos de partida do mundo intuitivo do sujeito, porém, o sujeito que
a tudo busca conhecer, colocando o mundo à sua vontade e o transformado enquanto ato
de representação da própria intuição, desconhece a si mesmo enquanto objeto a ser
conhecido. Problematizando dessa forma o sentido mais habitual dado ao
autoconhecimento, sobretudo, àquele sentido desenvolvido a partir de John Locke, que
26
27

Considera todo objeto existente, incluindo o próprio corpo como um objeto da relação.
Grifo nosso.
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fora apresentado no tópico anterior. Buscamos complementar essa compreensão,
também, junto à leitura de Nietzsche que, ao seu estilo, sofre profunda influência de
Schopenhauer.
Nietzsche (1992) situa o homem moderno em um cenário trágico da sua própria
existência, que insatisfeito com a sua condição no mundo, utiliza-se de estratégias para
se distanciar dos problemas. Nietzsche considera que a busca pelo conhecimento, de
uma forma geral, é um caminho árduo para a compreensão da existência em si, não é
mais a busca por verdades, mas um encontro com sinais na interpretação do próprio
mundo do indivíduo.
Nesse aspecto, podemos identificar em Nietzsche (1992, p. 27) sua
argumentação contra o pensamento grego28, que apoiados amplamente na suposta visão
dos deuses, sobretudo Apolo e Dionísio, de que o ato de conhecer não se desvincula do
que chamou “miraculoso ato metafísico da vontade helênica”. Gerando, assim, na sua
concepção a tragédia onírica no nosso comportamento, uma aparência de nós, para nós
mesmos; uma imagem refletida dos sonhos, pensando ser nossa realidade. Nietzsche
fala que o sujeito só busca experimentar dentro de si imagens amistosas e agradáveis,
negando qualquer possibilidade de viver às sombras da vida, pois, isto lhe causaria
sofrimento, sendo mais confortável estar na zona da sensação fugaz da aparência,
colhendo apenas experiências de profundo prazer e jubilosa necessidade.
De acordo com Nietzsche este seria o legado dos gregos a nós, pela austera
necessidade de se manter a aparência bela, mesmo à custa de um mundo interior
fantasioso e contrapondo a realidade cotidiana, pois o sujeito tende a se colocar
(concordando neste ponto com Schopenhauer) apoiado e confiante, de onde os desejos
se manifestam à sua vontade (NIETZSCHE, 1992).
Nietzsche (2008, p. 197), analisando essa questão por outro momento, evidencia
a partir do excerto de que os homens têm “pouca fé em si mesmos”, refletindo esse
aspecto como uma “cegueira útil” ou como um “obscurecimento parcial do espírito”,
por não acreditar que o homem deseje olhar para si mesmo, com receio do que possa
descobrir. Mas, àqueles que assim buscam olhar para si mesmos, poderiam desvendar o
véu do ceticismo diante do conhecimento, porém, isso é dificultado porque quase nunca
estamos satisfeitos conosco. Por esse aspecto, ele critica, em certa medida, a

28

Lembramos aqui que o pensamento grego pode ser considerado o grande marco na história, o impulso
essencial, para que se fossem sendo tramadas perspectivas que valorizassem o cultivo do conhecimento
de si.
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necessidade de conhecimento de si, enquanto a busca por autodomínio, pois, limitaria a
liberdade do instinto, constituindo um sujeito armado contra ele próprio e desconfiado
quanto a sua moral, tornando-se um indivíduo pesado para com ele mesmo e com os
outros.
Diante dessas perspectivas apresentadas, e pelo modo como os sujeitos são
postos frente as suas subjetividades, podemos conceber os indivíduos que habitualmente
buscam o autoconhecimento na nossa sociedade, pois, são aqueles que a tudo busca
conhecer, mas desconhecem a si mesmos e que sobrepõe à sua vontade a necessidade de
um mundo como sua própria representação. Os sujeitos desse tempo estão imersos na
própria tragédia onírica de estar sempre em busca de imagens amistosas no seu íntimo,
mesmo reconhecendo que estão insatisfeitos consigo mesmos (NIETZSCHE, 2008).

3.1.5 O Autoconhecimento na contemporaneidade

Retomamos o pensamento de Taylor (1995) para tentar compreender o processo
histórico pelo qual a ideia de autoconhecimento se desenvolve na cultura ocidental
contemporânea, para isso, nos afiliamos ao que ele chama de Topografia moral, uma
análise próxima ao que apresenta nas sociedades sobre uma noção de interioridade e
que, para isso, ele examina as instituições morais da sociedade ocidental moderna.
Tendo em vista que a nossa ideia moderna de self pode estar ligada a, pelo
menos, mais de um sentido de interioridade, explica que, o que poderíamos desenvolver
enquanto autocompreensão, por vezes, nós tencionamos a gerar uma oposição de
interioridade e exterioridade29, tal qual, exercem um papel importante em nas
concepções atuais de self. Temos a tendência de julgar que os pensamentos, ideias e
emoções estão no nosso interior, enquanto os objetos do mundo com os quais estes
estados se relacionam estão no exterior. Portanto, poderíamos pensar numa divisão do
mundo, como uma geografia tipificada na própria natureza do agente humano,
característica esta que, em grande parte, se relaciona com nosso sentido de self, além da
ideia de fonte moral nos ocidentais modernos. Apesar de ter se tornado predominante no

29

Taylor utilizou, para esse sentido, a expressão “dentro-fora”, entretanto, entendemos que não há perda
na semântica lexical e na relação entre os significantes, para o contexto em que estamos buscando uma
denotação de autoconhecimento na sociedade contemporânea.
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ocidente moderno é, sobretudo, uma forma limitada de autointerpretação e que tem se
disseminado para outras partes do mundo (TAYLOR, 1997, p. 149).
Ademais, nessa geografia conceitual dada por Taylor, quando pretendemos nos
posicionar na condição de interioridade, estamos na expectativa de que nossas
capacidades e potencialidades se desenvolvam e se manifestem na esfera pública. Ou
seja, projetamos uma possibilidade de olhar interior à custa do mundo exterior. Há a
preocupação de nossa imagem que se reflete aos olhos do outro. Diante dessa
presunção, para ele, nós tendemos a julgar o que é considerado inconsciente como
“aquilo que está dentro”. Projetando mais esse olhar, depararíamos com as profundezas
daquilo que não pode ser dito, com os mais rudimentares sentimentos, afinidades e
temores que tentaram tomar de nós o controle de nossas vidas. Portanto, essa é, sem
dúvida, a forma historicamente construída e limitada de autointerpretação,
predominante no ocidente moderno, que passou por um processo de disseminação pelo
mundo, mas reconhecendo que teve um começo no tempo e no espaço, podendo ocorrer
um fim (TAYLOR, 1997, p. 150).
Assim, podemos concluir, mesmo que parcialmente, que diante da proposta do
contexto de emergência, buscando identificar a possível origem da ideia do
autoconhecimento no âmbito histórico e epistemológico, que suas diferentes formas na
história do pensamento ocidental, assumem diferentes facetas em sua constituição.
Próximo ao que se discute sobre subjetividade, partindo-se do princípio que, em certa
medida, a noção surge como um pressuposto, uma tentativa de responder questões
inerentes da individualidade enquanto existência humana.
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4

AS VIAS DE ACEITAÇÃO – a recepção do autoconhecimento pelo campo
educacional

Neste momento da análise abordaremos o contexto temático de recepção da ideia
do autoconhecimento pelo campo educacional. Para isso, apresentaremos as
justificativas adotadas por pesquisadores, em algumas produções acadêmicas em nível
de pós-graduação no país, do que os levaram a assumir uma noção de autoconhecimento
no âmbito de suas pesquisas. Lembramos que na nossa problemática, de compreender
de que modo as abordagens do autoconhecimento são disseminadas no campo
educacional, tínhamos inscrito essa pretensão investigativa.
Especificamente, o que esperávamos compreender era o processo da
internacionalização da ideia de autoconhecimento no campo educacional e sobre quais
formas de significação, lembrando que o contexto de recepção é o contexto de acolhida
da ideia, que não se faz sem assumir o risco de sofrer atribuições e significados
diferentes do que podemos esperar do contexto de origem (CESTARI, 2013).
Em conformidade a isso, pela proposta analítica que se segue, quando
instituímos o autoconhecimento como a nossa formação discursiva, buscamos
identificar as descontinuidades desse conceito à margem do campo da produção
científica para a prática e formação do professor. Salientando de todo modo, que a
análise se dá pela identificação dos enunciados que justificam, diante de algumas
performances verbais e assumindo formas pelas diferentes positividades de um discurso,
como se dá o fenômeno da recorrência dessa formação discursiva (FOUCAULT, 2015).
Assim, os trabalhos selecionados para este momento de análise foram coletados
a partir de um levantamento realizado no portal de periódicos da CAPES, tomando-se
como recorte temporal os trabalhos publicados nos últimos dez anos (2004 a 2015). Os
trabalhos selecionados foram aqueles com maior proximidade à temática do
autoconhecimento

para

a

prática

educacional,

para

isso,

uma

noção

de

autoconhecimento deveria ser contemplada nas discussões dos trabalhos.
Totalizaram-se, nesse caso, 10 trabalhos entre Teses e Dissertações, que foram
separados e organizados por nível acadêmico e pela ordem cronológica de suas
publicações, compondo o quadro Levantamento de Teses e Dissertações – CAPES
(APÊNDICE 1). Para tanto, desse montante adotamos quatro trabalhos para apreciação,
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sendo aqueles que julgamos mais relevantes aos objetivos da pesquisa, levando em
consideração a condicionante do tempo do curso de Mestrado.

4.1

O autoconhecimento nos trabalhos acadêmicos sobre formação e prática
docente

Para apresentar os quatro trabalhos selecionados, adotamos como estratégia a
descrição dos enunciados, assumindo-os a partir dos propósitos e das formas com que
cada trabalho apresenta as justificativas para sustentar uma noção de autoconhecimento,
mas sem perder de vista a descrição enquanto prática discursiva e, assim, ao final das
descrições será apresentada nossa análise quanto a alguns destaques dados nos excertos
selecionados.
Entendemos que esse modo de apresentar estaria em consonância com que
Foucault (2015) nos posiciona quanto à identificação, no âmbito das descrições, àquilo
que se anuncia pelas regularidades enunciativas no entorno da formação discursiva,
lembrando que a regularidade se dá pela sucessão de acontecimentos, capazes de
designar o conjunto de condições nas quais se exerce, assegura e define a prática
discursiva.
Disso, para o conjunto enunciativo que apresentamos diante dos excertos
extraídos dos trabalhos selecionados, o enunciado em análise será posto enquanto
formações enunciativas suscetíveis de serem isoladas em si mesmas e capazes de entrar
no jogo de relações com outros elementos semelhantes a ele, mesmo reconhecemos o
aspecto indecomponível do enunciado, esta proposta de análise nos permite colocá-lo
numa superfície de análise por onde demarcamos em planos de repartição e formas
específicas de grupamentos (FOUCAULT, 2015).
Desse modo, no primeiro trabalho analisado, de Braga (2006), intitulado
Vivência de uma prática pedagógica integral na perspectiva espinosana, observamos
que a proposta de pesquisa da autora tem enfoque num projeto de nome: Projeto de
Potencialização e Enriquecimento, desenvolvido no Colégio Militar de Porto Alegre e
direcionado aos alunos que apresentassem altas habilidades. A autora acredita que as
contribuições desse projeto, como uma nova proposta educacional, de abordagem

64

holística, pudesse ampliar o fazer pedagógico, contemplando tanto o lado racional,
quanto o ser numa integralidade30, dentro dos aspectos mental, físico, emocional e
espiritual.
Para isso, ela toma como referência o pensamento de Edward de Bono e a
filosofia de Espinosa para a elaboração de atividades que foram feitas com os alunos
participantes do projeto. Ela utiliza como instrumento de coleta as bioeletrografias para
registro das atividades e analisadas à luz da Semiótica, além da análise de questionários
respondidos pelos alunos. Justifica ao final, que a utilização de abordagens dessa
natureza pode favorecer uma educação mais sensível, assim como o autoconhecimento,
numa possível integração entre corpo e mente dos indivíduos, acreditando na
positividade da prática como processo formativo e de totalidade do sujeito, portanto,
possível de ampliar a relação do sujeito consigo mesmo e com seus semelhantes
(BRAGA, 2006).
Ademais, em um dos seus capítulos, onde a autora faz uma aproximação dos
pensamentos entre Edward de Bono e Espinosa, aparece um tópico intitulado
Ferramentas para Pensar e Autoconhecimento, em que argumenta dizendo que os dois
autores

propõe

um

aprimoramento

na

forma

de

pensar,

pela

busca

do

autoconhecimento, tendo como objetivos finais a felicidade, a liberdade e o crescimento
pessoal, e essa aproximação compõe parte da metodologia aplicada na pesquisa. Explica
que para esse propósito, como etapa inicial do projeto, o mesmo se apoia nas
ferramentas propostas por Edward De Bono, denominadas Programas CoRT Thinking
que é dividido em seis etapas31 e tem por finalidade – “encorajar o aluno a ampliar o seu
pensamento e desestimular opiniões e decisões apaixonadas, ou seja, tomadas sob
influência de um primeiro impacto, sem uma consideração mais aprofundada”
(BRAGA, 2006, p. 67).
A autora faz uma descrição detalhada de cada uma das etapas, em que aparecem
termos como “PIN (Positivo, Negativo, Interessante)”, ou “CTF (Considerar Todos os
Fatores)”32, que seriam as atribuições e os meios para se obter resultados em cada uma

30

Os grifos adotados nesta seção são para destacar as expressões que são próprias de cada trabalho
analisado, algumas destas sugerindo possíveis enunciados de analisar junto a formação discursiva do
autoconhecimento.
31
O referido programa, “CoRT Thinking” (Cognitive Research Trust Thinking), e suas seis etapas: CoRT
1 – Breadth ; CoRT 2 – Organization; CoRT 3 – Interaction; CoRT 4 – Creativity; CoRT 5 – Information
& Feeling; e CoRT 6 – Action.
32
Não pretendemos listar e descrever todos os termos por ser uma lista longa e fugiria da proposta do
trabalho.
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das etapas. Diante da descrição dos referidos termos, é por onde a autora tenta fazer um
paralelo com o pensamento de Espinosa, como podemos ver na passagem:

O PIN é uma ferramenta bastante simples, mas importante, a qual pode ser
associada ao seguinte pensamento de Espinosa:
Quanto ao bom e ao mau, não indicam também nada de positivo nas coisas,
pelo menos se consideradas em si mesmas, e não são senão modos de pensar
ou noções que formamos porque comparamos as coisas entre si. Uma coisa
pode ser ao mesmo tempo boa e má, e também indiferente. (ESPINOSA,
2000, Parte IV, p. 286). 33
Através do PIN (Positivo, Negativo, Interessante) podemos nos dar conta da
ambiguidade inerente às coisas e aos fatos, uma vez que somos seres que
valoramos (BRAGA, 2006, p. 68).

Apesar da autora não considerar especificamente o campo de formação docente,
mas, por reputar o desenvolvimento de uma prática pedagógica de cunho pessoal,
partindo de um suposto processo formativo na relação com os sujeitos, os quais ela
lecionava. Isso nos levou a refletir sobre tal abordagem, pela evidência dada à
positividade que se acredita alcançar através do método, tendo como pressuposto de
favorecimento ao que se propõe a pesquisa – o autoconhecimento.
Partirmos agora para o segundo trabalho analisado, da autora Silva (2010) de
título: Narrativas Poéticas Autobiográficas: (auto)conhecimento na formação de
educadores; que é considerado pela autora como uma ação investigativa para a reflexão
e a resignificação da prática educacional, pela autoinvestigação. Pressupostos que
deveriam ser postos em análise pela pesquisadora, enquanto objeto de estudo de si
mesmo, assim como da observação de um grupo de licenciandos em pedagogia, com
foco na construção do conhecimento e do autoconhecimento. Para isso, os participantes
compartilhariam de vivências proposta pela pesquisadora a partir de elementos
artísticos, e daí narrar suas experiências. Baseia-se metodologicamente na Psicologia
Analítica de Carl G. Jung, em que buscava identificar indícios do processo da produção
e convivência com determinados símbolos, junto com as narrativas produzidas pelos
grupos e partindo desse pressuposto enquanto uma prática autorreflexiva no âmbito da
formação docente.
A autora cita outra pesquisadora, a qual utiliza como inspiração, conceituação e
base de organização do projeto, de onde sugere uma ideia para a autoformação, o
autoconhecimento: “a necessidade de considerar, nos processos de formação, a história
dos professores e a ideia de que a formação é ‘autoformação’, pressupondo
33

Grifo nosso, utilizado para destacar a citação referida pela autora.
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‘autoconhecimento’, vem sendo apontada por diversos campos de conhecimento”
(OSTETTO, 2006 apud SILVA, 2010, p. 25).
Assim, argumentando a necessidade da narrativa enquanto prática de formação,
acreditando na potencialidade do processo. Para isso, busca respaldar a perspectiva
diante da ideia do autoconhecimento no tocante de trabalhar com linguagens artísticas
de imagens associativas, que fosse possível realizar em sua pesquisa. Como exemplo, a
autora narra sua própria imagem associativa, ao se considerar uma formiga-cigarra:
“Naquele dia a imagem me bastou, trazendo-me alento, pois me senti nutrida pela força
‘trabalhadeira’ das formigas vendo-me como uma verdadeira formiga pronta para
trabalhar corajosa e destemidamente”. Justificando, assim, essa associação a um sentido
de “conforto e possibilidade de autoconhecimento”, no seu processo investigativo
(SILVA, 2010, p. 44-45).
No capítulo de título: Narrativa Visual Autobiográfica, a autora explora a
“prática de formação”, a partir da dinâmica de grupo proposta. Aprofunda sua discussão
quanto à expectativa de interpelar uma noção de autoconhecimento diante das
expressões dos licenciandos, e assim, transcreve suas intervenções como, por exemplo,
na passagem: “na primeira página da sua reflexão a aluna já indicava a possibilidade de
autoconhecimento com a qual se deparou ao vivenciar as atividades da disciplina”,
utilizando para isso a descrição (narração) feita por uma integrante. Argumenta, por fim,
que a sua sustentação do ponto de vista epistemológico está em consonância com o
paradigma junguiano, que “baseia-se em uma concepção ontológica de mundo e de ser
humano [...] e o autoconhecimento são considerados indissociáveis”, para viabilizar o
conhecimento do inconsciente segundo a proposta da Psicologia Analítica (SILVA,
2010, p. 139-177).
No terceiro trabalho que analisamos: Metamorfoses de formadores de
professores na educação em ciências: modificando práticas na prática de formação
docente a distância – de Pinheiro (2012), sustenta a tese de que diferenciadas
experiências de formação de professores, vivenciadas dentro dos modelos tradicionais
de formação, possam estimular processos de mudanças (o que chamou de mudanças
auto-organizativas) nos formadores de professores, e isso repercute em diferentes níveis
e modalidades de ensino, em especial os professores de Ciências Biológicas.
Dessa forma, o objetivo da pesquisa centra-se em investigar experiências
diversificadas de práticas de formação à distância, que poderiam influenciar na melhoria
das práticas de formação presencial na Educação em Ciências. Para isso, o autor utilizou
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de abordagens narrativas, de onde se registravam os relatos dos professores formadores,
sujeitos participantes da pesquisa, por meio de entrevistas. As narrativas gravadas foram
então agrupadas em três eixos de convergência, referentes ao autoconhecimento, à autoorganização e a parâmetros emergentes das práticas de formação em Educação em
Ciências.
A condição investigativa, proposta pelo autor, passou por ciclos de reuniões,
utilizando-se dos recursos de vídeo, de onde se propunha dinâmicas de motivação para
incentivar o trabalho coletivo, assim como, o autoconhecimento. As justificativas para
tal proposta recaía na intencionalidade de envolver o grupo pesquisado numa
“atmosfera de confiança mútua”, em que os sujeitos eram impelidos a manifestar suas
motivações, as fragilidades, além de considerar os desafios pessoais e profissionais, e ao
final foi proposto um encontro para que os partícipes compartilhassem as possibilidades
de conhecimento do outro e de si próprio (PINHEIRO, 2012, p. 34).
Num dos seus capítulos que analisa os campos narrativos dos professores
formadores apresenta o que considera as itinerâncias e aprendizagem de si, tendo o
autoconhecimento como pressuposto para expressar as “mudanças no Eu docente” (p.
47), como nos diz:

É possível considerar que os movimentos de autoconhecimento manifestados
pelos formadores em torno de processos de mudanças de si e do Eu docente
podem ser catalisados, entre outros, no âmbito da interação com outros
contextos práticos e perspectivas pedagógicas diferenciadas, aqui situadas na
licenciatura a distância. (PINHEIRO, 2012, p. 68)

Acreditando, diante disso, que este possa ser o meio pelo qual se modifique o
isolamento dos formadores que se fecham em perspectivas da docência como atividade
estritamente técnica, o que inviabilizaria a visão clara, por estes profissionais, dos
objetivos e procedimentos adequados para a prática pedagógica reflexiva, tornando-o,
sem esta premissa, reprodutor de práticas instrumentais.
A análise em conclusão feita, segundo o autor, revela uma então emergência de
movimentos que sinalizariam mudanças na prática dos formadores evidenciados por
“movimentos de autoconhecimento”, haja vista que os sujeitos teriam sido mobilizados
por experiências de trabalhos colaborativos, quando em busca de respostas para
problemas situados em espaços da prática formativa (PINHEIRO, 2012, p. 130).
Para o quarto trabalho posto em análise, de título: Contribuição do budismo para
a autoconstrução do ser humano na perspectiva de uma educação para a inteireza; de
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Canever (2015), quando fomos buscar as justificativas que levaram a autora a adotar
uma noção de autoconhecimento ante sua proposta investigativa, identificamos este
como um pressuposto premente a ser alcançado, tomando como referencia questões de
ordem pessoal (como que uma expectativa) de que a prática do budismo poderia ser
obtida satisfatoriamente sobre um grupo de professores. Dentre os objetivos do trabalho,
a autora se propôs a realizar uma vivência com um grupo de professores e registrar via
entrevistas e formulários os resultados obtidos.
Não obstante, observamos alguns elementos do trabalho de Canever (2015) que
julgamos importantes receberem destaque, como: a descrição da trajetória de vida da
pesquisadora em sistemas de treinamento, tipo Coaching; a relação esperada na
pesquisa, que a partir da vivência, os sujeitos participantes poderiam agregar em suas
vidas pessoais e profissionais, nas dimensões social, emocional, espiritual e racional,
valores do budismo, como a autoconstrução; acredita diante do método adotado, na
relevância desses preceitos para uma educação da inteireza. Além de justificar que,
diante dessa perspectiva, a prática do budismo possa favorecer o alcance do
autoconhecimento, assim como, autorreflexão e autocompreensão, que ela passa a
resumir as três ideias em autoconstrução.
Além disso, observamos que a autora se propôs a levantar um conceito de
autoconhecimento, e o encontrando na seguinte passagem:

Entendo autoconhecimento como a busca individual por conhecimento de si e
que, por mais que possam haver semelhanças nunca será igual, pois cada um
tem um DNA, um histórico de vida, experiências que o constituíram, família,
conjunto de crenças, princípios. Nenhum ser humano é igual ao outro e,
portanto, difícil encontrar soluções que se apliquem a todos (CANEVER,
2015, p. 20).

Diante dessa passagem citada, nos soa com certa estranheza quando pensamos
ser uma proposta que visa beneficiar por igual os seres humanos nos seus aspectos ditos
da integralidade. Ora, seria demais pensar que ao dizer o autoconhecimento enquanto
uma busca individual, tendo em vista que um ser humano nunca é igual ao outro, como
esperar que a proposta posta, enquanto método investigativo no campo educacional
pudesse sobrepor tal situação e beneficiar por igual os partícipes?
Tentamos buscar uma resposta para essa contradição, nos permitimos trazer uma
reflexão em Nietzsche, quando ele se propõe a analisar a condição da individualidade do
ser humano na busca pela sua natureza íntima do conhecer a si mesmo, que colocamos
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em proximidade com a ideia de integralidade. De certo, ele afirma que a ideia de um
verdadeiro eu não é possível existir, “pois ninguém pode estar certo de ter-se despojado
de todas as suas máscaras” (NIETZSCHE 1988 apud DIAS, 1993, p. 68-69). Dessa
análise podemos imaginar em que se sustenta a necessidade de mudança pelos
indivíduos na sociedade, não enquanto transformação íntima, mas uma possível fuga da
sua condição de convivência social, por isso o uso de muitas “máscaras” do “eu”.
Ademais, relembramos a contento o que nos diz Foucault (1990), que esta
tentativa se caracteriza aos chamados jogos de verdades que se observam como técnicas
específicas em que os sujeitos adotam para estarem ao alcance de uma suposta
compreensão sobre si mesmo, partindo, sobretudo, de um domínio de certas habilidades,
o que o autor chamou de governabilidade.
Contudo, ainda é possível por na esteira da análise arqueológica a condição de
materialidade de algumas formações enunciativas que pudemos observar nos trabalhos
analisados, quando estes procuram associar uma noção de autoconhecimento a
expressões, como: “felicidade, liberdade e crescimento pessoal”, em um dado
momento; e em outro momento as expressões como “motivações” e “fragilidades”;
sempre dispostas como que num jogo de relações entre os signos adotados e a formação
discursiva, de onde seria possível criar expectativas de supostas superações nas
subjetividades dispostas nesse jogo.
Remete-nos, portanto, à questão do enunciado como um objeto passível de ser
produzido, manipulado, transformado pelos homens em operações propositivas,
tornando-se em “tema de apropriação” para determinados “campos de utilização”
(FOUCAULT, 2015, p. 128).
Para esta argumentação de Foucault, nós partirmos do que ele diz a respeito da
identificação do enunciado, que pode ser feita a partir da justaposição dos signos, como
um limiar do enunciado e dos signos – onde, “os signos que constituem seus elementos
são formas que se impõe aos enunciados e que os regem do interior” (FOUCAULT,
2015, p.103).
Dessas assertivas, podemos tentar analisar esta relação das expressões
destacadas com a formação discursiva, para o conjunto dos signos que tais expressões
podem carregar historicamente em nossa sociedade, como um domínio criado do qual as
figuras se entrecruzam indicando o lugar singular do sujeito e sua subjetividade, assim a
formação discursiva da noção de autoconhecimento ocupa uma posição favorável para o
alcance dos propósitos postos pelo trabalho.
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Não é demais acreditar e, também, trazermos para esta reflexão, quanto de uma
crença das positividades, como é apresentado por Cestari (2013), que para os propósitos
das pesquisas autobiografias, como ocorre em alguns dos trabalhos analisados e que
adotaram esse modelo de pesquisa, em que apenas aspectos positivos da vida narrada
são apresentados.
Buscamos concordância com essa questão das positividades, com o que fala
Foucault (2015) quando posta diante da análise de uma formação discursiva, tratando de
um conjunto de performances verbais e dispostas no nível dos enunciados, esta dá a
forma com que as positividades caracterizam a própria formação discursiva – uma
proposição de autoconhecimento como justificativa à ação investigativa para a
“reflexão” e a “resignificação” do campo da formação, por exemplo.
Desse modo, o tipo de positividade presente nos discursos e que, poderíamos
apreender diante desses casos, é dado por determinada filiação, entre contextos (por
exemplo, o contexto da realidade do pesquisador refletida na expectativa do seu objeto
de estudo), para tornarem possíveis e necessários os pressupostos dos trabalhos, e mais,
diríamos até que exclui a possibilidade de identificar o que poderia não ser compatível
ao que é proposto.
Disposto dessa forma, o tratamento dado para o autoconhecimento nos trabalhos,
nos fez pensar a identidade assumida pelos enunciados, diante de um conjunto de
condições (por exemplo, partindo de um treinamento do tipo “Coaching”, para
favorecer a aplicação de treinamento pela “vivência” da prática do Budismo, proposta
em um dos trabalhos), pressupostos a outros conjuntos de enunciados (no mesmo
exemplo, como a “autorreflexão”, “autocompreensão” e a “autoconstrução”),
figurando um papel no qual os enunciados devam desempenhar, mesmo que se
modifiquem as relações dos enunciados com outras proposições. Há dessa forma a
criação de um campo de identidade semântica para a função enunciativa (FOUCAULT,
2015, p.126), como a utilização do prefixo auto, que aproxima a intenção da formação
discursiva a preceitos de ordem prática na sociedade.
Podemos assim, realizar um desfecho, mesmo que parcialmente, lembrando que
a análise dos enunciados que tentamos efetuar, não colocando a questão de quem fala ou
se oculta pelo que é dito, mas, buscando identificar um conjunto das coisas ditas pelas
suas relações de regularidades e transformações que podem ser observadas, no domínio
posto em análise, onde, certas figuras (signos) se entrecruzam indicando o lugar singular
do sujeito que fala considerado pelo jogo da exterioridade dos discursos.
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5

O CONTEXTO DE DISSEMINAÇÃO – autoconhecimento e literatura de
autoajuda na visão dos professores

5.1

A apropriação dos discursos pelos professores

Este último contexto temático de análise da Dissertação, compreendido como o
contexto de disseminação, partiu do objetivo em analisar como alguns docentes
estabelecem um diálogo com a noção de autoconhecimento e com as literaturas de
autoajuda que são direcionadas ao público professor. Assumimos este contexto como
referência para justificar a nossa hipótese de aproximar a noção de autoconhecimento às
formas prescritivas com a qual as literaturas de autoajuda se utilizam dessa noção.
Desse modo, será dedicado a este momento as descrições e as análises das
respostas obtidas inicialmente nos questionários aplicados nas escolas visitadas e,
posteriormente, das entrevistas realizadas com aqueles professores que foram
selecionados, após a análise dos questionários. Para este momento, também irei
considerar – quando julgar necessário – aspectos das impressões observadas desde o
primeiro contato com as escolas visitadas e a relação de receptividade com o corpo
pedagógico das escolas.
A condução das análises aqui realizadas toma como base a função enunciativa
proposta por Foucault (2015), que é aquilo capaz de favorecer a existência de certos
conjuntos de signos, permitindo as regras e as formas de utilização da formação
discursiva, não como regra de reprodução, nem um conjunto idêntico de utilização da
formação discursiva, mas sim, como aquilo próprio ao que se refere, pelo o que é dito,
ou seja, identificar se as proposições do que é dito possui um referente – a que se refere
o enunciado e qual seu espaço de correlação.
Adotamos esta posição tendo em vista o objeto de coleta das informações, as
entrevistas semiestruturadas, que abrigam um conjunto de ideias que, por vezes, se
sobrepõe às frases quando transcritas e pelos seus sentidos do sujeito que fala, por isso a
percepção dos enunciados se dá a partir de uma realidade que possa ser perceptível.
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5.1.1 O resultado dos questionários

O propósito dos questionários foi estabelecer um contato inicial com os
professores e, a partir das informações obtidas, poder selecionar aqueles professores
com maior proximidade à proposta da pesquisa, para serem convidados a um momento
de entrevista. Foram visitadas três escolas na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia,
sendo uma escola pública municipal de nível fundamental, uma escola pública estadual
de nível médio e uma escola particular que atua tanto no nível fundamental, quanto no
nível médio.
Para cada escola visitada foi deixado uma pasta identificada, contendo: uma
carta de apresentação e vinte questionários; em cada um dos questionários estava
anexado o Termo de Consentimento e Participação Livre Esclarecido. As pastas foram
entregues para a direção, ou coordenação, de cada escola após uma breve explicação da
proposta da pesquisa. Dessa maneira, ficou a cargo da pessoa com a qual entramos em
contato, repassar os questionários para os professores.
O primeiro contato com a direção (ou coordenação) de cada escola foi bem
receptivo. Dois dos gestores, da escola municipal e da escola estadual, foram enfáticos
em dizer que os professores poderiam expressar alguma resistência quanto ao
preenchimento dos questionários, como, de fato, ocorreu. O gestor da escola particular
se mostrou interessado pelo tema da pesquisa e demonstrou curiosidade pelo resultado
final.
Portanto, do total de 60 questionários distribuídos nas três escolas, apenas 19
foram devolvidos respondidos (aproximadamente 31,6% do total esperado), sendo
representados da seguinte forma: na escola municipal foram 07 questionários; na escola
estadual foram 05 questionários; e na escola particular foram 07 questionários
respondidos.
Causou-nos espanto ver o pequeno número de adesões por parte dos professores
para contribuírem com a pesquisa, tendo em vista, que as escolas visitadas têm uma
oferta média de alunos matriculados de: 1.800 alunos na escola municipal34; 820 alunos
na escola estadual35; e, aproximadamente, 700 alunos na escola particular36. Desse
modo, faz-se necessário uma reflexão para essa questão, pois, alguns fatores relevantes
34

Fonte: direção da escola.
Fonte: http://escolas.educacao.ba.gov.br/node/13069. Acesso em 17/10/2016.
36
Fonte: coordenação da escola.
35
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podem indicar a baixa adesão dos professores – como o desinteresse, ou mesmo uma
descrença, pela pesquisa acadêmica, nos fazendo pensar o quanto esses professores
podem estar distanciados da pesquisa e de que modo pode impactar o seu processo
formativo e a prática educacional. Destarte, estes 19 questionários que foram
respondidos a contento, representa o número absoluto de questionários preenchidos.
De todo modo, para este momento será dedicada uma descrição das informações
obtidas nos questionários, dividido em duas seções: a primeira seção para a descrição
dos dados pessoais e profissionais dos professores respondentes; e a segunda seção para
a descrição dos dados sobre a relação dos participantes com o autoconhecimento e com
as literaturas de autoajuda direcionadas ao público professor. Optamos por esse formato
de apresentação dos dados, como forma de organizar a apresentação das descrições
sobre os respectivos dados.

Os dados pessoais e profissionais dos professores participantes

O primeiro bloco de respostas do questionário visava conhecer os dados pessoais
e profissionais dos professores, que continha quesitos sobre idade e sexo dos
professores, até quesitos sobre o tempo de atuação, a formação acadêmica, a jornada de
trabalho, o número de escolas em que trabalha, assim como, o nível de atuação (anos
e/ou séries) e da participação em atividade complementares (APÊNCICE 2).
Assim, para o primeiro bloco analisado, no quesito idade, entre as escolas
estadual, municipal e particular, respectivamente, obtiveram médias37 iguais há 48 anos
(excluindo dessa média os dois professores que não declararam a idade); média38 de
idade de 41 anos (sendo que duas professoras não declararam a idade); e média de 34,71
anos aproximadamente, conforme consta na TABELA 01.
TABELA 01: idades médias entre os professores respondentes dos questionários, obtidos nas escolas
estadual, municipal e particular, respectivamente.

Idade
Escolas
Estadual
Municipal
Particular

Médias
48
41
34,71

Fonte: próprio autor.
37
38

A média obtida na escola estadual foram entre os três professores que declararam a idade.
Média obtida entre as cinco professoras que declararam a idade.
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No quesito sexo, tivemos 2 professores do sexo masculino, ambos da escola
estadual, 16 professoras se declararam do sexo feminino e um professor da escola
estadual não declarou o sexo, conforme apresentado na TABELA 02.
Observamos, assim, um predomínio dos participantes do sexo feminino, fator
que nos chama a atenção quanto a pouca mobilização dos professores do sexo
masculino para participarem da pesquisa. Outro aspecto que nos chama a atenção, diz
respeito ao fator histórico do exercício do magistério no Brasil, onde, as mulheres
sempre foram estimuladas a exercerem o magistério, principalmente para as séries
iniciais, por conta do caráter “maternal” esperado nas professoras.

TABELA 02: distribuição do sexo entre os professores participantes das escolas estadual, municipal e
particular.

Escolas
Estadual
Municipal
Particular

Sexo
Feminino
2
7
7

Masculino
2
0
0

Total

2

Não declarou
1
0
0

16

1

Fonte: próprio autor.

Para o quesito tempo de atuação como professor, todos os cinco participantes da
escola estadual informaram atuar há mais de 10 anos. Para a escola municipal, nesse
quesito, uma professora informou ter menos de um ano, duas professoras de 1 a 5 anos
de atuação e quatro disseram ter mais de 10 anos. Entre os professores da escola
particular, duas professoras indicaram atuar por menos de um ano, as outras cinco
professoras atuam há mais de 10 anos. Tivemos, então, 14 professores, dos 19
professores participantes, que estão no exercício da docência há mais de dez anos. (Ver:
TABELA 03).
TABELA 03: demonstração do tempo de atuação como professor, entre os participantes das escolas
estadual, municipal e particular.

Escolas
Estadual

Menos de 1 ano
0

Tempo de atuação
De 1 a 5 anos
De 5 a 10 anos
0
0

Mais de 10 anos
5

Municipal

1

2

0

4

Particular

2

0

0

5

Total

3

2

0

14

Fonte: próprio autor.
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Quanto à formação acadêmica dos professores, optamos por dividir a tabela
demonstrativa (TABELA 04) em três grupos, os formados em Pedagogia, em demais
Licenciaturas e naqueles que não informaram sua formação inicial. Fizemos isso para
facilitar a identificação das respectivas formações em cada escola e por conta da
diversidade das Licenciaturas informadas.
Assim, tivemos 7 professores formados em Pedagogia, como, também, foram 7
os professores formados dentre as demais Licenciaturas e 5 professores não informaram
sua formação inicial. Para estes últimos, foi criada uma categoria para agrupá-los, pois,
nas suas fichas continham apenas informações como: “especialista”, “pós-graduado”,
sem especificar a formação inicial.
TABELA 04: números que representam a formação inicial dos professores, para as escolas estadual,
municipal e particular.

Escolas
Estadual
Municipal
Particular

Pedagogia
0
3
4

Total

Formação inicial
Demais licenciaturas
4
1
2

7

Não informaram
1
3
1

7

5

Fonte: próprio autor.

Em relação à jornada de trabalho, entre as escolas estadual, municipal e
particular ficaram distribuídas em: 4 professores participantes trabalham 20 horas
semanais, 2 dos professores disseram trabalhar 30 horas semanais, 11 professores
trabalham 40 horas semanais e 2 informaram jornada de trabalho de 60 horas semanais.
(Ver: TABELA 05). Chamou-nos a atenção ver que, entre os professores das escolas
estadual e municipal, têm 2 profissionais que trabalham 60 horas semanais,
configurando uma carga horária excessiva de trabalho.
TABELA 05: representação da jornada de trabalho entre os participantes das escolas estadual, municipal
e particular.

20 horas
1

Jornada de trabalho
30 horas
0

40 horas
3

60 horas
1

Municipal
Particular

1
2

1
1

4
4

1
0

Total

4

2

11

2

Escolas
Estadual

Fonte: próprio autor.
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No quesito número de escolas atuantes, a escola estadual apresentou que 3
professores atuam em apenas uma escola, 1 dos cinco profissionais atua em duas
escolas e 1 atua em três escolas (um dos professores informou atuar, também, em escola
particular). Pela escola municipal ficou distribuído em 5 professores trabalham em
apenas uma escola, 1 professora atua em duas escolas (sendo uma escola do setor
privado) e 1 das participantes atuando em três escolas. Enquanto que na escola
particular, entre as sete participantes, 5 profissionais atuam em apenas uma escola e 2
declararam atuar em duas escolas. (Ver: TABELA 06). Resultando que dos 19
professores participantes, 13 deles atuam em apenas uma escola.
TABELA 06: número de escolas, entre as escolas estadual, municipal e particular, em que os professores
participantes atuam.

Escolas
Estadual
Municipal
Particular
Total

Número de escolas atuantes
Atua em 1 escola
Atua em 2 escolas
3
1
5
1
5
2
13

4

Atua em 3 escolas
1
1
0
2

Fonte: próprio autor.

Este quesito apresentado sobre o número de escolas em que os professores
atuam, quando analisado em conjunto com o quesito da jornada de trabalho, é
interessante considerarmos a condicionante do tempo em que os professores poderiam
dispor para se dedicar a algum tipo de leitura, seja como forma de estudo complementar,
ou mesmo, uma leitura como forma de entretenimento. Desse fator, em muito pode
indicar o tipo de literatura que lhes é receptível (uma literatura de fácil assimilação
como são as de autoajuda), por conta do pouco tempo (diante de uma jornada de
trabalho intensa e dos números de escolas para ministrarem aulas), para um estudo mais
adensado buscando literaturas mais conceituais, por exemplo.
Quando analisado o quesito do nível de atuação (anos/séries de atuação) dos
professores participantes, obtivemos respostas variadas, considerando o total de
respostas, sendo: 1 professora atuante no Ensino Infantil; 9 professoras que atuam no
Ensino Fundamental I; enquanto que no Ensino Fundamental II foram 3 professores; no
Ensino Médio foram 5 dos participantes; e 1 participante não declarou o seu nível de
atuação; conforme podemos ver no resumo da TABELA 07.
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TABELA 07: representação do nível de atuação (anos/séries) entre os professores das escolas estadual,
municipal e particular.

Escolas
Estadual
Municipal
Particular

Ensino
Infantil
0
1
0

Total

Nível (anos/séries) de atuação
Ensino
Ensino
Fundamental I
Fundamental II
0
1
3
2
6
0

1

9

3

Ensino
Médio
4
1
0

Não
informado
0
0
1

5

1

Fonte: próprio autor.

Para o último quesito, quanto à participação em outras atividades diferentes da
formação inicial, quase que na totalidade dos 19 professores, sinalizaram ter participado
em alguma atividade, entre: cursos, seminários, especializações, palestras, estudo
individual, oficinas e grupos de estudo. Sendo, apenas, 1 professora da escola municipal
que declarou não ter participado de outras atividades. (Ver: TABELA 08). E uma
professora da escola municipal declarou ter participado da formação do programa Todos
pela Alfabetização (TOPA).
TABELA 08: representação da consideração dos professores das escolas estadual, municipal e particular,
quanto à participação em outras atividades diferente da formação inicial.

Escolas
Estadual
Municipal
Particular
Total

Participação em outras atividades
Sim
5
6
7
18

Não
0
1
0
1

Fonte: próprio autor.

Vejamos agora como foram as respostas dos professores no segundo bloco de
perguntas do questionário.

Dados sobre a relação dos participantes com as condições de trabalho, com uma noção
de autoconhecimento e com as literaturas de autoajuda

No segundo momento da análise dos questionários, que visávamos identificar
desde como os professores classificam as condições de trabalho, até o entendimento
deles quanto a uma noção de autoconhecimento e a proximidade com as literaturas de
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autoajuda, os resultados obtidos foram bem homogêneos entre os 19 professores
participantes, mesmo sendo aplicado um questionário com perguntas semiabertas.
A questão da homogeneidade das respostas, em algumas alternativas do
questionário, de certa forma, nos dá uma boa pista do nosso problema de pesquisa sobre
uma possível disseminação de uma noção de autoconhecimento para o campo
educacional, que, em parte, pode ser favorecida pela adoção das literaturas de autoajuda.
Sendo essa prerrogativa sugerida pela própria análise dos questionários e pela relação
com que docentes fizeram, diante suas práticas e seus processos formativos, com as
literaturas de autoajuda.
Desse modo, pensamos em apresentar as respostas dos professores das escolas
estadual, municipal e particular a partir de quadros demonstrativos e comparativos, em
que é possível visualizar, entre as três escolas participantes, o conjunto das respostas.
Assim, observando os resultados nos questionários quanto à primeira pergunta
entre as três escolas, nenhum dos 19 professores entrevistados consideraram as
condições de trabalho dos professores no Brasil como excelentes, 3 deles consideraram
como boas, 12 professores falaram ser ruins e 4 professores consideram péssimas as
condições de trabalho, como pode ser visto no QUADRO 01.
QUADRO 01: demonstrativo das respostas dos professores, a respeito das condições de trabalho no
Brasil, entre as escolas estadual, municipal e particular.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
Pergunta 1: De que forma você julga as condições de trabalho dos professores no Brasil?
Escolas
Estadual
Municipal

Excelentes
0
0

Boas
0
1

Ruins
3
4

Péssimas
2
2

Particular

0

2

5

0

Total

0

3

12

4

Fonte: próprio autor.

Na segunda pergunta do questionário, que versava sobre como o professor
entrevistado julgava as suas próprias condições de trabalho, continha um espaço para o
professor se expressar quanto a essa questão, e as respostas foram diversas entre os
professores, especialmente, entre os professores das escolas estadual e municipal.
Nessas duas escolas as considerações dos professores variaram desde: boas, outros
razoáveis e alguns outros como ruins e mesmo péssimas as condições de trabalho.
Entretanto, as respostas dos professores da escola particular tiveram maior proximidade,
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sendo as considerações, como: boas ou satisfatórias as condições de trabalho; como
podemos ver no QUADRO 02.
QUADRO 02: apresentação das respostas dos professores, em suas respectivas escolas, para a pergunta
sobre as próprias condições de trabalho.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
Pergunta 2: Como você julga as suas condições de trabalho?
Escolas
Estadual

Municipal

Particular

Respostas
“Na minha escola boa. Mas sei que no geral não está bom.”
“Julgo boa, pois hoje estou trabalhando numa unidade, que diferente das
outras, ainda está garantindo o meu trabalho.”
“De forma geral é péssima. Essa condição se estende desde a estrutura física
das escolas, materiais e condições da sociedade desestruturada, para alunos
desestimulados.”
“Apresenta sérias dificuldades para a produção de uma aula mais interativa.”
“Condição privilegiada pela estrutura da escola, apesar de não termos quadra
(interditada há mais de dois anos para reforma).”
“Boa, no atual momento me sinto acolhida tanto pela escola (em geral),
quanto ao apoio pedagógico.”
“Ruins. As salas são quentes e desconfortáveis, o número de alunos precisava
ser reduzido, a maioria dos alunos apresenta comportamento inadequado e
dificuldades graves na aprendizagem.”
“Razoável, devido está inserida em um sistema que não valoriza o profissional
de educação.”
“Ruins devido a grande quantidade de alunos na turma, acredito que turmas
com menos alunos facilitariam o acompanhamento individual dos alunos.”
“Boas, a escola pública que trabalho tem garantido, na medida do possível,
boas condições de trabalho.”
“Ruim. Porque nos falta recursos necessário para que o professor realize um
bom trabalho com os alunos.”
“Péssimas. Salas super lotadas; dupla jornada em sala de aula; salários
baixos...”
“Boas. Porém acho que deveria ser mais valorizada pela sociedade como um
todo.”
“Boas.”
“Satisfatória – tenho recursos e materiais de qualidade.”
“Boas. Pois são realizadas como profissional.”

Fonte: próprio autor.

Quando analisamos a terceira pergunta, entre os 19 participantes, 8 deles
indicaram que sim, apresentam alguma dificuldade com os alunos. Para esses
professores, eles disseram que algumas das principais dificuldades são, por exemplo, a
questão da disciplina, do interesse, de comportamento e aprendizagem. Dentre aqueles
professores que indicaram como não encontram dificuldades na relação com os alunos,
totalizaram-se 11 dos participantes. (Ver: QUADRO 03).
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QUADRO 03: apresentação das respostas dos professores nas escolas estadual, municipal e particular,
quanto a relação com os alunos e de quais as principais dificuldades.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
Pergunta 3: Você encontra dificuldades na relação com seus alunos?
Escolas
Estadual

Sim
2

Não
3

Municipal

2

5

Particular

4

3

Total

8

11

Qual a principal dificuldade?
“Disciplina e comprometimento.”
“O desinteresse de alguns.”
“Cumprimento de horário, de atividades.”
“Um pouco mais de interesse.”
“Indisciplina e falta de interesse.”
“O comportamento inadequado dos alunos.”
“uma maior aproximação da família.”
“desinteresse / indisciplina”
“os desafios cotidianos”
“De aprendizagem / comportamental.”

Fonte: próprio autor.

A partir da pergunta de número quatro, inicia o bloco de perguntas sobre uma
possível noção de autoconhecimento entre os participantes e da relação deles com as
literaturas de autoajuda.
De início nos é dado que todos os 19 participantes sinalizaram ter, de alguma
forma, uma noção de autoconhecimento. Disso, passamos a acreditar que o preceito
pode obedecer a certa regularidade enunciativa pela expressividade dos próprios
enunciados, ao menos, no domínio posto em análise.
Desse modo, quando perguntado aos professores, na questão quatro, o que eles
entendiam por autoconhecimento, pôde-se observar certa homogeneidade nos
enunciados, o que, de início, nos fez associar com a concepção de campos homogêneos
de regularidades enunciativas, apresentado por Foucault (2015), pelo caráter com que o
conjunto dos enunciados caracterizava a formação discursiva (autoconhecimento) e,
principalmente, por serem campos de formações enunciativas relativamente próximas
entre si.
Acredita-se, então, que há certa regularidade enunciativa, obedecendo à
homogeneidade dos enunciados, quando a noção de autoconhecimento dada pela
maioria dos sujeitos participantes é associada a uma ideia de conhecer, enquanto
conhecimento dos seus limites, ou um tipo de conhecimento capaz de transpor certos
limites, por exemplo. (Ver: QUADRO 04).
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QUADRO 04: representação do entendimento dos professores participantes das escolas estadual,
municipal e particular, quanto à noção de autoconhecimento.

NOÇÃO DE AUTOCONHECIMENTO
Pergunta 4: O que você entende por autoconhecimento?
Escolas
Estadual

Municipal

Particular

Respostas
“Entendo por conhecer seus limites e concepções.”
“Você fazer um estudo e aprender sozinho.”
“Diz respeito a identificar algo sobre nós mesmos, limites, emoções,
perspectivas, valores etc.”
“Conhecer os limites e suas capacidades e daí desenvolver tarefas que possam
melhorar sua performance.”
“Conhecer e reconhecer seus limites e suas limitações, assim como suas
virtudes enquanto profissional.”
“É o professor buscar atualizar-se sempre.”
“Conhecimento dos seus limites físicos, psicológicos e sociais.”
“Significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo.”
“É o quanto cada um conhece sobre si próprio, seus limites, vontades, desejos
etc.”
“Conhecimento de mim, do meu eu.”
“A busca individual pelo conhecimento.”
“Ser bom conhecedor de um assunto por meio de estudo e experiência.”
“O autoconhecimento é o conhecimento que o indivíduo tem sobre si mesmo.”
“Conhecer seus limites possibilitando superá-los.”
“É o conhecimento que se tem de si mesmo, e poder passar esse conhecimento
para os outros.”
“Conhecimento de si, seu potencial e limitações.”
“Ninguém está pronto precisamos nos conhecer continuamente.”
“É saber conhecer e entender a si mesmo.”
“Conhecer em si o seu potencial, limites.”

Fonte: próprio autor.

A transposição de pensamento que permite ter essa compreensão, se referindo no
nosso caso, ao autoconhecimento compreendido por sujeitos atuantes em certo campo
enunciativo, como o campo educacional, advém do que Foucault (2015, p.176-177) se
refere a estes campos homogêneos de regularidades enunciativas, propondo que a
análise arqueológica dê conta de revelar as regularidades da ideia diante de uma prática
discursiva. Não que se estabeleça uma hierarquia de valor para essa questão, mas somos
levados a pensar as condições nas quais se assegura e define a capacidade de poder
exercer uma função enunciativa sobre uma noção de autoconhecimento, obedecendo a
certas regularidades das performances verbais, no campo educacional.
As performances verbais ditas por Foucault (2015) diz respeito ao surgimento de
uma prática discursiva que se dá através de formulações verbais (como as que
identificamos nos enunciados dos professores para a quarta questão do questionário),
que poderiam ser entendidas como análogas, sugerindo as homogeneidades enunciativas
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identificadas, que se entrecruzam com continuidades e identidades, possuindo seus
próprios ritmos e não se dominam.
E, assim, passamos a entender que a regularidade com que o discurso estabelece
esse diálogo com a noção de autoconhecimento, é possível de ser identificado e
obedecendo a certas regras de enunciação.
As regras de enunciação ditas se referem à capacidade que todo campo
enunciativo tem de ser, ao mesmo tempo, regular e vigilante ao menor dos enunciados
(discreto ou banal), colocando em prática o conjunto das regras que, como num jogo,
institui a formação de objetos, conceitos, se utilizando de estratégias; por onde, os
enunciados se atravessam, se constituindo em espaços de coexistência (FOUCAULT,
2015).
Vemos abrir-se, diante das disposições dos enunciados (buscar conhecer,
transpor limites e superações, por exemplo), todo um domínio de questões possíveis,
respeitando a autonomia dos mesmos enunciados, de uma dependência da formação
discursiva do autoconhecimento.
Não que queiramos interpretar esta possibilidade de regularidade enunciativa
como um caso banal de se revelar a formação discursiva – o autoconhecimento; mas,
preocupamo-nos em retratar a homogeneidade com que os enunciados se expressam.
Estes seguindo determinadas regras de acesso a certas condições de domínio do eu
evidenciados pelas falas, capazes de formar o objeto do discurso que impregnam o
campo educacional e as condições com que os professores interpelam o
autoconhecimento, como uma forma de irromper com os limites e onde esses limites
poderiam ser inscritos.
Em todo caso, quando partirmos para a pergunta de número cinco, analisando
seu conjunto de respostas para as três escolas visitadas, nos chamou bastante a atenção
quanto à unanimidade entre as respostas, pois, todos os 19 professores sinalizaram que
sim, que acham importante o professor desenvolver uma noção de autoconhecimento
para o exercício da docência, como podemos ver no QUADRO 05.
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QUADRO 05: representação das marcações dos professores, entre as escolas estadual, municipal e
particular, da importância do professor desenvolver uma noção de autoconhecimento para o exercício da
docência.

NOÇÃO DE AUTOCONHECIMENTO
Pergunta 5: Você acha importante que o professor desenvolva uma noção de autoconhecimento
para o exercício da docência?
Escolas
Estadual
Municipal

Sim
5
7

Não
0
0

Não faz diferença
0
0

Particular

7

0

0

Total

19

0

0

Fonte: próprio autor.

Diante de tal pressuposto, pensamos se não poderia sinalizar uma condição
discursiva, pegando por base: de que modo o autoconhecimento pode estar se
direcionando para o campo educacional, sobretudo, para a prática dos professores, em
termos de se validar enquanto uma positividade para o próprio campo educacional e
sobre quais formas de representação, diante do modelo de sociedade em que vivemos na
atualidade?
Entretanto, a despeito dessa questão, nas questões subsequentes de números seis
e sete, perguntava-se, respectivamente, sobre a participação do professor em algum
evento que tenha sido abordado sobre a importância do autoconhecimento para a
formação do professor, e se o professor teria algum conhecimento de literatura que
tenha abordado uma noção de autoconhecimento para a prática e formação do professor.
Percebemos na sexta questão que 12, dos 19 professores, indicaram que sim, que
participaram de algum evento que tenha sido abordado algo sobre o autoconhecimento,
para a prática do professor. Enquanto que 7 professores indicaram que não participaram
de algum evento, que se referisse ao tema do autoconhecimento. (Ver: QUADRO 06).
Na sexta questão, também, continha um espaço para os participantes
expressarem em quais eventos tiveram essa abordagem do autoconhecimento. Assim,
foram diversos os tipos de eventos, desde: congressos, em formações continuadas, até
no programa TOPA (Todos pela Alfabetização) do governo do estado da Bahia; como
podemos ver no QUADRO 06 abaixo.
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QUADRO 06: demonstrativo das respostas dos professores quanto a participação em eventos que tenha
sido abordado a importância do autoconhecimento para o professor.

NOÇÃO DE AUTOCONHECIMENTO
Pergunta 6: Já participou de algum evento que tenha sido abordado a importância do
autoconhecimento para a formação do professor?
Escolas
Estadual

Sim
3

Não
2

Quais?
“Congressos, seminários, reuniões, capacitações.”

Municipal

3

4

Particular

6

1

“formação continuada para professores, seminários,
palestras, cursos, encontros.”
“especialização em Psicopedagogia.”
“No TOPA – Identidade do indivíduo.”
“Palestras / seminário”
“Em minha especialização em Psicopedagogia.”

Total

12

7

Fonte: próprio autor.

Porquanto, quando perguntado, na questão de número sete, a respeito de alguma
literatura que tenha abordado o tema do autoconhecimento para a prática e formação do
professor, obteve-se que 10 professores disseram que sim, ter conhecimento de alguma
literatura. Enquanto que 9 professores disseram não ter conhecimento de alguma
literatura com uma abordagem do autoconhecimento para o campo da prática e
formação. (Ver: QUADRO 07).
QUADRO 07: representação dos professores, entre as escolas estadual, municipal e particular, quanto à
indicação de ter conhecimento de alguma literatura sobre autoconhecimento.

NOÇÃO DE AUTOCONHECIMENTO
Pergunta 7: Tem conhecimento de alguma literatura que tenha abordado o tema do
autoconhecimento para a prática e formação do professor?
Escolas
Estadual

Sim
1

Não
4

Quais?
“Gabriel Chalita, Augusto Cury, Içami Tiba.”

Municipal

3

4

Particular

6

1

“artigos, livros e revistas”
“Educação – a solução está no afeto”
“A revista Conhecer Notícias, alguns artigos.”
“Pais brilhantes, professores fascinantes, A Arte de
Amar.”
“Pedagogia da Transgressão – um caminho para o
autoconhecimento.”

Total

10

9

Fonte: próprio autor.
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Do mesmo modo, a questão de número sete teve um espaço para serem
expressos em quais literaturas os professores obtiveram a informação de uma
abordagem do autoconhecimento.
Aparecendo, assim, referencias de alguns autores conhecidos das literaturas de
autoajuda, como: Augusto Cury e seu livro Pais brilhantes, professores fascinantes
(sendo este indicado três vezes pela escola particular); e Gabriel Chalita e seu livro
Educação, a solução está no afeto, por exemplo; também há outras indicações de
literaturas como podemos ver na representação do QUADRO 07 acima.
Na questão de número oito iniciamos uma investigação a respeito da
proximidade dos professores pesquisados quanto às literaturas de autoajuda mais
consumidas pelo público professor39. Assim, para essa questão, que tinha escrita a
seguinte pergunta: Dentre os livros listados abaixo, assinale aqueles que você tomou
conhecimento, que realizou leitura e que desconhece; optamos por apresentar
separadamente cada uma das alternativas dos livros listados40 nesta questão. Desse
modo, para cada livro listado e suas respectivas marcações fizemos um quadro
representativo em separado, para melhor visualização destas marcações em cada uma
das escolas. Como podemos observar no QUADRO 08(1), se referindo ao livro
Educação: a solução está no afeto do autor Gabriel Chalita, onde obteve um total de 8
marcações para a alternativa tomou conhecimento, 5 marcações para realizou a leitura e
6 marcações para a alternativa desconheço, entre os professores participantes.
QUADRO 08(1): demonstrativo das marcações dos professores das escolas estadual, municipal e
particular, quanto ao conhecimento, realização da leitura e desconhecimento do livro Educação: a
solução está no afeto de Gabriel Chalita.

RELAÇÃO COM AS LITERATURAS DE AUTOAJUDA
Livro e autor: Educação: a solução está no afeto – Histórias de professores que ninguém
contou – Gabriel Chalita
Escolas
Tomou conhecimento
Realizou a leitura
Desconheço
Estadual
2
0
3
Municipal
4
2
1
Particular

2

3

2

Total

8

5

6

Fonte: próprio autor.

39

A escolha dos livros se deu pelo levantamento bibliográfico dos trabalhos acadêmicos que tratavam da
temática dos livros de autoajuda mais consumidos por professores, conforme apresentado na seção 2.4.2
dessa Dissertação. Acrescentamos a esta lista dois títulos de livros de autoajuda, listados a partir da
indicação de um conhecido site de busca na internet quanto aos livros mais acessados, dentro dessa
temática, no ano de 2015.
40
Foram listados seis livros de diferentes autores. Ver APÊNDICE 2.
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No QUADRO 08(2) representamos as respectivas indicações para o livro Pais
brilhantes, professores fascinantes do autor Augusto Cury, em que na totalidade de
marcações, entre os professores foram 5 para a opção tomou conhecimento, 13 foram as
marcações para a opção realizou a leitura e apenas uma marcação para a opção
desconheço, sendo este da escola particular, assim como, nesta escola, também, totaliza
o maior número de professores leitores desse livro, como podemos ver abaixo. Dessa
questão, observa-se uma significativa adesão dos professores leitores para o autor
Augusto Cury.
QUADRO 08(2): demonstrativo das marcações dos professores das escolas estadual, municipal e
particular, quanto ao conhecimento, realização da leitura e desconhecimento do livro Pais brilhantes,
professores fascinantes de Augusto Cury.

RELAÇÃO COM AS LITERATURAS DE AUTOAJUDA
Livro e autor: Pais brilhantes, professores fascinantes – Augusto Cury
Escolas
Tomou conhecimento
Realizou a leitura
Desconheço
Estadual
3
2
0
Municipal
2
5
0
Particular

0

6

1

Total

5

13

1

Fonte: próprio autor.

Quando perguntado aos professores das três escolas visitadas, a respeito do
conhecimento, da realização da leitura, ou se desconhecem o livro Quem ama educa do
autor Içami Tiba, percebemos que 8 dos 19 professores indicaram ter apenas tomado
conhecimento, 9 desses professores disseram ter realizado a leitura e apenas 2 dos
participantes disseram desconhecer o livro, como demonstrado abaixo no QUADRO
08(3). Indicando, também, um percentual significativo dos professores que realizaram a
leitura do livro do autor Içami Tiba.
QUADRO08(3): demonstrativo das marcações dos professores das escolas estadual, municipal e
particular, quanto ao conhecimento, realização da leitura e desconhecimento do livro Quem ama educa de
Içami Tiba.

Escolas
Estadual
Municipal

RELAÇÃO COM AS LITERATURAS DE AUTOAJUDA
Livro e autor: Quem ama educa – Içami Tiba
Tomou conhecimento
Realizou a leitura
Desconheço
4
1
0
2
4
1

Particular

2

4

1

Total

8

9

2

Fonte: próprio autor.
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Ainda na pergunta de número oito, para a indicação do livro Como vencer na
vida sendo professor, depende de você, de autoria de Hamilton Werneck, os professores
das escolas estadual, municipal e particular, sinalizaram que entre eles apenas 2
tomaram conhecimento do livro, 1 indicou ter realizado a leitura e 16 falaram
desconhecer o referido livro, conforme o QUADRO 08(4) abaixo.
QUADRO 08(4): demonstrativo das marcações dos professores das escolas estadual, municipal e
particular, quanto ao conhecimento, realização da leitura e desconhecimento do livro Como vencer na
vida sendo professor, depende de você de Hamilton Werneck.

RELAÇÃO COM AS LITERATURAS DE AUTOAJUDA
Livro e autor: Como vencer na vida sendo professor, depende de você – Hamilton Werneck
Escolas
Tomou conhecimento
Realizou a leitura
Desconheço
Estadual
1
0
4
Municipal
0
0
7
Particular

1

1

5

Total

2

1

16

Fonte: próprio autor.

No quinto livro indicado, para que os professores sinalizassem o seu
conhecimento, a realização da leitura ou desconhecimento, de título Aula Nota 10: 49
técnicas para ser um campeão de audiência do autor Doug Lemov, entre as escolas
participantes, foi sinalizado que 3 professores tomaram conhecimento, nenhum
professor realizou a leitura e os outros 16 professores participantes disseram
desconhecer o livro, como apresentado no QUADRO 08(5) abaixo.
Percebemos, assim, que o livro ainda é pouco conhecido entre os professores
participantes, tanto das escolas estadual e municipal, apenas alguns professores da
escola particular sinalizaram conhecer.
QUADRO 08(5): demonstrativo das marcações dos professores das escolas estadual, municipal e
particular, quanto ao conhecimento, realização da leitura e desconhecimento do livro Aula Nota 10: 49
técnicas para ser um campeão de audiência de Doug Lemov.

RELAÇÃO COM AS LITERATURAS DE AUTOAJUDA
Livro e autor: Aula Nota 10: 49 técnicas para ser um campeão de audiência – Doug Lemov
Escolas
Tomou conhecimento
Realizou a leitura
Desconheço
Estadual
0
0
5
Municipal
0
0
7
Particular
3
0
4
Total
Fonte: próprio autor.

3

0

16
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Assim, para o último livro, dos listados na oitava questão, de título A Arte da
Guerra Para Professores: estratégias vencedoras para o exercício do magistério dos
autores William Douglas e Nataniel Gomes, obtivemos 7 marcações dos professores
participantes para a opção tomou conhecimento, apenas 1 professor (da escola
particular) sinalizou a opção realizou a leitura e 11 professores sinalizaram desconheço,
para o livro, logo abaixo tem o demonstrativo no QUADRO 08(6). Sinalizando que
alguns professores, ao menos, tomaram conhecimento do referido livro.
QUADRO 08(6): demonstrativo das marcações dos professores das escolas estadual, municipal e
particular, quanto ao conhecimento, realização da leitura e desconhecimento do livro A Arte da Guerra
Para Professores: estratégias vencedoras para o exercício do magistério de William Douglas e Nataniel
Gomes.

RELAÇÃO COM AS LITERATURAS DE AUTOAJUDA
Livro e autor: A Arte da Guerra Para Professores: estratégias vencedoras para o exercício do
magistério – William Douglas e Nataniel Gomes
Escolas
Tomou conhecimento
Realizou a leitura
Desconheço
Estadual
0
0
5
Municipal
4
0
3
Particular

3

1

3

Total

7

1

11

Fonte: próprio autor.

Quando chegamos à questão 09 que perguntava: Dos livros apontados no
quadro acima, quais suas impressões quanto ao tema? – dos 19 professores
participantes, 10 sinalizaram as impressões dos livros de excelente a boa, 5 professores
disseram ter a impressão de boa a ruim, nenhum professor classificou a impressão dos
livros como ruim a péssima, enquanto que 4 professores disseram, não opinarei por
não conhecer, isso para os livros que forma listados na questão anterior. (Ver:
QUADRO 09).

QUADRO 09: demonstrativo das marcações dos professores das escolas estadual, municipal e particular,
quanto às impressões dos livros listados no questionário.

RELAÇÃO COM AS LITERATURAS DE AUTOAJUDA
Pergunta 9: Dos livros apontados no quadro acima, quais suas impressões quanto ao tema?
Escolas

De excelente a boa

De boa a ruim
1
2

De ruim a
péssima
0
0

Não opinarei por não
conhecer
0
3

Estadual
Municipal

4
2

Particular

4

2

0

1

Total

10

5

0

4
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Com essa proposição, fica evidente a boa impressão dos professores
participantes quanto aos principais livros de autoajuda direcionados ao público
professor.
O questionário se encerra com a questão de número 10, que perguntava: Já
realizou a leitura de algum outro livro que abordasse dicas ou estratégias de ensino?
Assim, dos 19 professores participantes entre as escolas estadual, municipal e particular:
10 deles disseram que sim, terem realizado a leitura de outros livros, enquanto que os
outros 9 professores disseram que não realizaram leitura de outros livros que
apontassem dicas ou estratégias de ensino, como podemos ver no quadro demonstrativo
abaixo.
QUADRO 10: demonstrativo das marcações dos professores das escolas estadual, municipal e particular,
quanto a realização da leitura de outros livros que abordassem dicas e estratégias de ensino.

RELAÇÃO COM AS LITERATURAS DE AUTOAJUDA
Pergunta 10: Já realizou a leitura de algum outro livro que abordasse dicas ou estratégias de
ensino?
Escolas
Estadual

Sim
2

Não
3

Municipal

5

2

Particular

3

4

Total

10

9

Quais?
“Já fiz, mas não me lembro do autor e títulos.”
“Técnicas para atividades em grupo.”
“Guia teórico do Alfabetizador de Miriam Lemelim.”
“Livros não, mas algumas revistas e artigos.”
“Estratégias de ensino e Aprendizagem.”
“Pedagogia da Autonomia, Escola e Democracia, A
importância do Ato de Ler, Alfabetização e letramento”
“O dia a dia do Professor.”
“Estratégias de Ensino e Aprendizagem de Rui Marques e
Celina Vieira.”

Fonte: próprio autor.

Para àqueles professores que disseram que sim, terem realizado a leitura de
outros livros, no espaço do questionário destinado aos professores indicarem quais
seriam estes livros, encontramos respostas como: “Guia teórico do Alfabetizador de
Miriam Lemelim.”; “Estratégias de Ensino e Aprendizagem”; também houve a
indicação de livros como: “Pedagogia da Autonomia”; “Escola e Democracia” dos
autores Paulo Freire e Demerval Saviani, respectivamente, indicados como livros que
possivelmente abordassem dicas ou estratégias de ensino. De alguma maneira, podemos
constatar que na questão 10 os professores, de fato, responderam atentamente à questão,
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citando outras literaturas que eles julgavam responder ao que era anunciado, e não
apenas uma cópia dos livros anteriormente citados no questionário.
Uma vez apresentado os dados (pouco mais quantitativos) referentes às análises
dos questionários, proponho na sequência avançar para as reflexões estritamente
qualitativas das informações obtidas pelas entrevistas semiestruturadas, realizadas com
alguns professores que se disponibilizaram em participar e, assim, contemplar este
momento da pesquisa.

5.1.2 A análise das entrevistas

Para iniciarmos a apresentação dos dados obtidos, após a aplicação das
entrevistas com alguns professores das escolas visitadas e suas respectivas análises,
lembramos-nos do nosso problema de pesquisa, que visou compreender: de que modo
as abordagens do autoconhecimento são disseminadas no campo educacional e de que
forma essas abordagens produzem efeito na prática discursiva do professor, tendo em
vista seus processos formativos e experiências pedagógicas?
Tendo essa questão em mente, o que será demonstrado, neste tópico, são as
nossas impressões, a partir das descrições das falas dos professores, buscando relacionar
os efeitos do discurso sobre o campo educacional. Por essa razão, o exercício de análise
aqui elaborado não se encerra como a única possibilidade de compreender a questão da
pesquisa, muito menos como a única forma de descrição das informações obtidas ante a
aplicação do instrumento de coleta utilizado. É, antes disso, uma leitura possível nesse
momento a partir dos dados obtidos e da escolha do método de análise adotado.
Disso, para entendermos como se deu a escolha dos professores e a realização do
momento das entrevistas, foram cruzadas as informações obtidas nos questionários
quanto à participação em eventos e o conhecimento de literaturas que abordassem uma
noção de autoconhecimento e da afinidade dos professores com as literaturas de
autoajuda. Obtemos disso alguns professores que chamaram nossa atenção. Entretanto,
devemos dizer previamente, que foi uma difícil tarefa conseguir essa contribuição dos
professores para essa etapa da pesquisa, tendo em vista a grande rejeição por parte dos
mesmos quanto à participação na entrevista.
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Tínhamos em mente o nome de seis professores para serem convidados ao
momento das entrevistas, contudo, apenas quatro professores se dispuseram à
participação, sendo que um dos professores convidados fazia parte de uma segunda lista
de nomes, caso os primeiros não tivessem a disponibilidade.
Assim, foram quatro os professores entrevistados, todas são mulheres, graduadas
em Pedagogia e atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sendo duas atuantes na
escola municipal e duas atuantes na escola privada. Os professores da escola estadual
não se propuseram a participar.
Doravante, adotaremos a terminologia professora 1, professora 2, professora 3 e
professora 4, para nos referirmos, respectivamente, a estas profissionais e mantermos o
sigilo conforme acordado no Termo de Consentimento.
Para as análises que serão apresentadas, foi colocado todo o meu pensamento em
movimento diante da proposta de análise discursiva foucaultiana, a fim de compreender
os processos de apropriação, no discurso dos professores entrevistados, partindo dos
enunciados que caracterizassem performances verbais a respeito da própria formação
discursiva (FOUCAULT, 2015) – a noção de autoconhecimento.
Salientamos, desse modo, que ao colocar na esteira da análise, pelo pensamento
foucaultiano, somos advertidos que o saber está disperso, principalmente, tendo como
referência as transcrições das entrevistas. Desse caso, para satisfazer a análise discursiva
nessa perspectiva, tentamos identificar os enunciados capazes de evidenciar as regras e
as bases que poderiam presidir o contexto em análise, levando em conta a época em que
o discurso acontece.
De fato, o que está em jogo não é a compreensão do sujeito que fala, mas a
apreensão de um discurso que ocorre dentro de um domínio enunciativo, que no nosso
caso é o campo da formação e da prática docente. Em paralelo a essa proposta de
análise, tentamos perceber a influência que esses profissionais poderiam sofrer das
literaturas de autoajuda.
Advertimos, também, que durante a transcrição das falas dos professores
entrevistados adotamos a supressão de cacofonias e a repetição de expressões (como:
“né”, “então”, “assim”, entre outras), na tentativa de deixar a leitura mais fluida e
agradável, considerando que o mais relevante para nossa análise são os enunciados
contidos no conjunto do discurso. Além disso, para a apresentação das descrições das
falas, trouxemos os trechos que julgamos mais relevantes, por entendermos que em
alguns momentos as falas dos professores se tornaram prolixas.
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De todo o modo, tentamos seguir rigorosamente a sequência das perguntas
elaboradas no roteiro, mas deixando as falas acontecerem espontaneamente, apenas em
alguns poucos momentos, quando percebemos um desvio muito grande da pergunta,
procurávamos intervir para redirecionar o tom das falas. A sequência das perguntas
elaboradas para roteiro, podem ser visualizadas no APÊNDICE 5.
Dividimos, então, em três seções os momentos das entrevistas, como forma de
organizar as falas e facilitar a compreensão de como foram sendo conduzidas as
entrevistas. A primeira seção apresenta a visão que os professores entrevistados têm
sobre si mesmos; na segunda seção será apresentada a visão que os professores têm
quanto à noção de autoconhecimento; e, por fim, na terceira seção apresentar-se-á a
relação que os professores fazem da noção de autoconhecimento com as literaturas de
autoajuda.

A visão dos professores sobre si mesmos e sua formação

Essa primeira seção representa a abertura do momento das entrevistas com as
professoras selecionadas, disso, na pergunta inicial do roteiro da entrevista (Gostaria de
comentar, ou expressar opinião sobre o questionário da pesquisa?), que buscava um
comentário a respeito da impressão dos questionários aplicados, as professoras
responderam da seguinte forma:

Bem, como estávamos conversando agora, achei curioso o tema, gostei. Sou
curiosa, tenho várias dúvidas sobre o nosso autoconhecimento. Conhecer a
nós mesmos para poder conhecer o próximo. Assim, muito peculiar. Me
chamou a atenção. Por enquanto vamos ver como vamos andar. (Professora
1, escola municipal).
Sim, pelo questionário eu achei bem pertinente o tema, principalmente
quando aborda a questão da satisfação profissional, que hoje é por meio das
dificuldades que o professor vem se deparando com a sociedade. Isso vem
caindo um pouquinho. Eu sou até suspeita em falar, porque eu sou
apaixonada pela educação. Eu sou apaixonada como profissional; eu sou
realizada profissionalmente, dentro da minha profissão. Então, o
questionário foi bem pertinente, gostei demais das perguntas. As perguntas
foram perguntas objetivas, assim, bem diretas e foi bem pertinente até.
(Professora 2, escola municipal).
Eu achei bom, importante para as pessoas estarem lembrando o livro que
leu, o que ficou e se gostou do livro, para voltar a ler, para lembrar o nome.
Achei importante, a gente ler, quando a gente tem tempo e como a gente está
na área da educação é muito importante. (Professora 3, escola particular).
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Achei muito interessante esse questionário e essa entrevista, por conta da
preocupação que o professor tem em, às vezes, avaliar os outros alunos, e
autoavaliar é complicado, é difícil. A gente percebe que avaliar o outro é
muito mais fácil do que se avaliar. Por isso, acho muito importante essa
pesquisa. (Professora 4, escola particular).

Percebe-se que algumas das professoras entrevistadas demonstraram curiosidade
a respeito do tema da pesquisa. Em outro momento é apresentado, pelas professoras,
certa preocupação em dizer, que se tem grande satisfação pela profissão. Uma das
professoras associou o tema da pesquisa ao hábito de leitura; enquanto outra relacionou
a pesquisa à dificuldade de se autoavaliar.
Entretanto, chamou a atenção os enunciados que diziam: “tenho várias dúvidas
sobre o nosso autoconhecimento”, e logo em seguida dizer: “conhecer a nós mesmos
para poder conhecer o próximo”; pensamos se poderíamos entender a sequencialidade
dessas ideias, enquanto uma formação enunciativa, para satisfazer o contexto no qual a
formação discursiva do autoconhecimento se insere no campo educacional.
Tivemos essa questão inicial como uma pista para pensarmos a formação
discursiva do autoconhecimento, como um pressuposto presente no campo educacional,
caracterizando-se, favoravelmente, pela articulação dos enunciados, pois estão no
mesmo plano do discurso. Vejamos o argumento de Foucault para a proposição na qual
estamos em análise:

O ato ilocutório não é o que ocorreu antes do momento do enunciado [...];
mas sim, o que se produziu pelo próprio fato de ter sido enunciado [...]; cada
ato tomaria corpo em um enunciado e cada enunciado seria, internamente,
habitado por esses atos. (FOUCAULT, 2015, p. 100).

Analisando essa possibilidade do enunciado habitar o ato, e este contendo a
intenção de introduzir um objeto comunicativo, tendo em vista que a formulação do que
é dito possa ser reconhecido e isolado (a partir do ato ilocutório), o efeito que se produz,
pelo próprio fato de ter sido enunciado, é a própria possibilidade de análise para o
contexto pelo qual o enunciado é dito.
Dessa circunstância, Foucault (2015) traz a possibilidade de abordar as
contradições que decorrem pelo ato do que é enunciado. Para isso, ele nos alerta para
não deixar-nos prender às pequenas diferenças do que é dito em possível contradição no
discurso; mas sim, admitir que o que se fala em contradições é muito mais para superar
as próprias contradições do discurso, tentado encontrar um ponto do qual se tem um
domínio do que se fala.
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Sendo este domínio do que se fala, o ponto no qual alguns enunciados passam a
sugerir essas circunstâncias da contradição de forma possível de ser identificada,
partindo, por exemplo, dos pressupostos em haver “dúvidas” sobre a temática da
pesquisa e da possibilidade de afirmá-la, como a busca por “conhecer a nós mesmo e os
outros”. Assim, pelos enunciados, quando dispostos no mesmo plano discursivo,
mesmo que diante de uma possível contradição, nos é sugerido essa percepção do
autoconhecimento enquanto um discurso de representatividade no campo educacional.
Passamos agora à segunda pergunta da entrevista (Em poucas palavras como
você descreveria o (a) professor (a) “fulana”?), em que as falas feitas sugerem
algumas pistas para pensarmos como essas professoras falam sobre si e sua profissão.
Disso, obtivemos as seguintes respostas:
Bem, eu sou a professora meio que ‘maluquinha’. Eu sou meio que Paulo
Freire, meio que revolução. Eu gosto do novo; eu gosto de movimento. [...]
Gosto de estar agindo, de estar interagindo. Eu acho que me defino assim,
uma pessoa do sociointeracionismo, do socioconstrutivismo [...] (Professora
1, escola municipal).
Preocupada. Porque, assim, eu vejo meus alunos, não como alunos, vejo
meus alunos como meus filhos. Então, tem aquelas angustias de não estar
conseguindo avançar, não estar aprendendo. Chama o pai, chama o
coordenador, chama o psicólogo. Vamos ajudar. Ver o que a gente pode
fazer. Então, eu sou muito preocupada com o aluno, seja na parte do
aprendizado, seja na parte psicológica. [...] E acredito, também, que eles me
veem dessa forma. Tanto que, às vezes, eles se esquecem, e nem me chamam
de professora, é de mãe, é de tia, é de avó, até de avó sou chamada na sala
de aula. Mas é gratificante esse papel que a gente faz com eles. (Professora
2, escola municipal).
Eu escolhi ser professora da Educação Infantil, porque eu gosto de criança e
sempre gostei da Educação. Acho que a Educação é a base de tudo. A pessoa
que está numa escola tem um conhecimento da Educação [...] que o pai
participa a mãe leva para a escola, para estar todo dia ali, no passo a passo,
é muito importante [...]. (Professora 3, escola particular).
Bom, eu sou uma eterna apaixonada pela Educação, muito apaixonada. Anos
na Educação Infantil, agora esse ano um novo desafio de vir para o
Fundamental I. Porque, eu tive dois nódulos nas cordas vocais e tive que
relocar, mas a paixão parece que aumentou. (Professora 4, escola particular).

Percebemos pela fala da professora 1, que a partir desse momento da entrevista,
ela estava mais descontraída e mais a vontade em se expressar, indicando, assim, ser
uma professora de atuação espontânea e descontraída e, possivelmente, apoia seus
posicionamentos em algumas teorias de aprendizagem, como o “sociointeracionismo” e
o “socioconstrutivismo”.
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A professora 2, entretanto, ela diz ser uma professora “preocupada” na sua
relação com os alunos, sinalizando uma questão de certa aproximação afetiva com os
próprios alunos, se referindo a eles como “próprio filhos”; o que, nessa relação de
afetividade, pode reacender o debate da crise do valor atribuído à profissão docente,
quando o profissional permite essa aproximação afetiva com os alunos, contudo, não é
esse o nosso objeto de estudo.
Com a professora 3, na tentativa de responder a segunda pergunta, tivemos a
impressão que ela procurou articular a imagem de ser professora, com o fato de gostar
em se relacionar com crianças, a algumas situações do cotidiano escolar e com a forma
como ela vê a Educação, sendo “a base de tudo”.
A professora 4 ao responder a segunda pergunta é possível perceber uma
tentativa de demonstra afeição pelo processo educacional, mesmo diante do relato de ter
desenvolvido um problema de saúde, com o aparecimento de dois nódulos nas cordas
vocais.
Quando chegamos, portanto, à terceira pergunta (De que modo você busca se
qualificar para atender as exigências da profissão?), identificamos nas falas das
professoras, sugestões de formas de se qualificar para o exercício da profissão que vão
desde buscar informações na internet, até pela relação com as professoras estabelecem
com a coordenação da escola, assim como, com os alunos; além da indicação de
palestras, livros e especializações.
Desse modo, no início da fala da professora 1, ela atribuiu ao aspecto da
qualificação à sua característica de ser curiosa e diz que sua principal forma de se
qualificar é buscar informações na internet. Em um segundo momento da fala, a
professora 1 atribui, também, o processo de se qualificar pela relação que ela tem, tanto
com os alunos, dizendo: “o próprio aluno ensina muito”; quanto na relação que ela tem
com a coordenação da escola.
Além disso, diz se interessar pelas palestras que a própria escola proporciona aos
professores, assim como, o interesse por livros e, nesse momento, ela cita e sai em
defesa do autor Augusto Cury: “por mais que digam que é autoajuda os livros dele,
mas eu gosto.”. Diz defender Paulo Freire (enfatizando bem o posicionamento): “com
unha, dentes e garras”; e finaliza dizendo: “é buscar cada dia, aprendendo mais e
mais; reciclo mais no contato direto com os alunos”.
Na fala da professora 2, ela diz estar sempre estudando e declarou estar
terminando uma especialização em psicopedagogia. Entre a fala da professora 2, ainda
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na pergunta de número três, ela fez entender que a busca pela qualificação é uma
necessidade, por conta das dificuldades enfrentadas no ambiente escolar, se referindo a
algumas delas como: a condição de “classes multidisciplinares” e “alunos com vários
tipos de limitações”; ela conclui dizendo que para se qualificar deve haver um
aprofundamento no estudo e nas leituras.
Quando entrevistávamos a professora 3, com a pergunta de número três,
precisamos adaptar a pergunta pelo fato dela ser recém formada e estar iniciando a
atuação escolar. Desse modo, nos referimos ao que ela poderia busca enquanto
qualificação, para atender as exigências da profissão. Assim, ela conseguiu manter o
foco na pergunta, nos dizendo que: “eu pretendo me qualificar participando ativamente
das reuniões pedagógicas, de palestras, lendo livros [...] fazendo cursos, estar sempre
atualizando [...] já estou fazendo um curso de libras, até”.
Entrevistando a professora 4, ela disse que com frequência busca se qualificar
por meio de cursos que são oferecidos pelo município e por faculdades da cidade. Diz
ter iniciado uma pós-graduação em “letramento e alfabetização”, mas teve que cancelar
por conta do problema de saúde que teve nas cordas vocais, porém, ela pretende voltar
para o curso.
Ademais, a professora 4 afirma que o professor precisa estar buscando
conhecimento constantemente, exemplificando algumas situações para a busca desse
conhecimento, como a internet e jornais. Contudo, apresentou um argumento que nos
causou certo estranhamento, quando afirmou que: “não adianta só você buscar
conhecimentos antigos, ou teorias, a gente precisa estar buscando o novo, o que o
aluno quer saber”; acreditamos que, diante desse argumento da professora 4, possa
haver um equívoco, pois, o que ela chamou de “antigo” poderíamos entender como uma
contextualização histórica, por exemplo, até mesmo para apresentar “o novo”. E, o que
ela diz sobre não adiantar buscar “teorias”, acredita-se, também, que essa busca por
referenciais teóricos, dentre as literaturas clássicas, por exemplo, poderia fazer parte de
um arcabouço conceitual necessário para a atuação docente, e que pode instrumentalizar
o professor a compreender melhor os acontecimentos que são considerados como da
atualidade.
De todo modo, passemos agora ao segundo momento das entrevistas, analisando
uma possível noção de autoconhecimento na visão das professoras entrevistadas.
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A visão dos professores quanto à noção de autoconhecimento

As perguntas de números 04, 05 e 06, do roteiro de entrevista (Ver: APÊNDICE
5), foram pensadas para tentar atender, de forma conjunta, a uma possível percepção da
noção de autoconhecimento pelos professores entrevistados. Em alguns momentos da
entrevista, percebemos o que era dito numa questão já contemplava o propósito da
questão que viria na sequência. Assim, quando ocorreu do professor dizer que já foi
respondido, anteriormente, determinada pergunta, buscamos trabalhar conjuntamente as
análises das respostas dadas por cada professor às perguntas já contempladas.
Desse modo, iniciando essa seção pela pergunta de número quatro (Em algum
desses momentos de formação você ouviu falar de autoconhecimento, ou
autoconhecimento direcionado à formação do educador/professor?), as falas foram
direcionadas da seguinte forma:

Bem, outro dia eu fui numa palestra sobre neurociência e ela falou muito.
Desde a criança, antes da formação em si, do autoconhecimento do ser para
transformar, aprender e buscar; que me chamou a atenção, mas nunca além
disso. [...] em um congresso da rede católica, teve uma palestrante que ela
falou um pouco sobre isso, também. Mas nada, além disso [...]. Eu vou ficar
mais atenta nesse autoconhecimento. Me chamou a atenção, desde que você
se apresentou, naquela hora na sala. Não sei se você observou que estava
lendo um livro, O Colecionador de Lágrimas, onde Augusto Cury fala muito
sobre Ditadura, Hitler e o confronto que ele viveu juntamente com a
sociedade. Porque lá, também, tem algo sobre isso, do autoconhecimento
dele para justificar, de alguma forma, tudo que ele viveu e passou. Então,
quando você chegou me chamou a atenção. Vou fazer mais pesquisas. Fiquei
curiosa. (Professora 1, escola municipal).

Podemos observar, de acordo com a fala acima da professora 1, que ela entrou
em contato com uma possível noção de autoconhecimento em algumas palestras,
primeiro numa palestra de neurociências e depois em outra de uma rede católica. Ela
afirma, também, ter encontrado algo a respeito em um dos livros do autor Augusto
Cury, onde o autor tentaria relacionar a vida de Hitler a um possível autoconhecimento
desenvolvido pelo ditador, para justificar os fatos ocorridos durante a Segunda Guerra.
Na fala da professora 2 ela relacionou uma noção de autoconhecimento ao seu
momento da pós-graduação, especialmente, aos estudos das concepções de Piaget
quanto a construção do conhecimento nos indivíduos, desde seu nascimento. Vejamos
como ela diz:
Sim, principalmente agora na pós, a gente ouve falar muito, principalmente,
em Piaget, que é o nosso centro mesmo, é o aprendizado construído. Então,
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se a gente tem esse autoconhecimento de que você vai construir algo, a partir
do concreto, a partir de algo que você está lidando diretamente, construindo
e levantando hipótese, deixando que a criança participe, construindo junto
com ele, se torna mais fácil por meio desse concreto. Piaget fala muito disso,
daquela questão do construir. A educação e o aprendizado é construindo
gradativamente, a criança vai subindo um degrau e vai avançando de
acordo. Nós como professores temos o papel de estimular os alunos.
(Professora 2, escola municipal).

Desse modo, a professora 2 anuncia uma relação entre a teoria da construção do
conhecimento de Piaget e os propósitos de uma noção de autoconhecimento para o
exercício de sua prática docente, sobretudo, quando tomamos parte da formação
enunciativa “se tornar mais fácil” o processo de aprendizagem; estabelecendo nesse
momento da enunciação, uma possível relação esperada da prática por ela exercida, em
função do processo da aprendizagem.
Passando, assim, para professora 3, no início de sua fala, demonstrou certa
insegurança na resposta. Mesmo assim, na tentativa em responder a pergunta de número
quatro, sinalizou algo que poderíamos relacionar a uma condição enunciativa, diante de
um contexto, pelo qual os professores afirmariam a importância de uma noção de
autoconhecimento para o exercício da profissão no campo educacional. Como podemos
observar na pela fala da professora 3: “A gente vê falar que o autoconhecimento é a
base, que a gente tem que estar ali conhecendo, sabendo de tudo, para não fugir das
regras do cotidiano da vida do professor, para não fazer aquilo que não é permitido
[...]”.
Ainda nesse momento, a professora 3 percebe sua insegurança na tentativa de
resposta e diz: “não entendi direito. Se não foi o que você queria”. Desse modo,
tentamos deixa-la mais a vontade para responder, simplificando a questão e, assim,
perguntamos: o que você entende por autoconhecimento para o professor?
Com isso, tentávamos fazer com que a professora 3 tivesse um pouco mais de
foco em sua fala, obtendo a seguinte resposta:

O que eu entendo pelo autoconhecimento, é a gente está atualizando,
procurando qualificar mais, está ativo; prestando bastante atenção nos
movimentos, na fala dos professores mais experientes, às vezes, nos
conselhos dos outros que já tem mais de dez anos, aprendendo com os
colegas. (Professora 3, escola particular).

Após isso, a professora começou a falar que está iniciando a carreira de
professora e que está aprendendo na relação com os outros professores do mesmo
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ambiente escolar. Percebemos certa admiração na fala, se referindo aos professores com
mais experiência. Contudo, a professora finaliza dizendo: “então, eu acho que
autoconhecimento é isso, é você estar buscando mais e mais”.
Desta forma, a formação discursiva do autoconhecimento, enquanto enunciado
como condição de “buscar mais”, como uma possível busca contínua do conhecimento
para o exercício da profissão de professor, tendo como pressuposto o atendimento das
exigências da profissão e como parâmetro o olhar sobre a experiência dos professores
com mais tempo de atuação.
Enquanto isso, a professora 4 buscou se posicionar da seguinte forma, para a
pergunta 04:

É muito raro, sabe. Eu até já questionei algumas. Na faculdade mesmo eu
questionava, até mesmo na disciplina de psicologia. Porque, a gente avalia
muito a educação, no geral, avaliamos muitos os alunos; agora, esse
autoconhecimento. Foi o que eu te falei, me chamou muito a atenção essa
pesquisa sua; porque é muito raro ver: – Olha, a gente está querendo que
você professor se avalie. Avaliar o outro é corriqueiro [...]; agora, você
autoavaliar é bem difícil e bem raro. (Professora 4, escola particular)

Percebemos que a professora 4, ao se referir, no que foi questionado quanto a
algum momento da formação ter tido um contato com uma ideia de autoconhecimento e,
apesar em dizer que não teve um contato na sua formação com uma noção de
autoconhecimento e que até questionava a respeito dessa temática, buscou associar o
autoconhecimento à uma possível condição de autoavaliação do professor.
Além disso, ficou a impressão de que a pesquisa pudesse sugerir, aos professores
entrevistados, uma noção de autoconhecimento enquanto propósito de uma
autoavaliação. Contudo, salientamos que não era essa nossa intenção, mas sim, dentre
os objetivos propostos, perceber nos discursos dos professores, os modos de apropriação
de uma noção de autoconhecimento e os efeitos em sua formação e prática educacional.
Passando agora à análise as respostas para as perguntas de números cinco e seis.
Como foi dito anteriormente, durante o momento das entrevistas, algumas das
professoras sinalizaram que tinham contemplado uma das perguntas pela resposta
anteriormente feita, ou seja, durante a fala da pergunta de número cinco (Você acredita
que uma abordagem pedagógica que envolva uma noção de autoconhecimento seja
importante para a prática do professor?) foi contemplado a pergunta de número seis
(Por que seria importante uma noção de autoconhecimento do docente para os
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propósitos da educação?), de fato, as perguntas foram dessa forma para podermos
extrair o máximo de informações dos professores.
Seguindo assim, com as perguntas 05 e 06, respectivamente, abordaremos em
conjunto as descrições das falas das professoras entrevistadas.
Com a professora 1, de fato, ocorreu dela ter contemplando na pergunta cinco, o
que se propunha na pergunta de número seis e tivemos, assim, a seguinte fala: “Com
certeza. É como a gente conversou aqui. A gente tem que se autoconhecer para poder,
até passar com os nossos limites; a gente se conhece para poder abordar o outro”.
Nesse momento, retomamos ao que tínhamos percebido na análise dos
questionários, da associação da formação discursiva do autoconhecimento à formação
enunciativa de “passar com os nossos limites”. Temos assim, uma suspeita diante da
prática discursiva que se forma a partir da formação enunciativa de transpor limites, de
que uma abordagem do autoconhecimento possa capacitar os sujeitos a atravessarem
certas fronteiras dos contextos profissionais e sociais, nos quais eles estão inseridos.
Deixando, por enquanto, essa suspeita em suspenso, passamos para a ocasião em
que nos aproximamos da análise do contexto em que se insere a fala da professora 2,
para o conjunto de respostas para as perguntas de número cinco e seis, identificamos
uma tentativa de associar o que foi entendido como importância de uma abordagem do
autoconhecimento para a prática pedagógica, com uma condição do professor “estar
seguro” daquilo em que ele “pretende passar” enquanto conhecimento.
Dessa questão, a condição do autoconhecimento a ser desenvolvida no professor,
passaria pela “vivência” e “autocontrole”, como podemos observar em um trecho da
fala da professora 2: “[...] porque o autocontrole vai fazer com que seu
autoconhecimento flua melhor. Então, se você tem essas duas coisas casadas, eu acho
que dá para a gente trabalhar perfeitamente”.
Na sequência da fala da professora 2, para as mesmas perguntas, os enunciados
postos no jogo daquilo que é dito e capaz de servir a certos propósitos, não obstante aos
propósitos do campo educacional, sugerem a circunstância de antever ao “conhecimento
prévio do aluno”, como pressuposto de uma preparação pelo autoconhecimento para
saber lidar com àquela circunstância.
Assim, no argumento que é posto, o autoconhecimento poderia sugerir essa
possibilidade do professor reconhecer um possível jogo que os alunos fariam a partir do
próprio conhecimento prévio e, com isso, o professor evitaria possíveis complicações.
Vejamos como ela fala:
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Então, se você não tem, assim, aquele autoconhecimento de algo que você
vai lidar com eles diretamente, você vai ficar numa situação bem
complicada. Porque, às vezes, você chega com determinado conhecimento
para o aluno, achando que aquilo é uma novidade para ele, aí ele te coloca
numa sai justa. [...] Você precisa ter essa segurança, precisa desse
conhecimento prévio, para você não ficar ultrapassado. (Professora 2, escola
municipal).

Nessa altura da análise notamos, fundamentalmente, que a condição na qual se
exerce a prática discursiva, pela fala da professora 2, esta se dá por um conjunto de
enunciados (como: “situação bem complicada” e “segurança” que visa dar um refúgio
do “eu” diante das situações do cotidiano escolar), que possui, em nossa percepção, uma
possível performance verbal da qual os enunciados podem sugerir um domínio do qual
a formação discursiva do autoconhecimento deveria pertencer.
Entretanto, quando chegamos à análise pela fala da professora 3, para as
perguntas 05 e 06, causou-nos certo estranhamento, como que um descuido da nossa
entrevistada com o que era proposta pela pergunta, vejamos como ela diz: “Sim, com
certeza. Porque, as vezes, a gente fica ali jogado e ninguém fala nada, não comenta
nada. [...] as vezes, você não tem noção de como é aquele objetivo e as pessoas falam.
Acredito que tenha importância sim”.
Para esse caso em especial com a professora 3, no momento da entrevista
tentamos retomar o foco da entrevista. Para isso, passamos para a pergunta 06, como
tentativa de identificar, por meio da nova pergunta, se o professor entrevistado achava
importante uma noção de autoconhecimento para os propósitos da educação. No
momento em que fizemos a pergunta ela diz não ter entendido, e pede para repetir a
pergunta. Logo que a refizemos, ela anuncia:

Eu acho que é importante, porque está na regra, do fundamento do
autoconhecimento. Se você não tem um conhecimento, como que você vai
trabalhar com aquilo que você não conhece? [...] Então, acredito que na
escola, na vida do educando funciona da mesma forma. O autoconhecimento
é muito importante. (Professora 3, escola particular).

Nessa ocorrência com a professora 3, que podemos perceber a partir desse
fragmento acima (de certa forma confuso e contraditório), recorremos à Foucault (2015,
p. 191), quando ele fala que uma prática discursiva não atende de forma contínua e sem
“asperezas” à formação discursiva diante de determinado domínio em que se fala; o que
ocorre, de fato, é a percepção do efeito da formação discursiva em uma multiplicidades
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de contradições inscritas nas variadas formas com que as práticas discursivas emergem
em um domínio.
Poderíamos inferir, igualmente nesse caso, o modo pelo qual o campo
educacional

vem

disseminando

a

condição

discursiva

de

uma

noção

de

autoconhecimento, como uma suposta necessidade à formação e prática educacional e o
discurso presente neste domínio é levado a não fugir dessa condição.
Dando continuidade à análise, realizando o conjunto das perguntas de número 05
e 06, com a professora 4, quanto à se acreditar numa abordagem pedagógica que
envolva uma noção de autoconhecimento, ela disse:

Demais. Porque, você deixa de avaliar só seu aluno e parte para fazer sua
avaliação. Eu tenho muito disso, de me avaliar o tempo todo [...]. A gente
precisa estar avaliando o tempo todo às nossas atitudes, a nossa forma de
ver e quanto mais você se autoavalia, mais você é um excelente profissional.
(Professora 4, escola particular).

Pelo que sugere a fala acima, podemos identificar a importância do
autoconhecimento enquanto um processo do professor “estar avaliando o tempo todo”,
nesse entendimento, nós extraímos o enunciado “autoavaliar” e o analisamos, assim
nossa impressão nos permite, com certa proximidade aos constantes processos de
avaliação de desempenho escolar41, pelo qual pode inferir certas expectativas nos
professores, como efeitos decorrentes desses processos sobre o corpo docente, mesmo
em se tratando dos ambientes escolares regidos pelo sistema privado de ensino, onde, os
professores, também, são avaliados quanto ao desempenho e preparação dos alunos para
a prova do vestibular, por exemplo.
Desse propósito, pelo que foi discutido acima, entendemos que diante das falas
das professoras entrevistadas, para a proposição de relacionar uma noção de
autoconhecimento ao processo da formação profissional, percebemos que algumas
formações enunciativas sinalizam o contexto enquanto uma positividade da ideia do
autoconhecimento para o campo da formação. Sinalizado, assim, uma condição
enunciativa que vêm favorecendo o pressuposto do autoconhecimento ao campo
educacional.

41

Podemos sugerir, por exemplo, a Avaliação Nacional da Educação Básica, realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em que se busca um diagnóstico dos fatores que
possam estar interferindo no desempenho dos estudantes, pelo ensino que é ofertado.
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Passamos, então, ao terceiro momento das análises, que envolvem as perguntas
de números 07, 08, 09 e 10, por onde tínhamos a pretensão de obter informações, na
visão dos professores entrevistados, que relacionassem uma noção de autoconhecimento
com proximidade às literaturas de autoajuda.

Os professores na relação da noção de autoconhecimento com as literaturas de
autoajuda

Nesse momento das análises das entrevistas, em que buscávamos uma relação do
que os professores compreendiam por autoconhecimento com proximidade com alguma
literatura que tenha abordado o tema, percebemos o primeiro enquanto um preceito de
intima relação com as literaturas de autoajuda, contudo, as falas dos professores
entrevistados, também, sugeriram outros tipos de literaturas, inclusive algumas mais
acadêmicas.
Salientamos de início, que as perguntas de números sete e oito são questões com
certa proximidade temática, pois, pensávamos que dessa forma poderíamos aprofundar
algumas questões, como alguma informação que não fosse contemplada anteriormente.
Assim, vejamos o conjunto das respostas, das perguntas 07 (Teve, ou tem
alguma literatura da qual obteve alguma informação sobre autoconhecimento?) e
08 (Gostaria de comentar a respeito de um desses livros, do que mais te chamou
atenção?), obtidas como a professora 1: “[...] a palavra com o título em si, não. [...]
todo livro que eu leio, automaticamente estou me autoconhecendo na vida do outro, na
história do outro, nas hipóteses que o outro propõe, mas, não [...]”.
Procuramos deixar a professora 1 mais a vontade, nesse momento, para que ela
tentasse buscar na memória alguma literatura que tivesse vontade de comentar a respeito
do tema proposto, que inclusive, teve uma literatura citada por ela no questionário.
Após uma provocação nesse sentido, a professora 1, comenta:
Tem um de autoajuda, acho que é O Vendedor de Sonhos, acho que é isso.
Os livros de Augusto Cury são assim. No seu questionário teve algo assim.
[...] Eu acho que qualquer pessoa deveria ler, independente da idade, é O
Pequeno Príncipe. Eu vejo naquele livro, como pessoa, em termos de
amizade, em termos de sala de aula, como autoconhecimento [...]. Assim, a
gente precisa, às vezes, autoconhecer, realmente, a imaginação de uma
criança, ela vai além. E, assim, como a gente está falando de
autoconhecimento, quando a gente lê um livro, acho que ele tem sempre uma
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lição para a gente. Eu o tenho, assim, trouxe para o meu dia a dia, para
conhecer a criança em si, o adolescente em si, o autoconhecimento para mim
[...]. (Professora 1, escola municipal).

A fala da professora 1, neste momento, se estendeu demasiadamente, numa
tentativa de expressar a sua relação com o livro, O Pequeno Príncipe, e como ele pôde
ter exercido alguma influência na relação com os alunos, sobretudo, com uma possível
noção de autoconhecimento. Ela anuncia, de todo modo, no início de sua fala, outro
livro do autor Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos – que pertence a uma série
publicada pelo autor, com a mesma temática – e afirma o livro como literatura de
autoajuda: “Tem um de autoajuda, acho que é O Vendedor de Sonhos, acho que é isso”.
Para essa questão, retomamos a análise feita por Silva (2012) em seu trabalho, a
respeito do posicionamento do autor Augusto Cury quanto considerar as literaturas de
autoajuda uma literatura de menor importância e não gosta que seus livros recebam essa
categoria, com isso, desrespeitaria seu público leitor.
Para argumentar com essa questão, também retomamos à Rüdiger (1996),
quando ele nos diz que as literaturas de autoajuda possuem no seu cerne a premissa de
dispor de recursos necessários para a obtenção de sucesso, alcance da felicidade e a
concretização de objetivos pessoais, o que, de toda sorte, atrai seus leitores pela oferta
dessas promessas e a fácil assimilação do que é proposto. E, posto nessa análise, os
livros de Augusto Cury, ao que de fato se propõem, têm maior proximidade contextual
para com a oferta de recursos para o alcance de sucesso e felicidade.
De todo modo, passamos para entender o contexto em que fala a professora 2,
inicialmente à pergunta 07 – a respeito de alguma literatura que tenha conhecimento,
com alguma informação sobre autoconhecimento; nesse propósito a professora 2
responde o seguinte:

Tem. O autoconhecimento que eu vi, foi na forma de Piaget, ele cita também.
Eu gosto muito de Augusto Cury, quando ele coloca que a gente tem que
trabalhar primeiro com o eu. Se você se conhecer primeiro, sabe das suas
limitações, sabe dos seus desafios [...]. (Professora 2, escola municipal).

Como podemos observar, a professora 2 cita novamente Piaget e Augusto Cury,
como referências que tenham possibilitado à ela uma noção de autoconhecimento, além
de recorrer, afirmando mais uma vez, que a noção de autoconhecimento pode ser um
pressuposto para estar ao alcance da superação de supostas limitações, estas infligidas
ao campo educacional, principalmente, à prática docente.
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Na fala da professora 3, para a pergunta de número sete, percebe-se certa
insegurança, como que um desconforto diante da situação, mas ela foi sincera ao dizer:

Não tive a oportunidade, porque trabalho o dia todo e estudava. Procurava
focar mais na faculdade, por causa de nota. Mas o ano que vem pretendo
procurar os livros, de uma forma geral, para eu poder ter conhecimentos e
poder trabalhar em sala de aula. Ainda não, mas vou procurar. (Professora
3, escola particular).

A professora 3, nessa altura das análises, têm sido nosso ‘termômetro’ pelo fato
de ser a professora com menos tempo de profissão, dentre as quatro professoras
entrevistadas. A figura de linguagem utilizada para representar a professora 3 não
representa em si uma medida, mas um parâmetro diante das outras professoras que, com
mais tempo de atuação profissional, tiveram suas falas mais direcionados.
Porquanto, podemos pressupor, pela fala da professora 3, que a noção de
autoconhecimento é um discurso presente e disseminado não só ao campo educacional,
mas um possível pressupostos afirmativo à diversos setores da sociedade. Pois, pelo que
é dito na descrição acima, podemos compreender que, mesmo não tendo a oportunidade
de contado com uma literatura que abordasse o autoconhecimento, a docente admite a
necessidade de buscar literaturas com esse propósito. Conforta-nos pensar, que ela
pretende buscar, também, literaturas “de uma forma geral”, a fim de poder obter
conhecimentos diferenciados para o exercício docente.
Quando passamos para a professora 4, com a pergunta de número sete, ela se
referiu da seguinte forma:

Teve aquele livro, Pais brilhantes, professores fascinantes, de Augusto Cury
que eu apaixonei por ele. É um livro muito profundo e que chama você
professor, você pai, para a responsabilidade. Porque, a nossa sociedade vive
uma desvalorização da família, uma desvalorização muito grande da classe
do professor. [...] no livro chama a responsabilidade – o pai tem essa
responsabilidade e o professor tem essa responsabilidade; então, distingue
bem legal o que é ser pai, o que é ser professor. [...] muita vezes, a gente
acha que é nossa obrigação educar o menino a não responder, para não
fazer isso, coisa que é da família; e, às vezes, o pai acha que deve deixar o
aluno alfabetizado e trazer para a escola já sabendo ler. Então, inverte os
valores. (Professora 4, escola particular).

Percebemos pela fala acima, que a professora 4 argumenta o conhecimento
proporcionado, pelo livro Pais brilhante, professores fascinantes de Augusto Cury, à
percepção do que ela chama de inversão de valores, entre a educação familiar e a
escolar; além de trazer o argumento da desvalorização da profissão docente e do seio
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familiar. Desse modo, ela entende que este livro tenha despertado essas questões e
justifica essa assertiva pelo pressuposto do autoconhecimento, pois, assim entendemos o
direcionamento da fala da professora.
Podemos extrair, também, pelo que é dito, algumas questões nas quais os
enunciados e seus respectivos propósitos se articulam, como tornar a condição dada, de
“chamar para a responsabilidade” dos pais e professores enquanto dado a priori, como
Foucault (2015, p. 156) adverte, de uma prática que se alinha a determinados
propósitos, o que permite compreender o discurso “na lei se seu devir efetivo”, pois, o a
priori do discurso estabelece os lugares de inserção, os domínios e a ocasião no qual o
discurso exerce a função enunciativa numa determinada época. Pelo que, no nosso caso,
sugere a efetivação do discurso e seu efeito sobre os professores, pelas estratégias das
abordagens determinadas pelas literaturas de autoajuda; sendo esta questão, um reforço
do nosso pressuposto do autoconhecimento para o campo educacional enquanto
proximidade às literaturas de autoajuda.
Retomamos, ainda, à questão 08 (Gostaria de comentar a respeito de um
desses livros, do que mais te chamou atenção?), do roteiro da entrevista, com a
professora 2, por onde, na fala dela é possível identificar um modo em que alguns
enunciados se utilizam de certa estratégia de argumentação, atravessando outros
conceitos, vejamos como a questão é dita:

Eu acho que é justamente quando ele (Piaget) fala dessa construção do
conhecimento, que a gente tem que está o tempo todo evoluindo. Porque, se
você não evolui, esse conhecimento te engole. [...] você tem que ser um
estimulador para aquela criança [...]. O professor tem o dom de seguir
adiante com aquele aluno, transformar, ou até mesmo, como diz as palavras:
você mata aquele conhecimento daquele aluno. Nós temos esse papel. Ele
fala que o professor é o mediador daquele conhecimento. [...] porque você
está apenas mediando, você vai ajudar essa construção, ali no dia a dia.
(Professora 2, escola municipal).

Fica evidente nessa fala, a reconstrução da enunciação historicamente construída
do dom professoral, onde o professor seria dotado de uma habilidade tão específica,
como que o exercício de um sacerdócio, intransponível à missão dada para aquele
sujeito, de assegurar a formação das futuras gerações.
No momento da entrevista, com a professora 3, na questão 08, em que
buscávamos um comentário de alguma literatura que possa ter despertado nela alguma
noção de autoconhecimento, a professora associou, de alguma forma, às literaturas de
Paulo Freire que foram abordadas em sua graduação. Vejamos em sua fala:
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Acho que agora não estou lembrando. Assim, os livros que a gente leu e que
foi bastante comentado, era o de Paulo Freire. Eu li todo o material que a
gente recebeu durante o semestre; porque eu gostava dos comentários dele.
(Professora 3, escola particular).

Foi, de certa forma, um esforço da professora 3 lembrar o nome do autor
supracitado, tivemos que fazer uma pequena intervenção na fala da professora, para que
ela lembrasse o nome, sugerindo alguns possíveis autores que pudessem estar presentes
e comentados nos cursos de graduação em Pedagogia.
De todo modo, na questão 08, passada para a professora 4 quando perguntado
sobre um comentário, ou algo que mais tenha chamado a atenção dela pela literatura
citada na questão anterior, ela reforça a ideia de cada um no seu papel ser chamado para
a responsabilidade, como podemos ver:

[...] O professor não é papel de um familiar, é um educador [...], muitas
vezes, a gente quer assumir setores da família na escola, e você precisa
saber que pode ajudar, pode nortear caminhos. Têm psicólogos, tem
profissionais para isso. Você pode nortear, mas, não pode ser o papel
professor e família. (Professora 4, escola particular).

Percebemos como a professora busca dar ênfase a essa questão, de o professor
não assumir um papel do qual não condiz com sua atuação profissional. De certa forma,
é uma questão de relevância para a condição da profissionalização docente, as
atribuições profissionais serem contingenciadas.
Passando agora para a discussão da questão 09, a respeito do que o professor
entrevistado teria a dizer das literaturas produzidas atualmente, ditas de autoajuda e que
são direcionadas ao público professor. Assim, tivemos os seguintes posicionamentos:

Eu não sei se estou errada, mas eu defendo, eu gosto. Não gosto daqueles de
apelação, tem uns que vem com apelação. Lembro-me de uma palestra que
eu fui de Augusto Cury, em que ele coloca que, por mais que falam que os
livros dele sejam de autoajuda, não são. A partir daí que eu fui gostando dos
livros dele. E hoje, realmente, ele tem muito da autoajuda, mas, eu vejo que
pessoas fracas podem pensar assim – que a autoajuda é um livro para
fracassados; para mim não. Eu não vejo assim. Para mim qualquer livro é
livro e se eu tiver vontade – seja de motivação de desmotivação – eu pego e
leio independente do que for, se me chamou a atenção. [...] eu li o encarte,
gostei, estou lendo o livro. Porque, tem gente que diz: você está lendo livro
de autoajuda? Que mal tem isso? Você pode não gostar, mas se eu gostar de
autoajuda e se eu estiver precisando de ajuda? E outra coisa, a gente sempre
está precisando de ajuda. Sempre vou precisar de ajuda. Talvez o livro todo
eu não esteja precisando, seja banal, seja dramático, mas, alguma coisa ali
vai me ajudar de alguma forma. (Professora 1, escola municipal).
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Olha, tem algumas que são boas, mas tem outras que não. Eu acho que
desvaloriza um pouco. Porque a gente vê toda essa dificuldade e, também, os
pais hoje não veem muito este tipo de literatura, não mostra este papel do
professor. Então, deixa um pouco a desejar. Eu acho que essa literatura
poderia ser melhor explorada, talvez por falta de tempo, por comodismo de
muitos, também. Porque, a gente sabe, nós como professores temos que
abraçar uma carga horária muito grande, para que possamos ter uma
condição melhor. Então, deixa um pouco vago, por conta disso. Eu acho que
essas literaturas poderia ser melhor exploradas por nós mesmos. A gente
precisa ter um tempo melhor para está adquirindo esse autoconhecimento,
no geral. (Professora 2, escola municipal).
Essa eu não vou poder te responder. Porque, como eu te falei, não li muitos
livros e na sala, quem recebia os livros era a professora, é ela quem escolhe,
é ela quem lê e é ela quem decide. Então, não vou me arriscar. (Professora 3,
escola particular).

Nesse momento, com a professora 3, precisei insistir um pouco, perguntando
novamente se ela já ouviu falar e o que poderia opinar a respeito da categoria dos livros
ditos de autoajuda. E, assim, respondeu:

A gente até ouve falar, mas andamos tão corrido que não paramos, não
anotamos as coisas e deixamos passar. [...] Mas, se eu acho se é bom, se é
importante e do que faz parte? Eu acho que é importante sim, Tudo que vai
lhe favorecer para o bem, é importante. (Professora 3, escola municipal).

Não é o nosso propósito avaliar os sujeitos que falam, mas o que é dito, em quais
propósitos servem e os contextos pelo qual os sujeitos falam; como nos orienta a análise
arqueológica foucaultiana. Contudo, não podemos deixar de expressar nossa
preocupação, quanto à qualidade da formação desses profissionais que tivemos contato.
Preocupa-nos muito ver que determinado professores, durante a sua formação, não
desenvolveram um hábito de leituras. E, quando buscam uma literatura, se dedicam a
um tipo de leitura como os de autoajuda, que é um tipo de literatura desprovida de
valores internos, capaz de se estabelecer como uma matriz para determinados modos de
subjetivação (RÜDIGER, 1996).
De todo modo, vendo o que fala a professora 4, para a pergunta de número nove,
ela respondeu:

Eu acho importante todos os meios que vem para ajudar. Tanto aqueles
livros de reflexão, como os livros mais a nível pedagógico, de como você
saber, como ser um professor, como ser docente. [...] preocupa muito, a nós
professores, conhecer o nosso aluno e não autoconhecer. Por isso, que tudo
é importante a gente buscar nessa questão do autoconhecimento. O nosso
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gestor tem costume de fazer isso com a gente, de estar nas reuniões buscando
[...]. Eu acho que esses livros nos ajuda por isso, quando você se acha, você
lê um trecho que te chama a atenção e fala: você não está tão bem quanto
você acha que está. (Professora 4, escola particular).

Podemos perceber pelas falas acima, o modo como as professoras entrevistadas
defendem as facilidades de compreensão da profissão docente, pelas quais as literaturas
de autoajuda podem favorecer aos sujeitos, desde quando se desejar ter determinada
“ajuda”, assim como, as literaturas podem proporcionar a correção de atos e posturas
no ambiente escolar, sobretudo, podem favorecer o autoconhecimento.
De certo modo, não nos surpreende ter essa conotação das literaturas de
autoajuda como o meio de se buscar as satisfações dos desejos entre os sujeitos, pois,
Rüdiger (1996) já alertava para essa questão, quando diz que as literaturas de autoajuda
condicionam os sujeitos, que são motivados por determinados incentivos, à base de um
utilitarismo terapêutico, a fundamentarem-se em um novo ethos das suas
personalidades.
Muito embora, quando passamos à pergunta 10 do nosso roteiro de entrevista,
em que buscávamos compreender se algumas das literaturas de autoajuda, de
conhecimento dos professores entrevistados, poderiam favorecer uma noção de
autoconhecimento. Obtivemos, assim, os seguintes posicionamentos:

Se toda leitura te ajuda. Nós estamos falando de autoconhecimento e
autoajuda, e hoje, a educação na carência que está, a gente precisa estar
atento o tempo todo com esse autoconhecimento, seja ele, onde você for
buscar. Se for pela literatura, nos livros, na internet, no outro, na vida; se é
no seu dia a dia, andando na rua, você precisa do autoconhecimento quando
se depara com situações. (Professora 1, escola municipal).

Na sequência dessa declaração, a professora 1 relata uma história de sua vida
pessoal, para ilustrar uma situação em que ela afirma ter despertado o
autoconhecimento. Depois, continua argumentando que o momento da entrevista e a
visita do pesquisador à escola tenham contribuído, também, para um possível
autoconhecimento, como fala: “[...] você veio fazer uma pesquisa e já lançou uma
semente, fiquei curiosa”. E finaliza dizendo: “Quando a gente autoconhece o sucesso é
melhor. Na educação é assim, te faz ver os frutos”.
Portanto, pela fala da professora 1 pode-se acolher um certo acervo de
enunciados que podem reforçam a condição enunciativa do autoconhecimento, não só
como formação enunciativa ao campo educacional, mas, também, enquanto formação
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enunciativa de proximidade e íntima relação com o sugerem as literaturas de autoajuda.
Podemos pressupor com isso, que as literaturas de autoajuda estariam compondo, de
fato, o repertório de leituras e busca por conhecimento por parte dos professores.
Esta argumentação nos é dada pela análise conjunta a outras propostas de
pesquisas, como algumas supracitadas neste trabalho, por exemplo, o que fala Romão
(2009, p. 26), que o professor se encontra refém de um sistema que aliena o seu tempo e
a sua consciência crítica, por isso, passaria a consumir subprodutos da indústria cultural
da sociedade capitalista, assim, seriam os livros de autoajuda consumidos pelos
professores, adotando soluções pontuais para os problemas inerentes do campo
educacional.
Passando, assim, pela fala da professora 2, é sugerido uma associação da busca
pelo autoconhecimento à passar pelas literaturas de autoajuda, além de um possível
suporte que essas literaturas poderiam dar ao atendimento de necessidades pessoais e
profissionais. Como ela anuncia:

Olha, eu acho que isso depende muito de cada um que esteja envolvido e o
que ele precisa realmente; o que ele está buscando nesse autoconhecimento.
Ele está buscando apenas a parte teórica, a parte prática, ou a parte que,
também, vai favorecer no seu conhecimento, no seu cotidiano, para sua vida.
[...] Eu vejo os livros de autoajuda, não só como um socorro, mas é uma
forma de reavaliar como você está sendo, como você está trabalhando, como
você está sendo tratado, como você trata os outros. Porque, isso aí vai
interferir em todo esse autoconhecimento. (Professora 2, escola municipal).

Com essa argumentação, podemos perceber como seria possível sugerir, ainda
que parcialmente, no âmbito da formação discursiva do autoconhecimento, uma relação
de apropriação da autoajuda por uma noção de autoconhecimento. Além disso,
poderíamos pensar o contexto do qual a fala, também, sugere ao considerar como
necessário o acesso aos livros de autoajuda enquanto um “socorro” imediato para
determinadas situações em que os sujeitos estão inseridos (utilizando-se do pressuposto
uma condição autoavaliativa), como que algo corretivo sobre si mesmo, para o
atendimento das expectativas que a sociedade sobrepõe ao exercício da docência.
Esta questão, de certo modo, recai sobre a análise do projeto de sujeito, em que
as sociedades contemporâneas espera destes uma adaptação às próprias demandas
impostas pelas sociedades capitalistas, com novas formas de controle dos
comportamentos, diversificação dos modos de vida, das crenças e dos modos de agir,
baseado no estímulo dos desejos e das necessidades imediatas (LIPOVETSKY, 2005).
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Para tanto, a professora 2 continua argumentando quanto a questão dos livros de
autoajuda na relação com uma noção de autoconhecimento e com referencias ao autor
Augusto Cury, vejamos como é dito:

Novamente eu falo de Augusto Cury. Eu acho que ele é, para mim, o autor.
Ele traz essa reflexão para você: você está trabalhando só para você, ou
você também trabalha para os outros, como é que está o seu conhecimento,
como você está passando esse conhecimento? Porque, hoje a gente conhece
milhares de pessoas que tem um conhecimento estupendo, mas no convívio
entre as pessoas, não sabe direcionar nada disso, porque não se conhece o
suficiente, não tem esse autocontrole, não tem esse autoconhecimento de si
próprio, para passar todo o autoconhecimento da parte teórica. (Professora
2, escola municipal).

Tentamos identificar pelo que é enunciado, a partir da questão da formação
enunciativa que gira entorno da discussão do sujeito desenvolver um “autocontrole”,
enquanto pressuposto do autoconhecimento, tendo como referência o que se discute a
respeito dos sujeitos desenvolverem um domínio, sobre si mesmos.
Quem nos apresenta essa questão é Foucault (1990), em que há uma mobilização
social para um disciplinamento da vontade e delimitação dos desejos que, de certa
forma, são impostos pela própria vida nas sociedades modernas. Operando nessa
questão, a forma com que os sujeitos modernos têm buscado lidar com as imposições
das sociedades disciplinares, é o confronto para o atendimento dos desejos, sobretudo,
partindo das “tecnologias do eu”, disponíveis enquanto conjunto de técnicas e
argumentos para os sujeitos exercerem um domínio sobre si. Não sendo por acaso que
as literaturas de autoajuda conseguem exercer esse efeito sobre os sujeitos.
Passando, assim, a proposta da questão 10, para a professora 3, onde
buscávamos compreender se as literaturas de autoajuda poderiam favorecer uma noção
de autoconhecimento, na visão dos professores, tivemos que fazer uma pequena
adaptação desta pergunta para a professora em questão.
Para isso, tentando relacionar o que foi discutido nas perguntas anteriores, com
o que foi provocado a respeito das literaturas de autoajuda e, dessa forma, esperávamos
que a professora pudesse expressar um posicionamento perante a questão proposta.
Portanto, obtivemos a seguinte resposta: “Acho que sim. [...] se está ali dentro do
contexto da autoajuda. Acredito que tudo que tem nos livros é para melhorar. Não acho
que eles iriam fazer um livro que não fosse para o melhor, para ajudar a gente”.
Diante dessa afirmação da professora 3, poderíamos ser levados a considerar
atitude ingênua dela, em exercer a crença de que tudo o que poderia estar contido nos
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livros é acesso garantido a um processo de aperfeiçoamento pessoal. No entanto, nos
apegamos ao contexto do qual a fala é exercida e situamos a condição sociocultural no
qual as produções das literaturas de autoajuda passaram a fazer parte nas sociedades
modernas.
Nessa proposição Rüdiger (1996) relembra a questão das sociedades burguesas
modernas, que impôs a condição de engajamento pela personalização da vida para o
cultivo da moral, da consciência e cumprimentos dos deveres, por exemplo, e diante
desses propósitos, as literaturas de autoajuda encontram os argumentos necessários para
propor aos sujeitos os modos de condução da vida, o que justificaria a adoção quase
incontestável dessas literaturas por parte de indivíduos nas sociedades modernas.
Quando passamos a questão de número dez, para a professora 4, ela justificou o
favorecimento do autoconhecimento pelas literaturas de autoajuda da seguinte forma:

Com certeza. Eu acho que é mesmo amplo. Como falei antes, mesmo ela
sendo ampla, ou talvez, você ache que não é para o seu momento, que não é
para aquela etapa da sua vida, mas eu costumo dizer: ler, nunca é demais.
Tem horas que você pega uma revista e acha uma frase bacana, uma coisa
que pode levar para sua vida. Então, eu acho que não é demais. (Professora
4, escola particular).

Para esse conjunto de respostas, dadas à questão 10 pelas professoras
entrevistadas, quando propomos nossa hipótese do autoconhecimento enquanto
pressuposto disseminado e utilizado pelas literaturas de autoajuda para o campo
educacional, poderíamos associar ao que Foucault (2015) se refere da possibilidade do
discurso se dirigir aos jogos das regras em que as condições do que é dito, é capaz de
operar em tordo de um objeto, aquilo que se almeja alcançar.
Em outras palavras, quando pensamos a reescrita dos discursos, que são capazes
de operar as regras nas quais os indivíduos buscam um domínio de si pelas prescrições
contidas nas literaturas de autoajuda, o que se espera nessa relação é compreender a
condição com uma noção de autoconhecimento tem se disseminado para a formação e a
prática dos sujeitos, diante da crise política e cultural desenvolvida pelas sociedades
capitalistas.
Passando, por fim, à questão 11, deixamos esse momento da entrevista para os
professores expressarem um comentário final, com as impressões que eles tiveram
durante todo o processo da entrevista, no contato com o tema da pesquisa e com o
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pesquisador. Desse modo, os professores entrevistados esboçaram os seguintes
comentários:

Se não respondi algo de acordo, tu podes voltar depois que eu te darei outras
respostas. Porque, eu vou pesquisar mais sobre o tema e, se eu já tirava
alguma coisa de conhecimento, agora cada vez que eu ler – pode ser um
texto, do mínimo, uma dinâmica que venha aplicar, alguma coisa – vou tirar
para o meu autoconhecimento. Você veio fazer uma pesquisa e já lançou
uma semente, fiquei curiosa. Quando a gente autoconhecer o sucesso é
melhor. Na educação é assim, o autoconhecimento te faz ver os frutos. [...].
Quando você não sabe por que está ali, o que você vai fazer e não sabe sua
reação com o próximo; você não tem resultado nenhum e não é satisfatório.
[...] Então, é realmente fascinante, a gente autoconhecendo trabalhamos bem
melhor e a educação exige isso da gente. (Professora 1, escola municipal).
Eu quero muito, no final, dá uma lida no seu trabalho. Porque, desde ontem
que eu vim pensando, realmente, o que é esse autoconhecimento, o que ele
queria dizer para mim. Será que esse autoconhecimento é só da parte
teórica, é o autoconhecimento das disciplinas que você vai trabalhar em sala
de aula; ou esse autoconhecimento é de mundo, de vida de experiência? Eu
fiquei curiosa, e você pode ter certeza, que vou mais a fundo. Isso vai me
enriquecer, vai enriquecer a minha pesquisa também. Eu fiquei tentada com
o tema. Não sei se tudo o que eu falei está dentro da sua linha de pesquisa,
mas espero que tenha feito uma interface. Mas, o autoconhecimento eu acho
que é a pesquisa e vou querer estudar mais a fundo. (Professora 2, escola
municipal).
Achei muito bom, da sua parte, fazer essa pesquisa, acredito que vai ajudar
bastante os futuros educadores. Isso é bom para nós que podemos precisar.
Apesar de não ter tido tempo ainda, é muito bom, desperta o interesse. Para
a gente não ficar acomodado, par buscar conhecimento, procurar livros para
estudar, até para passar aos alunos também. [...] E você, também, passou
segurança para a gente, para mim que sou ansiosa e nervosa. Vou falar o
que? Mas, foi tranquilo. (Professora 3, escola particular).
Eu quero lhe parabenizar por essa atitude. Nós professores precisamos
muito. É uma classe, de um lado complicada, tem horas que a pessoa fala: é
uma classe desunida. Não vejo uma classe desunida, eu vejo uma classe
muito complicada. Você lida com muitas pessoas e se você lida com muitas
pessoas, logicamente, você vai trazer muitos problemas. [...] Eu acho que
nessa pesquisa sua é muito interessante, porque, a gente não vai avaliar
ninguém. Porque, o medo da gente é que muitas pesquisa vêm avaliar a
escola, avaliar o diretor, só avaliar. Você não, você trouxe uma pesquisa: o
que você professor é? Foi uma coisa muito tranquila de falar, porque é uma
coisa sua. Você vai se autoavaliar e a gente busca muito isso, e a
necessidade é muito grande. [...] vamos estudar o professor. Achei fantástica
essa sua pesquisa. (Professor 4, escola particular).

Ficou evidente a satisfação final das professoras em participarem das entrevistas,
da relação com o pesquisador, especialmente, uma curiosidade maior sobre a temática
da pesquisa.
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Buscando finalizar este capítulo da Dissertação, que tinha o objetivo de
apresentar o contexto temático de disseminação, tendo como base compreender a noção
de autoconhecimento na visão dos professores e a relação desses profissionais com as
literaturas de autoajuda, partindo das discussões aqui feitas, o que tentamos realizar foi
realinhar os discursos dos professores pelo seu contexto. Onde, nada mais é
identificável do que as condições nas quais os professores estão inseridos, pensando na
realidade social com a qual se deparam, para justificar um possível refúgio do eu, ou
como nós poderíamos pensar as condições sociais e profissionais desses profissionais,
por exemplo, a carga horária de trabalho extensa, turmas numerosas, a relação
conflituosa com o reconhecimento social pelo trabalho docente; dentre tantas outras
questões que os professores se deparam no exercício da profissão.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício de análise proposto no trabalho foi uma transformação no meu
pensamento pessoal e profissional. A inserção no contexto da descrição arqueológica,
tentando identificar, nos discursos, os argumentos possíveis para elaborar uma
discussão pertinente à minha inquietação, deu sentido a toda produção da escrita e a
transformação do próprio pensamento.
O foco de investigação dessa Dissertação centrou-se em compreender de que
modo as abordagens do autoconhecimento são disseminadas no campo educacional e a
forma com que essas abordagens poderiam produzir efeito na prática discursiva do
professor, assumindo o olhar pelos contextos dos processos da formação e das práticas
pedagógicas.
Assim, o que a investigação nos possibilitou perceber, diante de um percurso da
noção de autoconhecimento na história do pensamento ocidental, que esta noção pode
assumir diferentes facetas em diferentes contextos inscritos a partir da sua constituição.
Próximo ao que se discute sobre subjetividade, podemos assumir que o preceito do
autoconhecimento, em certa medida, surge como um pressuposto para responder
questões inerentes da individualidade enquanto existência humana.
Assim, o alcance dessa questão se deu a partir de alguns objetivos, como a
imersão na leitura de algumas perspectivas do pensamento filosófico, quando permitiu
estabelecer o percurso de uma noção de autoconhecimento na história do pensamento
ocidental, que nos possibilitou compor o nosso contexto temático de emergência.
Em seguida, buscamos trazer, no nosso contexto temático de recepção, os modos
de apropriação do discurso do autoconhecimento pelo campo educacional, onde, na
análise de alguns trabalhos acadêmicos sugeriram a apropriação de uma noção de
autoconhecimento enquanto pressuposto a ser esperado e desenvolvido nos sujeitos
postos no âmbito das análises daquelas pesquisas.
Enquanto que, no nosso contexto temático de disseminação, abordamos uma
análise a partir do discurso de alguns docentes e, como eles estabeleceriam um diálogo
com o discurso do autoconhecimento, frente às produções literárias do campo da
autoajuda e as possíveis influências nos seus processos formativos.
Diante das análises possíveis de serem feitas ao longo de toda a Dissertação,
sobre os dados obtidos, tanto no levantamento das produções acadêmicas, quanto na
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aplicação dos questionários e das entrevistas com os professores, podemos concluir,
mesmo que parcialmente, que a noção de autoconhecimento é usualmente
compreendida como a ação de conhecer a si mesmo, ou como pressuposto para se
colocar diante de limitações impostas pela sociedade e este pode ser considerado o
preceito mais representativo, pelo que os próprios enunciados sugeriram, como ideia
disseminada para o campo educacional, especialmente, à prática pedagógica e com
intima relação com as literaturas de autoajuda que são direcionadas para o público
professor.
Esta questão se alinha ao que trouxemos quando discutimos alguns aspectos da
sociedade contemporânea, em que buscamos compreender, tendo como referência o
autoconhecimento, a pertinência de uma emergência profusa das necessidades
autoafirmativas e de busca desenfreada pelo sentido do eu. Aspecto este que é posto
como que sem precedentes na história da humanidade, de onde, também, acreditamos
que o autoconhecimento ganha status notorious, reforçado pelo predominante senso
comum inconteste, nas suas diferentes abordagens, sejam elas literárias, ou de ordem
prática.
Importa dizer que as considerações finais aqui apresentadas constituem
afirmações possíveis até o momento, levando em conta os nossos resultados obtidos
pela proposta de análise adotada. Expressa, assim, uma leitura possível, profundamente
afetada pela compreensão do que a análise arqueológica do discurso possibilitou como
pesquisador e diante dos posicionamentos teóricos adotados como pano de fundo para
compreender determinados aspectos da sociedade e seus processos de subjetivação na
condição de busca desenfreada pelo eu e satisfação dos desejos pessoais, utilizando
como subterfúgio uma noção de autoconhecimento.
Lipovetsky (2005) para esta questão coloca a ótica da superficialidade e
esvaziamento imposta à sociedade contemporânea, que se encontra entregue à
volubilidade de sentidos e valores, numa ausência de legitimidade, capaz de limitar o
indivíduo ao individualismo extremo e centrado em uma busca desenfreada pela
realização emocional de si mesmo.
Para todos os efeitos, as nossas considerações aqui, não esgotam as
possibilidades de se pensar a condição do autoconhecimento para o campo educacional,
especialmente, relativo a se estabelecer como um parâmetro de análise rigoroso para
todos os professores em diferentes condições de trabalho e em diferentes contextos
sociais. É, antes disso, uma abertura de perspectiva para balizar outras questões, outras
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formas de se pensar o autoconhecimento no campo da formação docente e da prática
pedagógica, pois, as considerações feitas aqui sinalizam uma condição registrada com
alguns professores, em determinado tempo e espaço.
De todo modo, nos é permitido, ainda, estabelecer uma relação dos nossos
resultados obtidos pela análise feita nas produções do campo educacional, com os dados
obtidos a partir das entrevistas com os professores. Fazemos isso, pois, tínhamos o
propósito de compreender o nosso objeto de estudo enquanto fenômeno disseminado
para o campo educacional.
Assim, a relação possível da formação discursiva do autoconhecimento, tanto
nas produções acadêmicas do campo educacional, quanto nos discursos dos professores,
afirmam esta formação no âmbito das positividades. Recorre-se ao discurso do
autoconhecimento, sobretudo como um pressuposto capaz de dotar os sujeitos de certas
habilidades de enfrentamentos na vida pessoal e profissional. Contudo, mantenho o
questionamento dos modos com que estes pressupostos são dispostos para os sujeitos,
diante da busca irrefletida pela satisfação dos desejos.
Esta disposição, com as análises finais, nos faz pensar o contexto epistemológico
e social com que a noção de autoconhecimento surge, e o modo de apropriação pelo
campo educacional, assumindo formas de prescrições amplamente disseminadas pela
literatura de autoajuda, vinculando-se a uma imagem depreciativa do professor.
Após a conclusão deste estudo, passo a considerar a necessidade de se
estabelecer a emergência de determinada ideia, especialmente para o campo
educacional, antes de afirma-la no âmbito das positividades, como uma ideia afirmativa,
portanto, passo a compreender melhor agora as minhas inquietações, enquanto perceber
o autoconhecimento como apropriação estratégica das literaturas de autoajuda para o
público professor.

118

REFERÊNCIAS

ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. Memória, narrativas e pesquisa
autobiográfica. História da Educação, v. 7, n. 14, p. 79-95, 2003.
ADORNO, Francesco. Sócrates. Lisboa: Edições 70, 2002.
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de
Janeiro: Zahar, 1985.
ARENDT, Hannah. A dignidade da política. 3ª ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará,
2002.
BRACHTENDORF, Johannes. Confissões de Agostinho. 2ª ed. São Paulo: Edições
Loyola, 2012.
BRAGA, Gisele Pandolfo. Vivências de uma prática pedagógica integral na perspectiva
espinosana. (Dissertação de Mestrado) – Porto Alegre, 2006.
BENNETT, Jonathan. Metafísica de Spinoza. In. GARRETT, Don (org.). Spinoza. São
Paulo: Ideias e Letras, 2011.
CANEVER, Vanessa. Contribuição do budismo para a autoconstrução do ser humano
na perspectiva de uma educação para a inteireza. (Dissertação de Mestrado) – Porto
Alegre, 2015.
CESTARI, Luiz Artur dos Santos. Autobiografias e Formação: A Circulação da
Crença Autobiográfica. 1ª ed. Curitiba: CRV, 2013.
DE OLIVEIRA, Jelson Roberto. Apontamentos sobre a influência de Montaigne sobre
Nietzsche nos escritos do segundo período. Cadernos de Ética e Filosofia Política, n.
14, p. 123-145, 2009.
EZCURDIA, José. Imanência e amor na filosofia de Espinosa. Cadernos Espinosanos,
n. 19, p. 11-46, 2008.
FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2015.
______. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma
Tannus Muchail. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
______. Resumo dos Cursos do Collège de France: (1970-1982). Zahar, 1997.
______. A Hermenêutica do Sujeito: curso dado no Collège de France (1981-1982).
Trad. Márcio Alves da Fonseca; Salma Tannus Muchail. 2ª ed. São Paulo: Martins
Fosenca, 2006.

119

______. Tecnologías del yo. Barcelona: Paidós, 1990.
______. A Ordem do Discurso. Edições Loyola, 2014.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Edição standard brasileira das obras
psicológicas completas de Sigmund Freud, vol. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
GALLO, Silvio. Modernidade /Pós-modernidade: tensões e repercussões na produção
do conhecimento em educação. Revista Educação e Pesquisa, v. 32, n. 3, p. 551-565,
2006.
GILSON, Étienne. Introdução ao estudo de Santo Agostinho. 2ª ed. São Paulo:
Discurso Editorial, 2007.
GIROUX, H. Pedagogia crítica como projeto de profecia exemplar: cultura e política no
novo milênio. In: IMBERNÓN. F (Org.). A educação no século XXI: os desafios do
futuro imediato. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
LARROSA, Jorge. Tecnologias do eu e educação. O sujeito da educação: estudos
foucaultianos. Petrópolis: Vozes, v. 1, n. 994, p. 35-86, 1994.
LASCH, Christopher. A Cultura do Narcisismo: a vida americana numa era de
esperanças em declínio. Rio de Janeiro: Imago, 1983.
LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo.
São Paulo: Manole, 2005.
LOPES, Alice Casimiro. Teorias pós-críticas, política e currículo. Educação, sociedade
& culturas, v. 39, n. 39, p. 7-23, 2013.
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 2ª
ed. São Paulo: EPU, 1986.
LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de Pesquisa: uma introdução. São
Paulo: EDUC, 1996.
MARÍN-DÍAZ, Dora Lilia. Autoajuda e educação: uma genealogia das antropotécnicas
contemporâneas. (Tese de Doutorado). Porto Alegre, 2012.
NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. 2ª ed. São Paulo: Escala, 2008.
______. Além do bem e do mal ou prelúdio de uma filosofia do futuro. Curitiba:
Humes S.A. 2001.
______. A vontade de potência. Petrópolis: Vozes, 2008.
NÓVOA, António (org.). Vida de professores. 2ª ed. Porto: Porto, 1992.

120

______. Relação Escola – Sociedade: novas respostas para velhos problemas. In:
Serbino, R. V.; et al. (Org.). Formação de professores. São Paulo: Fundação Editora
da UNESP, 1998.
OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. João Calvino e Santo Agostinho sobre o
conhecimento de Deus e o conhecimento de si: um caso de disjunção teológicofilosófica. (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, 2012.
PINHEIRO, Jackson Costa. Metamorfoses de formadores de professores na educação
em ciências modificando práticas na prática de formação docente a distância. (Tese de
Doutorado) – Pará, 2012.
RODRIGUES, Osvaldino Marra; GONDIM, Elnora. Descartes e Sartre: a questão da
liberdade. Ensaios Filosóficos, v. 6, p. 113-128, 2012.
RÖHR, Ferdinand. Reflexões em torno de um possível objeto epistêmico próprio da
Educação. Pro-posições, v. 18, n. 1, p. 51-70, 2007.
ROMÃO, Arquilau Moreira et al. Filosofia, educação e esclarecimento: os livros de
auto-ajuda para educadores e o consumo de produtos semi-culturais. (Tese de
Doutorado) – Unicamp: São Paulo, 2009.
RÜDIGER, Francisco. Literatura de Auto-ajuda e Individualismo: contribuições ao
estudo da subjetividade na cultura de massa contemporânea. Porto Alegre: Ed.
Universidade/UFRGS, 1996.
SANTO, Ruy Cezar do Espirito. Autoconhecimento na formação do educador. 2ª ed.
São Paulo: Ágora, 2007.
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pósmodernidade. 4ª ed, São Paulo: Cortez, 1997.
SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. Porto: Rés, s/d,
2005.
SILVA, Simone Cristiane Silveira Cintra et al. Narrativas poéticas
autobiográficas:(auto) conhecimento na formação de educadores. (Tese de Doutorado) –
Unicamp: São Paulo, 2010.
SILVA, Juliana de Souza. A formação do trabalho docente: um estudo das teorizações
acerca das dimensões pessoais no exercício da profissão. (Tese de Doutorado) Universidade de São Paulo: São Paulo, 2012.
TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Edições
Loyola, 1997.

121

APÊNDICES
APÊNDICE 1: Quadro levantamento de periódicos da CAPES – período 2004 a 2015
Teses
Título
Leitura no entrelaçamento de
linguagens: literatura infantil,
processo educativo e mediação
Narrativas poéticas
autobiográficas: (auto)
conhecimento na formação de
educadores
Nexos e reflexos de uma
experiência formativa
mediatizada por ambiente virtual
de aprendizagem: formação de
professores de Ciências e
Matemática na Amazônia
Metamorfoses de formadores de
professores na educação em
ciências modificando práticas na
prática de formação docente a
distância
Relações intersubjetivas como
experiências de formação:
revisitando uma trajetória
docente da educação superior

Autor

Ano de publicação

PANOZZO, Neiva Senaide
Petry

2007

SILVA, Simone Cristiane
Silveira Cintra

2010

MARTINS, France Fraiha

2009

PINHEIRO, Jackson Costa

2012

COMARÚ, Patrícia do Amaral

2010

Autor

Ano de publicação

BRAGA, Gisele Pandolfo

2006

VILLAÇA, Jacqueline Da Silva

2007

SECCO, Karen Ciaccio

2012

Dissertações
Titulo
Vivências de uma prática
pedagógica integral na
perspectiva espinosana
Ensino de ciências e a
transposição didática: uma
reflexão sobre o processo de
transformação do conteúdo
científico para o fazer docente
Coaching e formção da
consciência docente

Obediência e transgressão sob a
perspectiva do adolescente no
DE ALENCASTRO, Sofia
ambiente escolar
Magalhães Regis
Contribuição do budismo para a
CANEVER, Vanessa Portal
autoconstrução do ser humano
na perspectiva de uma educação
para a inteireza

2013

2015

Total dos trabalhos identificados para o período compreendido entre 2004 e 2015 relacionando os termos
‘autoconhecimento – prática pedagógica’ e ‘autoconhecimento – formação do professor’.
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APÊNDICE 2: Questionário aplicado aos professores nas escolas visitadas.
QUESTIONÁRIO – consulta individual (frente e verso)
Nome:________________________________ Idade: _______ (anos) Sexo: F( ) M( )
Estado civil: ____________________ Filhos: sim ( ) não( ) quantos? _____
Formação: ______________________________________________
Há quanto tempo atua como professor(a)?
( ) menos de um ano ( ) de 1 à 5 anos ( ) 5 à 10 anos

( ) mais de 10 anos

Ano(s)/série(s) de atuação (hoje): ___________________________________________
Jornada de trabalho atual: _______ horas semanais
Nº de escolas que atua: ( ___ ) pública ( ___ ) privada
Participa, ou já participou de outro tipo de atividade, além da formação inicial?
( ) sim ( ) não
Qual(is)?
( ) cursos
( ) estudo individual
( ) seminários
( ) oficinas
( ) especializações
( ) grupos de estudo
( ) palestras
( ) outro:________________________________

1.

De que forma você julga as condições de trabalho dos professores no Brasil?
Excelentes
Boas

Ruins

Péssimas

2.

Como você julga as suas condições de trabalho? Se possível, justifique.
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________

3.

Você encontra dificuldades na relação com seus alunos?
( ) sim ( ) não
Qual a principal dificuldade? ________________________________________________________________

4.

O que você entende por autoconhecimento? Descreva de forma breve.
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________

5.

Você acha importante que o professor desenvolva uma noção de autoconhecimento para o exercício da docência?
( ) sim
( ) não
( ) não faz diferença

6.
7.

Já participou de algum evento que tenha sido abordado a importância do autoconhecimento para a formação do professor?
( ) sim
( ) não
Qual(is)__________________________________________________________
Tem conhecimento de alguma literatura (livros, revistas, artigos, entre outros) que tenha abordado o tema do autoconhecimento para a
prática e formação do professor?
( ) sim
( ) não Qual(is)__________________________________________________________

8.

Dentre os livros listados abaixo, assinale aqueles que você tomou conhecimento, que realizou leitura e que desconhece:
Livro e autor
Educação – a solução está no afeto: Histórias de
professores que ninguém contou – Gabriel Chalita
Pais brilhantes, professores fascinantes – Augusto
Cury
Quem ama educa – Içami Tiba
Como vencer na vida sendo professor, depende de
você – Hamilton Werneck
Aula Nota 10: 49 técnicas para ser um professor
campeão de audiência – Doug Lemov
A Arte da Guerra Para Professores: Estratégias
Vencedoras Para o Exercício do Magistério –
William Douglas, Nataniel Gomes

9.

10.

Tomou conhecimento

Realizou a leitura

Desconheço

Dos livros apontados no quadro acima quais suas impressões quanto ao tema.
( ) de excelente a boa
( ) de boa a ruim
( ) de ruim a péssima
( ) não opinarei por desconhecer

Já realizou a leitura de algum outro livro que abordasse dicas ou estratégias de ensino?
( ) sim ( ) não
Qual(is)________________________________________________________________________________________________________
__________________
Este questionário faz parte da pesquisa realizada pelos pesquisadores Jonathas Gomes Moraes (mestrando) e Luíz Artur dos Santos Cestari (orientador)
do Mestrado em Educação da UESB.
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APÊNDICE 3: Termo de Consentimento apresentado aos professores.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd

TERMO DE CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO
APRESENTAÇÃO
Sou estudante de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB. Estou realizando uma pesquisa
sobre a disseminação de uma noção de autoconhecimento na produção literária do campo educacional e suas
implicações na formação e prática do professor da Educação Básica, sob a orientação do Prof. Dr. Luiz Artur dos
Santos Cestari.
O QUE
A participação que esperamos obter junto aos professores desta escola, diz respeito a um dos nossos objetivos da
pesquisa de identificar como alguns docentes estabelecem um diálogo com este tipo de produção literária e as
possíveis influências em seu processo formativo.
COMO
Interessa-nos coletar informações junto aos professores, após a assinatura do presente Termo de Consentimento,
convidando-os a preencher um questionário com perguntas abertas e fechadas referentes à compreensão de uma
noção de autoconhecimento e possíveis leituras feitas nesta temática. O preenchimento do questionário poderá
ocorrer em momentos livres dentro da escola, ou ser levado para preenchimento na residência.
IMPORTANTE
Salientamos que alguns professores podem ser convidados para um momento de entrevista, se assim julgarmos
pertinente e os mesmos estiverem de acordo. A participação do professor durante todo o processo da pesquisa não
oferecerá qualquer risco pessoal ou coletivo, pois a identidade do professor será preservada, não revelando o seu
nome, nem o nome da escola, em nenhum momento da pesquisa. As informações serão mantidas sob sigilo ético.
Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos aos participantes durante ou após o período da pesquisa.
Desde já agradecemos a colaboração.
Atenciosamente.
Jonathas Gomes Moraes
Dados do pesquisador – email: jonathasmoraes19@gmail.com; Fone: (77)98802-5962
********************AUTORIZAÇÃO********************
Eu, ____________________________________________________________, portador do documento de identidade
nº _________________________, aceito participar da pesquisa como professor participante da pesquisa realizada por
Jonathas Gomes Moraes e Luiz Artur dos Santos Cestari.

Assinatura
____________________________________
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APÊNDICE 4: Carta de apresentação às escolas visitadas.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd

CARTA DE APRESENTAÇÃO
Vitória da Conquista, 09 de Maio de 2016
Prezado(a) Diretor(a),
Permita que me apresente. Sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB,
orientando do Prof. Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari. Nosso interesse de pesquisa insere-se no âmbito da linha de
pesquisa Currículo e Prática Educacional.
Desenvolvo um projeto de pesquisa no qual, em linhas gerais, busco compreender a disseminação de uma
noção de autoconhecimento enquanto produção literária para o campo educacional e suas implicações na formação e
prática do professor.
Em vista disso, gostaria de contar com seu apoio no sentido de viabilizar um contato com os professores
atuantes da sua escola e incluí-los no âmbito da pesquisa, de modo a participarem respondendo a um questionário
durante o mês de Maio.
É importante destacar que, tanto as escolas, quantos os nomes dos professores e seus escritos, serão
mantidos sob sigilo ético, não sendo mencionados os participantes em nenhuma apresentação oral ou escrita do
trabalho, seja ele na integra ou parcial e que venha ser publicado.
Coloco-me a disposição para esclarecimento dos participantes docentes, bem com a equipe diretiva, quanto
à natureza da pesquisa, durante ou após o período da mesma. Salientando que a defesa da Dissertação de Mestrado é
aberta ao público, além disso, me comprometo a disponibilizar uma cópia final da Dissertação que será entregue a
escola participante.
Desde já, eu e meu orientador, agradecemos sua atenção e acolhida.

Atenciosamente.

Jonathas Gomes Moraes
______________________________________

Dados do pesquisador – email: jonathasmoraes19@gmail.com; Fone: (77)98802-5962
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APÊNDICE 5: roteiro das entrevistas realizadas com os professores.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd

Pesquisa: A disseminação da noção de autoconhecimento na literatura educacional e na formação do professor

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS
1.

Gostaria de comentar, ou expressar opinião sobre o questionário da pesquisa?

2.

Em poucas palavras como você descreveria o (a) professor (a) “fulana”?

3.

De que modo você busca se qualificar para atender as exigências da profissão?

4.

Em algum desses momentos de formação você ouviu falar de autoconhecimento, ou autoconhecimento
direcionado à formação do educador/professor?

5.

Você acredita que uma abordagem pedagógica que envolva uma noção de autoconhecimento seja
importante para a prática do professor?

6.

Por que seria importante uma noção de autoconhecimento do docente para os propósitos da educação?

7.

Teve, ou tem alguma literatura (livro) da qual obteve alguma informação sobre autoconhecimento?

8.

Gostaria de comentar a respeito de um desses livros, do que mais te chamou atenção?

9.

O que você tem a dizer a respeito da literatura produzida atualmente dita de autoajuda e que é direcionada
para o público professor?

10. Você acha que algumas dessas literaturas de autoajuda podem favorecer o autoconhecimento?

11. Gostaria de fazer algum comentário final?

