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Neste trabalho, com base no aparato teórico-metodológico da Análise do 

Discurso francesa, investigam-se os estereótipos femininos que o discurso de 

autoajuda para mulheres contribui para manter e/ou transformar. De modo geral, esse 

discurso se destina a ensinar fórmulas para que as mulheres alcancem o sucesso 

financeiro e profissional ou para que sejam felizes em seus relacionamentos pessoais. 

Assim, pela temática, o discurso de autoajuda parece representar a mulher de uma 

forma diversificada, segundo a qual ela tem, ao lado dos interesses que 

tradicionalmente lhe são associados, tais como relacionamentos/casamento e família, 

também outros interesses, como a carreira e a ascensão financeira, o que seria mais 

condizente como a imagem da mulher moderna. Porém, uma análise de enunciados 

aforizados (cf. Maingueneau 2010) presentes em obras representativas desse tipo de 

discurso revela que, no discurso de autoajuda, a mulher é retratada essencialmente 

como uma pessoa que tem autoestima muito baixa e que não tem controle emocional, 

o que não condiz com o perfil da mulher moderna, que já assumiu o controle de sua 

vida. Considerando essa imagem, o discurso de autoajuda se apresenta como uma 

forma de sanar essas supostas deficiências, para que a mulher consiga efetivamente 

concretizar os seus desejos, deixando de ser uma “boa moça” ou uma “mulher 

boazinha” para se transformar numa “mulher inteligente”, ou numa “mulher 

poderosa”. Na verdade, o discurso de autoajuda se apóia nessa imagem negativa de 

mulher para se justificar, já que se trata de um discurso cujo objetivo é orientar o seu 

destinatário. Ou seja, para se legitimar como um discurso cuja finalidade é ditar 

padrões de comportamento, pressupõe que o seu destinatário seja carente dessa 

orientação, pressuposto sem o qual o discurso não tem razão de ser. Mas, ao assumir 

essa pressuposição, o discurso de autoajuda está, à sua maneira, colaborando com a 

manutenção dos velhos estereótipos da mulher, o que lhe é, sem dúvida, muito 

favorável, pois o discurso só se justifica se a mulher realmente se identificar com 

esses eles. Assim, mesmo que se apresente com o intuito de ajudar as mulheres, o fato 

de o discurso de autoajuda o fazer com base numa imagem negativa da mulher acaba 

reforçando-a, pois essa imagem negativa é tomada como ponto de partida desse 

discurso, isto é, como se ela fosse mesmo um retrato fidedigno das mulheres. 



Evidencia-se, assim, a contradição própria ao discurso de autoajuda que propõe à 

mulher um padrão de comportamento mais condizente com a sua suposta 

emancipação ao mesmo tempo em que colabora com a reprodução dos estereótipos 

femininos que a desvalorizam socialmente.  

 


