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O presente trabalho parte das discussões sobre a patologização infantil e o aumento de 

diagnósticos de transtornos de aprendizagem (TDAH, Déficit de Atenção, entre outros) 

propostas pela Neurolinguística Discursiva (ND), inaugurada pela tese de Coudry (1986). O 

principal objetivo do trabalho é identificar quais os discursos sobre cérebro presentes nos textos 

de divulgação de cursos de neurocoaching e de PNL (Programação Neurolinguística) que 

conferem um efeito de verdade a esses textos. Em um momento no qual emergem noções como 

a de “pós verdade” e as chamadas “fake news”, percebe-se como as publicidades de coaching 

vêm atraindo grande número de pessoas a despeito dessas tendências de desencantamento pela 

verdade. Diante disso, procura-se observar as relações entre as concepções de ciência e de 

aprendizagem, bem como certa fetichização do tecnológico, como sustentações desses 

discursos. Para tanto, a metodologia consiste na coleta e na análise desses textos de divulgação, 

com base dos pressupostos teóricos da chamada Análise do Discurso Francesa. Segundo essa 

vertente, as teorias não são da ordem de um discurso lógico ou factual, mas estão apoiadas em 

redes metafóricas (PÊCHEUX, 2011) que as constituem. Assim, o que importa na análise são as 

condições verbais de existência dos enunciados (PÊCHEUX, 2011). Diante disso, a 

metodologia do trabalho consistiu na coleta e análise de textos de divulgação de neurocoaching. 

A coleta foi realizada através da pesquisa dos termos “neurolinguística” e “neurocoaching” na 

ferramenta de busca do Google. Foram selecionados os resultados mais relevantes segundo os 

critérios da própria ferramenta. Assim, ao analisar esse material, foi possível observar que o 

efeito de verdade desses textos é construído com base em uma ideia de cérebro fortemente 

ligada ao científico (modelos, padrões) e à máquina (conexões, circuitos, acesso). O cérebro é 

personificado em enunciados como O cérebro gosta de certeza apesar de trabalhar no caos. 

Nesse sentido, observa-se certo efeito de apagamento do sujeito, do social e da história, em 

detrimento da centralidade de uma ideia de cérebro como origem e destino dos processos de 

aprendizagem. Diante disso, é possível apontar, como continuidade para o trabalho, a 

aproximação do discurso sobre o cérebro presente nesses textos com a concepção de 

aprendizagem automatizada e mecanizada presente nos diagnósticos de dislexia e TDAH. 
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