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Alta competitividade e falta de convivência social aquecem mercado da auto-ajuda 
 
Para especialistas, fenômeno indica que há problemas nas relações pessoais; TV tem até 
programa para resolver relação do dono com seu cão 
 
O que faço se meu filho faz birra para não tomar banho? Como perco peso sem abrir mão do 
chocolate? Qual é o melhor jeito de arrancar do chefe um bom aumento de salário? Como 
domo meu cão agressivo? Que lugares do mundo preciso conhecer antes de morrer? Que livros 
não posso deixar de ler? De que forma conquisto meu primeiro milhão? 
 
Embora essas questões não sejam nada fáceis, é possível ter resposta para cada uma delas -e 
sem esforço. A auto-ajuda multiplicou seu cardápio de temas e, agora, vem na forma de livro, 
filme, revista, site da internet, programa de rádio e TV. 
 
Dos 20 livros mais vendidos na rede Siciliano de 12 a 18 de julho, seis foram de auto-ajuda. 
Desses, o maior fenômeno é "O Segredo" (Ediouro), que gira em torno da premissa de que, 
quando você quer, o universo conspira a seu favor. Está lá: "Seu objetivo é o que você 
determinar. Sua missão é a que você se atribui. Sua vida, do jeito que você a criar. (...) Você 
pode preencher o quadro-negro de sua vida com o que desejar". 
 
Como explicar que o livro, além de ter ganhado versão para o cinema, está há mais de um ano 
na lista dos mais vendidos? Quem responde é um dos fundadores da auto-ajuda no Brasil, o 
médico Lair Ribeiro, autor de "O Sucesso não Ocorre por Acaso", lançado em 1992 e que ficou 
55 semanas em primeiro lugar na lista dos best-sellers. 
 
"O passarinho, para voar, precisa de duas asas. Assim é com o sucesso: ele depende de dois 
fatores -a atitude mental e a ação. Muitas vezes, o sujeito tem tudo, menos a atitude mental, 
o desejo, o querer algo. Livros como esse ["O Segredo"] são eficientes para fazer a pessoa 
entrar em contato com seus próprios desejos", ele defende. 
 
Para os especialistas, o sucesso da auto-ajuda é um mau sinal: indica que as relações pessoais 
já não são como antes. "Antigamente, quando a mãe tinha dúvidas sobre o que fazer na vida, 
ela conversava com a avó, com a irmã, com a amiga, com a vizinha. Hoje, praticamente não 
existe isso. A mulher trabalha o dia inteiro, tem a vida corrida, em muitos casos é separada do 
marido. Falta convívio. Então ela precisa recorrer a manuais", explica a terapeuta de família e 
professora da PUC-SP Magdalena Ramos. 
 
Na TV, o melhor exemplo de auto-ajuda é o reality show britânico "Supernanny". Em cada 
episódio, uma família desesperada chama uma babá que ensina a educar os filhos. O 
programa ganhou adaptações no mundo todo, incluindo o Brasil. 
 
Três meses atrás, a "Supernanny" brasileira socorreu um casal de classe média de São Paulo 
que evitava sair na rua porque os quatro filhos passavam o tempo todo se engalfinhando. Para 
domar as feras, a babá deixou mais alegre a decoração do quarto das crianças, colou na 
parede placas com regras do tipo "não brigar" e criou, como local de castigo, o "tapetinho da 
disciplina". 
 
"Se não fossem essas mudanças, eu não conseguiria estar falando com você agora pelo 
telefone. Eles estariam gritando, chorando...", disse à Folha a coordenadora de call center 
Andressa Batanov, 30, que até hoje segue à risca as soluções dadas pela babá do SBT. 
 
A fórmula "Supernanny" deu tão certo que existe até uma versão canina: "Ou Eu ou o 
Cachorro". Passa no GNT. 
 
A psicóloga e colunista da Folha Rosely Sayão lembra que a vida de antes oferecia poucas 
opções. Décadas atrás, todas as crianças tinham, por exemplo, de dormir cedo e obedecer aos 



pais. Sem questionamento. "Hoje não há isso. Cada família pode criar os filhos do jeito que 
quiser. Há tantas opções, que é difícil escolher. É nessa brecha que a auto-ajuda entra. O livro 
escolhe pela pessoa", diz ela. 
 
Vencedores 
 
O slogan da editora Gente, a primeira a se assumir como especializada em auto-ajuda, é 
"Gente Fazendo Livros, Livros Fazendo Gente". "A gente quer saber o que inquieta e aflige o 
nosso leitor potencial. E, a partir daí, sai em busca do melhor profissional para escrever", diz 
Anderson Cavalcante, 30, diretor-executivo da editora. 
 
"Nossa idéia é melhorar o desempenho do nosso leitor em um mundo hipercompetitivo", diz 
Cavalcante. "Cada vez mais, as regras capitalistas impõem-se com mais força sobre as 
relações profissionais, pessoais, afetivas. Natural, pois, que as pessoas tenham mais 
aspirações em relação ao sucesso, ao poder, ao dinheiro, aos relacionamentos, às suas 
famílias, a si mesmas. Por que não oferecer a experiência dos vencedores a quem ainda não 
é?" 
 
É o caso de Gustavo Cerbasi, 34, administrador de empresas formado pela Fundação Getulio 
Vargas, com especializações em finanças no Brasil e nos EUA. Autor de dois livros na lista dos 
mais vendidos ("Casais Inteligentes Enriquecem Juntos" e "Investimentos Inteligentes"), ele é 
exemplo da mais recente mina de ouro da auto-ajuda: a que lida com gestão de carreira e 
finanças pessoais. 
 
"Os brasileiros estão vivendo uma transformação muito grande em seus padrões de vida. 
Gente que nunca pôde consumir agora pode. E a pergunta que se faz é: como manter a roda 
da fortuna girando?", diz. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Especialistas apontam riscos da auto-ajuda  
 
Dicas dadas por livros e programas, com tom de verdade, não devem ser seguidas cegamente, 
advertem os médicos 
 



Facilidade das respostas prontas pode criar pessoas dependentes da auto-ajuda; dicas 
analisadas com visão crítica, porém, podem ajudar 
 
Apesar do freqüente tom de verdade universal, as dicas dadas por livros e programas de auto-
ajuda não devem ser seguidas cegamente, advertem especialistas. 
 
Primeiro, porque o problema específico do leitor ou do espectador, mesmo tendo semelhanças, 
pode não ser bem aquele que está sendo usado de exemplo para a lição. Depois, porque há 
muita bobagem sendo vendida como auto-ajuda. 
 
É particularmente arriscado seguir as orientações de livros e sites feitos para quem deseja 
perder peso sem ter o trabalho de se consultar com um médico ou um nutricionista. 
 
"Não vou dar nome de livro, mas existem por aí coisas absurdas associando perda de peso ao 
grupo sangüíneo ou às cores dos alimentos. Já li sobre a dieta de Jesus, em que a pessoa só 
come os alimentos citados na "Bíblia", sobre a dieta em que é proibido misturar frango e arroz 
e sobre uma que manda comer abacaxi o dia inteiro", enumera o médico Marcio Mancini, 
presidente da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica) e um dos diretores da Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. 
 
De acordo com Mancini, a pessoa que segue essas dietas corre o sério risco de cortar 
alimentos que contêm nutrientes essenciais para a saúde. 
 
"Quem se abstém de comer carne pode ter deficiência de vitamina B12, que é muito 
importante para o funcionamento cerebral. Quem deixa de consumir o leite e seus derivados 
pode ter deficiência de cálcio, e o organismo acaba retirando o cálcio dos próprios ossos", ele 
exemplifica. 
 
Agressividade 
 
Tentar repetir as técnicas de adestramento ensinadas pelo programa televisivo "Ou Eu ou o 
Cachorro", do canal GNT, pode ser igualmente perigoso. 
 
"Lidar com a agressividade do cachorro é complicado", avisa Paulo Salzo, veterinário e 
professor das universidades Metodista e Bandeirante, de São Paulo. "A agressividade do 
cachorro pode se virar contra as pessoas da própria casa." 
 
Para a psicóloga e colunista da Folha Rosely Sayão, a facilidade das respostas prontas pode 
deixar as pessoas dependentes da auto-ajuda. Diante de uma dúvida, fica mais fácil recorrer 
ao manual do que pensar numa solução. "O meu receio é que as pessoas não reflitam, que não 
tenham um pensamento crítico", ela diz. 
 
Com uma visão crítica, afirmam os especialistas, a auto-ajuda pode ajudar. "Você tem que ver 
o que se aplica ao seu caso e descartar todo o resto", afirma a a psicóloga Dora Lorch, autora 
do livro "Como Educar sem Violência" (ed. Summus). 
 
Clichês 
 
Adversários da auto-ajuda dizem que livros como "Casais Inteligentes" só falam obviedades e 
advogam clichês. 
 
O leitorado de livros do estilo "Casais Inteligentes Enriquecem Juntos" -há mais de dois anos 
na lista dos mais vendidos- discorda. 
 
"Clichê? Como clichê se uma das máximas do livro é: "Entre comprar uma casa à vista e 
alugar outra de mesmo valor, é melhor alugar'", pergunta a instrumentadora cirúrgica Cláudia 
Pereira Terra, 37. 
 



Sem o impulso de resenhas favoráveis dos cadernos literários, a auto-ajuda vive 
principalmente do boca-a-boca feito pelos leitores satisfeitos. Um lê, indica para o outro, para 
o outro e para o outro. "Vende é porque funciona", defende Cláudia. 
 
Vem do decano da auto-ajuda no Brasil, Lair Ribeiro, autor do já clássico "O Sucesso não 
Ocorre por Acaso", de 1992, a advertência: "Ao contrário do que muita gente imagina, a auto-
ajuda não substitui o médico, o terapeuta, o psicólogo, ou o especialista". 
 
Ribeiro admite que o segmento "ainda está cheio de aventureiros". E ele dá sua explicação: 
"Para ser engenheiro, precisa ter cursado engenharia. Para ser médico, precisa ter feito 
medicina. Para escrever livro de auto-ajuda, não precisa nada. Só uma editora." 
 
De acordo com Lair Ribeiro, que é médico, "tem gente que anda de ônibus, e não por opção", 
escrevendo sobre como ficar rico. "É piada", diz. Para ele, é preciso informar-se sobre o livro 
com quem já o leu e tentar obter referências sobre o autor.  
 

 
 

 
 

 



Leia mais: 
 
Técnicas do "Supernanny", sucesso de público, dividem opiniões de educadores  
 
Sucesso de público, o reality show "Supernanny" divide a opinião de especialistas em 
educação. A cada semana, o programa gira em torno de uma família que vive no caos e pede 
socorro à babá que dá nome ao show. São pais que não sabem como educar os filhos. 
 
 
A coordenadora pedagógica do colégio Santo Américo, Liamara Montagner, não concorda com 
a tática de dar recompensas aos filhos que aceitam obedecer aos pais. "Podem ganhar um 
prêmio quando lavam a louça. Mas há coisas, os princípios, que são inegociáveis." 
 
Para ela, a babá resolve apenas os problemas de comportamento das crianças, sem identificar 
a raiz deles. "É como tomar uma aspirina e não ter a preocupação de descobrir a causa da dor 
de cabeça." 
 
O psicólogo e professor da UnB (Universidade de Brasília) Áderson Luiz Costa Junior vê o lado 
positivo do programa. "Quando mostra pessoas que buscaram ajuda, incentiva que os 
espectadores que vivenciam problemas em casa também busquem um profissional", diz. 
 
A educadora argentina Cris Poli, 63, que interpreta a babá do SBT, diz que ouve críticas ao 
programa, mas que não se importa. "Os participantes continuam em contato comigo. A 
avaliação das famílias é que 85% do que é mudado na casa permanece após o programa." 
 
Andressa Batanov, 30, não se queixa. Ela recorreu à babá e viu seus quatro filhos virarem 
anjinhos. "Não há dinheiro que pague a felicidade da nossa família. Sozinhos, não 
conseguiríamos mudar nada." (RW) 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 3 ago. 2008, Cotidiano, p. C1 e C3. 


