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RESUMO 

 

O presente trabalho dissertativo objetiva identificar e apreender em que racionalidade que se 

sustentam as práticas de comercialização e apropriação de trabalhos acadêmicos, 

especialmente daqueles intercambiados mediante o uso da Internet. Com base em um estudo 

teórico da mídia e análise dos conteúdos dos sites destinados a tal prática, pretende-se 

compreender que elementos constituem essa racionalidade. Considerando que a 

comercialização ou cópia de trabalhos acadêmicos não é uma novidade, percebe-se que as 

facilidades possibilitadas pela mídia eletrônica fazem que essa prática, antes restrita a 

pequenos grupos e praticamente clandestina, ganhe proporções nunca vistas. Há, pois, uma 

nova configuração para um método já conhecido. Usuários desse mercado de trabalhos 

acadêmicos delegam o movimento do pensar a outros, que o tomam como prestação de 

serviço, exigindo pagamento para executá-lo. Sob a lógica da utilidade imediata, os trabalhos 

acadêmicos, especialmente as monografias e os trabalhos de conclusão de curso (TCC), são 

descritos como se fossem empecilhos à obtenção do diploma que, por seu turno, constitui o fim 

principal a ser alcançado em um curso superior. Em meio a essas questões, encontra-se uma 

universidade que, operacional, tende também a pautar suas atribuições segundo uma lógica 

produtiva. A premência do tempo presente respalda a lógica de finalidade imediata e, nesse 

sentido, a obtenção de um diploma por meio de aquisições de trabalhos prontos acaba se 

justificando. Na busca de tal compreensão, recorre-se aos teóricos da Escola de Frankfurt, em 

especial a Adorno e a Horkeimer, com o propósito de refletir acerca dessas questões em 

contraponto a uma concepção de formação norteada pela constituição de subjetividades que 

se dêem pelo exercício pleno da autonomia. 

 

Palavras-chaves: racionalidade instrumental, indústria cultural, semiformação, 
mídia e Internet 



ABSTRACT 

 
 

 

The main goal of this dissertation is to identify and try to understand the rationality that 

supports the commercialization and appropriation of academic works, especially those 

got through the Internet. From a theoretical study about the media and an analysis of 

contents of the sites destined to such practices, the intention here is to understand the 

elements that constitute this rationality. If we consider that the commercialization or 

copy of academic papers are not something new, it is possible to perceive that the 

facilities brought by the electronic media make those practices, once restricted to small 

groups and practically clandestine, reach a proportion never seen before. So, we can 

notice a new configuration for a well-known practice, where the “users” of this market of 

papers delegate the task of thinking to other people, who see it as service like any 

other and set up a price to do it. Under the logic of immediate utility, the papers, 

especially monographs and final undergraduate course papers (in Portuguese known 

as TCC), are described as if they were an obstacle to get a diploma, which would be 

the ultimate goal for attending an undergraduate course. Related to these questions, 

there is an operational university that also tends to guide its attributions according to a 

productive logic. The urgency of the present time endorses the logic of immediate 

purpose and, this way, the obtainment of a diploma, by means of the acquisition of 

already ready papers, is finally justified. In search of such understanding, it is useful to 

consider the thoughts of the theoreticians from the Frankfurt School, especially Adorno 

and Horkeimer, with the intention of thinking about these questions in contrast with an 

idea of formation guided by the constitution of subjectivities that result from the full 

practice of autonomy. 

 

Key-words: instrumental rationality, cultural industry, half-culture, media, 
Internet. 

 



INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho dissertativo buscou identificar e apreender em que 

racionalidade se sustentam as práticas de comercialização e de apropriação de 

trabalhos acadêmicos, especialmente daqueles trocados pela Internet. Com 

base em um estudo teórico da mídia e análise dos conteúdos dos sites 

destinados a tal prática, pretendeu-se compreender que elementos constituem 

essa racionalidade. Na busca de tal compreensão, recorreu-se a obras de 

teóricos da Escola de Frankfurt, em especial de Adorno e Horkeimer com o 

propósito de se pensar essas questões no contraponto a uma concepção de 

formação norteada pela constituição de subjetividades que se dêem pelo 

exercício da autonomia.  

A origem do tema abordado, no entanto, é bem anterior ao início de seu 

desenvolvimento, tendo surgido de um fato vivenciado pessoalmente. Ao longo 

da vida acadêmica, chamava a atenção a constatação – ora por ouvir falar, ora 

por presenciar – da prática de cópia de conteúdos para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos. Apesar de saber dessa prática, sobretudo relativo a 

matérias eventualmente publicadas na imprensa, no ano de 2002 tomou-se 

conhecimento da existência de um site chamado Zé Moleza, no qual se podia 

encontrar uma série de trabalhos acadêmicos já prontos, bastando fazer o seu 

download e imprimi-lo para entrega aos professores.  Ao se acessar tal site, 

depara-se com a seguinte descrição1

O Zé  tem como objetivo colocar o pensamento acadêmico para fora 
da universidade, incentivando as  pessoas a mostrar seus melhores 
trabalhos, não apenas apresenta-lo na faculdade e depois guarda-lo 
em estantes apenas retendo poeira, mas dando a todos a 
possibilidade de conhece-lo, podendo assim gerar mais 
conhecimento. 
 
No mundo moderno o tempo é curto, nos obrigando a multiplicarmos. 
Nosso site visa trazer praticidade e comodidade para sua vida, 
agilizando assim suas pesquisas. 

:  

Visto também a dimensão do nosso Brasil, e a grande dificuldade de 
certas regiões do nosso país em obter fontes de pesquisa, o Zé vem 

                                                
1 Disponível em: http://www.zemoleza.com.br. Último acesso em: 15 abr. 2006. 
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fornecer material e serviços visando oferecer suporte para melhoria 
de todos. 

Nossa intenção não é fazer com que haja a cópia, e sim oferecer 
recursos para que se possa fazer um trabalho ainda melhor.  

(Reprodução do texto de apresentação do site Zé Moleza, tal como 
publicado na sua página de abertura) 

Percebeu-se nesse texto de apresentação uma contradição entre seu 

discurso e o próprio nome do site, uma vez que Zé Moleza sugere uma oferta 

vantajosa para o aluno-visitante. O texto porém afirma que “a intenção não é 

fazer com que haja cópia”, a disponibilidade dos conteúdos e o nome do site 

transmitem a idéia de que, com o auxílio do Zé, fazer trabalho acadêmico pode 

ser uma moleza. Não bastasse isso, o próprio texto destaca que o site objetiva 

levar agilidade, praticidade e comodidade para o usuário, lembrando-o de que 

“no mundo moderno o tempo é curto”, ou seja, para haver ganho de tempo, há 

uma série de trabalhos prontos disponíveis. 

Em decorrência de tal fato, pensou-se, num primeiro momento, em 

verificar a abrangência dessa prática e em tentar compreender as implicações 

que a Internet teria sobre o processo formativo dos estudantes, na 

contemporaneidade. Questionou-se, então, que impactos as novas tecnologias 

de comunicação e informação exerceriam sobre o próprio fazer educativo. Com 

essa reflexão, elaborou-se o projeto de pesquisa, do qual resultou a presente 

dissertação.  

Para a constituição do problema, fez-se, em sites de busca de 

conteúdos2

Tais trabalhos delineiam um perfil mais próximo àqueles solicitados aos 

 um levantamento de trabalhos prontos. Foram revelados vários 

sites especializados em oferecer trabalhos acadêmicos prontos, relativos aos 

mais variados temas. Percebeu-se então que se disponibilizavam por completo 

trabalhos acerca de desmatamento da Amazônia, invasão militar norte-

americana ao Iraque, Diretas Já, função da mitocôndria, resumo do Dom 

Casmurro, enfim, referentes a uma vastidão de temas, alguns mais recorrentes 

que outros, revelando inclusive um certo padrão de abordagens temáticas 

solicitadas pelas escolas do país.  

                                                
2 Sites especializados em busca de conteúdos, como o Google (http://www.google.com), Cadê? 
(http://www.cade.com.br), Yahoo! (http://www.yahoo.com), entre outros. 
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alunos do o ensino médio ou nas disciplinas da graduação, no entanto outros 

sites também se propõem a elaborar, sob encomenda, trabalhos com temas 

mais específicos e formatação conforme exigências de normas técnicas. 

Dentre os trabalhos oferecidos para encomenda, encontram-se monografias, 

artigos científicos e até mesmo dissertações e teses. 

Ainda no processo exploratório, um dos sites encontrados remete o 

visitante ao Orkut – um site de relacionamentos via Internet, que reúne seus 

usuários em grupos temáticos, denominados de comunidades3 –, na qual é 

possível relacionar-se diretamente com outros estudantes, estabelecendo-se 

assim uma rede especificamente voltada para a troca de trabalhos acadêmicos. 

Com tal constatação, buscaram-se também no Orkut4

A maioria dos sites foi encontrada com o uso de mecanismos próprios 

de busca da Internet, ou seja, digitando-se trabalhos acadêmicos. Obteve-se 

assim uma listagem de endereços de sites voltados para essa finalidade. 

Periodicamente, novas buscas foram realizadas com o intuito de verificar se 

havia algum novo serviço disponível. Outros sites foram encontrados mediante 

mensagens trocadas por intermédio do Orkut, ferramenta muito utilizada para a 

divulgação desses serviços, em uma dinâmica semelhante ao sistema 

convencional de mala-direta dos correios.  

 outras comunidades 

destinadas à troca ou à venda de trabalhos acadêmicos. Entre abril de 2004 e 

abril de 2006, identificaram-se 41 websites e 40 comunidades do Orkut com 

essa finalidade.  

Como ponto de partida para este estudo, buscou-se compreender que 

significado teriam os trabalhos acadêmicos na vida escolar dos estudantes. 

Partiu-se do pressuposto de que pode ser uma boa prática pedagógica de 

avaliação discente, desde que remeta o aluno a um processo efetivo de 

elaboração do pensamento, como um exercício não restrito ao ambiente da 

sala de aula. A proposição de atividades extra-classe justifica-se no 
                                                
3 Sempre que comunidades se referirem aos sites  que compõem o Orkut, elas serão 
apresentadas em itálico. 
4 Apesar de haver outros sites especializados em serviços de relacionamento via Internet 
(Gazzag, Uol K etc), o Orkut é o que detém maior número (absoluto e relativo) de usuários 
brasileiros: mais de 70% dos cerca de 16 milhões de usuários são do Brasil. Informações e 
dados foram colhidos em matérias do portal Folha Online e disponíveis nos sites  
www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u97858.shtml e 
www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u19901.shtml. Último acesso em 05 maio  2006. 
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entendimento de que o aluno deve buscar outras fontes de dados, informações 

e mesmo outros autores além dos abordados em sala, na expectativa de que 

ele exerça sua capacidade de pesquisa e construção de conceitos. No entanto, 

há situações em que o aluno apenas copia o conteúdo exigido pelo trabalho 

proposto, ou o encomenda a pessoas que se especializaram em fazê-los. 

Se a comercialização ou cópia de trabalhos acadêmicos não é uma 

novidade – como já foi dito, matérias nas imprensas nacional e regional 

relatam, ainda que esporadicamente, a existência dessa prática –, as 

facilidades possibilitadas pelas novas tecnologias de comunicação e 

informação têm feito que essa prática, antes restrita a pequenos grupos e 

praticamente clandestina, ganhe proporções nunca vistas. Há, pois, uma nova 

configuração para uma prática já conhecida.  

Anteriormente, a própria produção do trabalho dava-se de forma 

diferente. Para a elaboração de um trabalho acadêmico, era necessário 

recorrer a materiais impressos ou pesquisas de campo, que serviriam de fonte 

de dados e informações, as quais, uma vez selecionadas, precisavam ser 

datilografadas, segundo as normas técnicas exigidas pelo próprio tipo de 

trabalho. Uma linha datilografada incorretamente poderia custar horas para 

uma readequação de textos e renumeração de páginas.  

A popularização do acesso à Internet – em domicílio ou em outros 

espaços públicos, como o local de trabalho, a escola, os cybercafés e as lan-

houses5

                                                
5 Cybercafés são espaços localizados, geralmente, em galerias comerciais, shoppings centers 
e aeroportos, combinando a disponibilização de terminais de acesso à Internet com serviços de 
cafés-expressos. Já as lan-houses são estabelecimentos comerciais concebidos para jogos 
eletrônicos na Internet, mas que também acabam sendo usados para pesquisas de conteúdos 
na rede. 

 –, facilitou e agilizou diversas práticas cotidianas, como o acesso ao 

saldo bancário, a comparação de preços de bens de consumo, a troca mais 

constante de informações entre pessoas distantes geograficamente, dentre 

outras. Da mesma forma, alterou-se também a sistemática de composição de 

textos, facilitada pelos programas de edição que permitem alterações na sua 

formatação, ou mesmo a inserção de gráficos e imagens, dentre outras 

possibilidades. No entanto, facilitou-se também a cópia de conteúdos para a 

realização de trabalhos acadêmicos, ou mesmo a aquisição de trabalhos já 
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prontos.  

Há sites informativos, relacionados a empresas de comunicação, ou 

mesmo enciclopédias online, que disponibilizam dados sistematizados, com o 

intuito de facilitar a consulta e a pesquisa para a elaboração de textos e 

trabalhos6

A Internet, nesse caso, passou a ser usada como eficiente meio de 

contato com os fornecedores de serviços de elaboração de trabalhos 

acadêmicos. Se antes tal contato geralmente era feito a partir de anúncios de 

digitação de trabalhos

. Outros sites, por sua vez, dão acesso a trabalhos já prontos para 

que sirvam de fonte de informação ou, no caso em estudo, para que posam 

serem meras cópias.  

7

Nesses sites, é possível encomendar o trabalho desejado, solicitando-o 

via e-mail ou preenchendo formulários próprios. A encomenda segue 

basicamente o mesmo padrão de procedimentos de compra em lojas de 

comércio eletrônico: escolhe-se o produto (quando o site oferece uma série de 

trabalhos já confeccionados), preenchem-se os dados do cliente, efetua-se o 

pagamento – mediante depósito bancário, transferência ou envio de cheques 

pelos correios – e aguarda-se a chegada do trabalho. Quando se trata de um 

trabalho com um tema específico, não encontrado facilmente nos sites, ou 

quando se deseja adquirir um trabalho feito sob medida (para que não se corra 

o risco de ser detectado pelos docentes ou bancas examinadoras), paga-se 

pela exclusividade e, em um prazo que varia entre 48 horas até três semanas – 

dependendo da complexidade exigida –, recebe-se o trabalho desejado.  

, anexados em estabelecimentos de fotocópias, ou 

mesmo em corredores de algumas universidades e faculdades, os websites e 

as ferramentas eletrônicas de relacionamento – como as salas virtuais de bate-

papo, por exemplo – passaram a propiciar uma esfera de impessoalidade 

conveniente à discrição que parte dos usuários – e também dos fornecedores –

exige na contratação desses serviços. 

No Orkut, ao ingressar em uma comunidade de oferta de trabalhos 

                                                
6 Páginas como a Lição de casa (http://noticias.uol.com.br/licaodecasa), do portal UOL, 
voltadas para o público estudantil, exemplificam esse tipo de site.  
7 Antes do advento da Internet, era dessa forma que os produtores de trabalhos acadêmicos 
divulgavam seus serviços. No entanto, não se pode cair na generalização de que tais anúncios 
de digitação se referiam sempre a serviços de elaboração de trabalhos prontos.  
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acadêmicos, passa-se a ter acesso a uma série de mensagens de oferta de 

todo tipo de produto e serviço, nem sempre ligados à elaboração de trabalhos. 

Por exemplo, não raro se vêem mensagens promocionais referentes a viagens, 

shows, dicas de games (jogos eletrônicos), dentre outras. A cada entrada nas 

comunidades, também são encontradas novas ofertas e dicas de sites e de 

outras comunidades voltadas para a troca de trabalhos prontos.   

Além dessas comunidades, identificou-se quase uma centena de outras 

que têm como tema o rechaço não só ao trabalho acadêmico, mas também às 

escolas e ao ensino como um todo. São comunidades nas quais se trocam 

impressões sobre as respectivas escolas ou faculdades, servindo assim para 

que o estudante descarregue as raivas passadas em sala de aula, ou mesmo 

xingue aquele professor com o qual ele não simpatiza. Apesar de não serem 

voltadas especificamente para a comercialização de trabalhos acadêmicos, 

tanto essas comunidades como os sites  que atuam para esse público utilizam 

esses espaços para divulgar seus serviços, intercambiar informações e facilitar 

o contato com estudantes.  

Nas trocas de mensagens nas comunidades, percebe-se que os 

trabalhos acadêmicos, especialmente as monografias e os trabalhos de 

conclusão de curso (TCC), são descritos como se fossem empecilhos à 

obtenção do diploma que, por seu turno, constitui o fim principal a ser 

alcançado em um curso superior. Não obstante as implicações legais, morais e 

éticas, educadores de diversas instituições de ensino do país questionam – em 

matérias recentes publicadas em jornais impressos e eletrônicos – como evitar 

que essa prática continue em franca expansão. Com este propósito, exigem 

dos alunos a redação manuscrita de trabalhos, recorrem a sites de busca de 

conteúdo para verificar a autenticidade dos textos recebidos, chegando a 

lançar mão de sofisticados programas de informática para varrer a Internet à 

cata de trabalhos acadêmicos de origem duvidosa.  

Há também os que sugerem medidas preventivas, para evitar que esses 

casos aconteçam. O uso de atividades não-convencionais contra plágios (Folha 

de S. Paulo, 23 out. 2005) – como pesquisas empíricas nas ruas da cidade ou 

a simulação de um tribunal de júri para debater questões cotidianas – e 

avaliações continuadas, feitas ao longo do ano letivo, são algumas delas. 
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Assim, as tentativas de intervenção implicam, quase sempre, mudanças 

prático-metodológicas das aulas ou das avaliações acadêmicas, mantendo-se 

inalterada a própria lógica constitutiva desse processo.  

A idéia de que o estudo deve ter uma finalidade prática, qual seja a 

formação para o mercado de trabalho, imprime essa lógica na própria 

constituição do saber, entendido como a obtenção de informações que 

possam, por seu turno, aprimorar e qualificar a mão-de-obra. O preparo 

eficiente para o mercado de trabalho tem ressonância na grande mídia que, por 

seu turno, reproduz o discurso idealizado segundo o qual os estudos 

representam a solução para as mazelas que afligem o mundo moderno, como 

o desemprego, por exemplo. Trata-se de um discurso que se faz, geralmente, 

de forma fragmentada e descontextualizada historicamente. Questões como 

violência urbana, saúde pública precária, corrupção, guerras, destruição do 

meio ambiente, são expostas como realidades dadas, destituídas de 

contradições. Assim, tais aflições da Modernidade são retratadas de maneira 

naturalizada.  

Por outra vertente, os meios de comunicação de massa tendem a 

reafirmar o consumo como forma de inserção social e realização pessoal, seja 

nas peças publicitárias, seja em matérias jornalísticas pautadas pela 

supervalorização de atributos individuais como condicionantes para a aceitação 

social. Outra tendência da mídia, especialmente de parte da imprensa, é a 

autodenominação de Quarto Poder. Nessa perspectiva, a imprensa assume 

para si a responsabilidade – e, em certos casos, a exclusividade – não apenas 

pela mediação do debate público, mas também por sua condução.  

Em meio a todas essas questões, a universidade tende a operar 

segundo uma lógica produtiva. Percebe-se que a universidade quase sempre 

atua unicamente como formadora de mão-de-obra especializada para o 

mercado de trabalho, reduz suas atividades apenas ao ensino, ora 

reproduzindo essa lógica na adaptação de seus currículos a interesses 

mercadológicos, como o encurtamento de prazos para o desenvolvimento de 

pesquisa, dentre outros. Trata-se de uma universidade localizada na tensão 

estabelecida nas relações sociais, permeadas pela pretensa onipresença da 

mídia e do consumo.  
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No contexto em que se questiona a própria lógica produtiva que se 

reproduz em parte das universidades, e na qual as novas tecnologias de 

comunicação e informação reconfiguram e dinamizam o processo de 

reprodução do capital, ganha relevância a idéia de que tudo o que não tenha 

uma pronta aplicabilidade deve ser refutado, a título de perda de tempo, em 

uma época em que a própria noção de tempo também se modifica. A 

premência do tempo presente respalda a lógica de finalidade imediata e, nesse 

sentido, a obtenção de um diploma por meios ilícitos acaba se justificando.  

Quanto à exposição da pesquisa, o trabalho estrutura-se em três 

capítulos. No primeiro, intitulado A razão enfeitiçada, buscou-se discutir como 

tem ocorrido o processo formativo universitário na contemporaneidade, com 

base nas categorias de fetiche, reificação e racionalidade instrumental.  

No segundo capítulo, intitulado Mídia e mais do mesmo, pretendeu-se 

compreender, com base na leitura de obras de Adorno (Educação e 

emancipação, Palavras e sinais: Modelos críticos, Indústria Cultural, Teoria da 

semicultura e Horkeimer (Meios e fins e Dialética do esclarecimento: 

fragmentos filosóficos8

No terceiro capítulo, intitulado Formandos semiformados pela mídia 

eletrônica, buscou-se identificar expressões do processo semiformativo, 

analisando como se dão a troca e a comercialização de trabalhos acadêmicos 

pela Internet. 

), as categorias de indústria cultural e semiformação 

como emblemas da razão instrumental. Nesse sentido, procurou-se 

problematizar a formação intermediada pelos meios de comunicação de 

massa, especialmente pelas novas tecnologias de informação, valendo-se de 

textos de outros que, de lugares distintos, pudessem também contribuir para tal 

discussão. 

 

 

 

 

                                                
8 Este, em parceria com Adorno. 



1  A RAZÃO ENFEITIÇADA 

A postulação primeira da educação, para Adorno (2000), é que ela se 

faça em consonância com o processo civilizatório ou, em suas palavras, 

“desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje em dia” 

(p.169). Em Educação e emancipação, Adorno (2000) questiona como pode 

uma sociedade tão avançada tecnologicamente cometer atrocidades como as 

presenciadas no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, no qual o 

regime nazista submeteu milhares de pessoas, na sua maioria judeus, a 

trabalhos forçados, à tortura e a execuções sumárias. Adorno busca 

compreender como tantas pessoas em um país (no caso, a Alemanha) 

puderam aderir a práticas irracionais e completamente contrárias à civilização. 

No percurso de seu pensamento, chega-se à constatação de que, mesmo após 

o holocausto nos campos de concentração nazistas, ainda imperam na 

sociedade contemporânea outras variantes daquele mesmo irracionalismo, ou 

seja, a barbárie persiste.  

Basta tomar como exemplo a idéia de ataque preventivo, termo cunhado 

pelo governo norte-americano para justificar suas ações militares no Iraque, 

desde a invasão daquele país, iniciada em 2002. Em nome da liberdade e da 

democratização, eliminam-se dezenas de milhares de civis, além dos 2500 

soldados estadunidenses já mortos nessa operação militar, até junho de 20069

Em outra escala, mas não menos emblemática, percebem-se traços 

dessa barbárie quando o Brasil referenda nas urnas a permissão para se 

comercializar munição e armas de fogo, com a justificativa do direito à legítima 

defesa contra um outro ser humano, genericamente denominado de bandido. 

Nem sempre se divulgam as condicionantes dos altos índices de criminalidade 

aferidos nas grandes cidades do país, e muito menos se questiona o próprio 

fato de o cidadão estar armado. Enfim, naturaliza-se e banaliza-se o estado de 

violência, como se a barbárie fosse um dado a ser aceito ou, quando muito, 

uma realidade com a qual caberia apenas se tentar conviver. 

.  

                                                
9 Disponível em: www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u96985.shml. Último acesso em: 15 
jun. 2006. 
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A respeito do conceito de barbárie, Adorno (2000) afirma: 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na 
civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se 
encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em 
relação a sua própria civilização — e não apenas por não terem em 
sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 
correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se 
encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio 
primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que 
contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta 
civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a 
caracteriza. Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria 
todos os outros objetivos educacionais por esta prioridade (p. 155). 

Tendo como princípio a urgência em educar contra a barbárie, Adorno 

(2000) concebe a educação para além da formação como prática, restrita ao 

aprimoramento técnico ou ainda à construção de um saber com fins utilitários. 

A formação, para Adorno (2000), refere-se ao pensar problematicamente os 

conceitos, “possibilitando adquirir um juízo independente e autônomo a seu 

respeito” (p. 80). Adorno e Horkeimer (1985) expõem, em Dialética do 

esclarecimento, que essa formação não se dá plenamente, posto que a própria 

razão se encontra instrumentalizada. Nesse contexto, o processo formativo dá-

se sob a égide da utilidade, da praticidade, enfim, da aplicabilidade. Para 

compreender a lógica que sustenta essa racionalidade, faz-se necessário 

retomar historicamente seus nexos constitutivos.   

1.1 Trabalho alienado e acumulação do capital 

Além das especificidades biológicas, o ser humano difere-se dos outros 

animais por possuir a faculdade de produzir bens materiais e simbólicos, de 

modificar a natureza e não apenas de a ela se adaptar de maneira instintiva. A 

transformação dos recursos naturais em produtos que lhe tenham serventia dá-

se com o seu trabalho. No entanto, o conceito de trabalho não se restringe à 

manufatura, mas abarca, de acordo com Marx (2003a), toda forma de 

objetivação humana, ou seja, “o trabalho que se fixou num objeto, que se 

transformou em coisa física (...). A realização do trabalho constitui 

simultaneamente sua objetivação” (pp. 111-112).   

Na interação com seus semelhantes, o homem estabelece relações de 
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trocas, constituindo assim sua subjetividade. Há que se ressaltar que não se 

trata de uma constituição parcial, isolada, mas de um processo de inter-

relações, no qual os vários indivíduos se constituem coletivamente, compondo 

assim um ethos social que, como expressão das objetivações individuais, 

evidencia reciprocamente o próprio movimento constitutivo desses indivíduos. 

A sociedade é, portanto, o espaço das objetivações e subjetivações.  

Nas palavras de Marx (1978), 

Deve-se evitar antes de tudo fixar “a sociedade” como outra 
abstração frente ao indivíduo. O indivíduo é o ser social. A 
exteriorização da sua vida – ainda que não apareça na forma 
imediata de uma exteriorização de vida coletiva, cumprida em união 
e ao mesmo tempo com outros – é, pois, uma exteriorização e 
confirmação da vida social (p. 10) 

Nas condições da materialidade do capitalismo, nas objetivações 

humanas, o trabalho configura-se de forma alienada. A propriedade privada 

dos meios de produção, que abarcam a própria força de trabalho, obstaculariza 

o reconhecimento do indivíduo no produto por ele objetivado. O processo de 

alienação e negação da consciência transforma o homem em objeto para 

atingir os fins de acumulação do capital pela propriedade privada, como 

assinala Marx (2003a):  

A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o 
trabalho se transforma em objeto, assume uma existência externa, 
mas que existe independentemente, fora dele e a ele estranho, e se 
torna um poder autônomo em oposição a ele; que a vida que deu 
origem ao objeto se torna uma força hostil e antagônica (pp. 111-
112). 

O trabalho alienado produz o objeto como um ser estranho ao sujeito, 

alheiado e distante do seu produto. Estranho ao seu criador, o objeto de 

trabalho apresenta características opacas à percepção pelo sujeito. Sua forma 

aparente oculta o trabalho nele empregado, mais ainda, oculta todo o processo 

de produção, ou seja, sua condição de existência. Não se expressa claramente 

na mercadoria a força de trabalho a ela dispensada pelo trabalhador, nem 

mesmo a história de vida de quem a produziu; esconde-se, enfim, a 

humanidade contida no produto.  
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1.2 O reino da mercadoria e o princípio encantado 

Ainda que o produto não perca totalmente seu valor de uso (MARX, 

2003b), ou seja, sua finalidade prática, ele se submete ao valor de troca, que 

se dá nas relações mercantis. Em outras palavras, o ocultamento das 

condições de produção faz que o produto apareça para o consumidor como um 

objeto abstrato, cujo valor se encerra em si mesmo, desconectado de sua 

finalidade, de sua utilidade.  Como exemplo, pode-se citar uma calça, que tem 

por função última cobrir e aquecer o corpo, mas que no mercado é 

comercializada por um preço várias vezes superior ao seu custo de produção. 

A relação custo-benefício não tem correspondência direta com a destinação 

prática do produto, como valor de uso, mas sim com o que ele representa, 

simbolicamente, para o consumidor.  

De acordo com Goldmann (1979), 

É verdade que o valor de uso não perdeu totalmente a realidade: não 
se pode vender uma mercadoria, alcançar seu valor de troca, a não 
ser na medida em que ela apresenta um valor de uso para o último 
comprador. Entretanto, enquanto ela ainda está no estágio da 
produção e da venda, seu valor de troca ocupa com exclusividade a 
consciência dos homens, tendo o valor de uso importância apenas 
em relação ao valor de troca. (...) 

Quantas vezes compramos essa ou aquela mercadoria, não porque 
ela seja boa ou bonita, nem porque tenhamos dela necessidade, mas 
sim porque ela é “vantajosa”, isto é, custa um pouco abaixo do preço 
corrente? Naturalmente, não há dúvida de que chega um momento 
em que a “mercadoria”10

Muitas vezes, os diversos indivíduos envolvidos no processo de 

produção de uma mercadoria sequer se relacionam entre si, mas as 

mercadorias, por seu turno, sim. A relação aparente dá-se entre coisas, 

ocultando a relação entre pessoas. Ainda que na sua aparência os produtos 

pareçam relacionar-se entre si, como se dispensassem a existência de seus 

criadores, não se pode perder de vista que, ao final, na sua materialidade, 

trata-se de uma relação entre pessoas.  

 se torna objeto concreto, em que seu valor 
de troca desaparece para ceder lugar ao valor de uso; mas isso só 
acontece quando ela sai da esfera das relações inter-humanas 
gerais, a esfera da troca, para entrar no que chamamos de esfera 
privada, a esfera do consumo. (p. 120) 

                                                
10 Esses grifos que aparecem nos textos citados são dos próprios autores. 
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No entanto, reduzido à condição de mercadoria, como força de trabalho, 

o indivíduo tampouco se reconhece em seus semelhantes, ao passo que se 

principia um processo de identificação com outras mercadorias disponíveis na 

forma de bens de consumo. Invertem-se as posições entre criador e criatura, 

passando o trabalhador a submeter-se ao objeto que produz, o que significa 

dizer que o objeto determina o trabalhador, que a criatura domina o criador. 

Separados, sujeito e objeto deixam de constituir uma totalidade e, assim, 

perde-se também o sentido de universalidade. Apartado de sua totalidade, 

esvai-se no sujeito seu reconhecimento como humanidade.  

Das vitrines, passarelas e prateleiras, dos anúncios publicitários, onde 

quer que estejam, as mercadorias exercem sobre seus criadores uma espécie 

de fascínio que as torna ainda mais misteriosas e desejáveis. Aos sentidos 

humanos surgem, como que por magia, frutos de um relampejar fantástico 

proveniente de algum lugar externo a esse mundo. Para o consumidor, adquiri-

las torna-se imperativo, na promessa de uma satisfação imediata. Adquirindo a 

mercadoria, destituída de sua concretude histórica, pretende-se apropriar-se 

também de seu encantamento. Estabelece-se posta a inversão relacional entre 

criador e criatura: a mercadoria revela quem é seu usuário.  

Marx (2003b) esclarece: 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as 
características sociais do próprio trabalho dos homens, 
apresentando-as como características materiais e propriedades 
sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a 
relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o 
trabalho total, ao refleti-la como relação social existente, à margem 
deles, entre os produtos do seu próprio trabalho. Através dessa 
dissimulação, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas 
sociais, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos 
sentidos. A impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico 
não se apresenta como sensação subjetiva desse nervo, mas como 
forma sensível de uma coisa existente fora do órgão da visão. Mas, 
aí, a luz se projeta realmente de uma coisa, o objeto externo, para 
outra, o olho. Há uma relação física entre coisas físicas. Mas a forma 
mercadoria e a relação de valor entre os produtos do trabalho, a qual 
caracteriza essa forma, nada tem a ver com a natureza física desses 
produtos nem com as relações materiais dela decorrentes. Uma 
relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a 
forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar 
um símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os 
produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, 
figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres 
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humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no 
mundo das mercadorias. Chamo isso de fetichismo, que está sempre 
grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como 
mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias (p. 94). 

Sob o feitiço da mercadoria, constitui-se um sujeito ainda mais alheio à 

realidade em que vive. Em vez de ter a percepção de si mesmo como ser 

histórico, torna-se um sujeito reduzido à sua força produtiva e, portanto, 

destituído de sua própria condição humana11

em grande número de textos, Marx insiste acerca do fato de que, 
numa economia mercantil, o que caracteriza o valor de troca é que 
ele transforma a relação entre o trabalho necessário à produção de 
um bem e esse bem mesmo em qualidade objetiva do objeto; é o 
próprio processo da reificação.   

. O não-reconhecimento de si 

mesmo no próprio produto e a equalização da sua força de trabalho a um valor 

de troca transformam o indivíduo em mercadoria, em um processo de 

coisificação, denominado reificação.  Segundo Goldmann (1979), 

(...) Trata-se de um processo social que faz com que, na produção 
mercantil, o valor se apresente à consciência dos homens como uma 
qualidade objetiva da mercadoria. (p. 114-115) 

Tocada pela magia, encantada na sua forma aparente, a mercadoria 

impregna-se de qualidades não-materiais. É comum ouvir expressões como “o 

mercado está nervoso”, com referência a uma expectativa dos acionistas das 

bolsas de valores acerca do desenvolvimento de suas ações. De acordo com 

essa frase, não são os acionistas, seres humanos, que estão nervosos, mas 

sim o próprio fluxo financeiro, sem falar que a própria expressão mercado 

nervoso já expressa a idéia de que é necessário acalmá-lo, ou seja, é preciso 

dar a ele algo que possa tranqüilizá-lo. Em outras palavras, a frase significa 

que o mercado está desejoso de uma boa dose de capital volátil, 

desterritorializado, que, por seu turno, também se encontra enfeitiçado, como 

se não fosse produto de força de trabalho humana. 

A fetichização, porém, não se restringe à linguagem. Ela se estende à 

própria concepção das qualidades do produto, deixando de serem unicamente 

referidas ao seu valor de uso e passando a afixar-se, sobretudo, ao seu valor 

                                                
11 Condição humana, nesse caso, não se trata da categoria abordada por Hanna Arendt, em 
sua obra homônima; refere-se sim ao processo definido por MARX (2003a) como o de 
reconhecimento do indivíduo em seu próprio trabalho, no qual ele humaniza o mundo e a si 
mesmo. Em última análise, trata-se do próprio processo civilizatório. 
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de troca. Quando a publicidade de um carro o associa à idéia de sucesso, luxo 

e reconhecimento público, ou quando mostra que o ato de presentear alguém 

com um perfume corresponde a dar-lhe um pouco do seu afeto, e ainda mais, 

quando o consumidor reconhece a legitimidade de ambas proposições, uma 

vez que se identifica com tais mensagens e tais produtos, está mais que 

assentado o fetiche da mercadoria e, sua contrapartida, o processo de 

reificação. A esse respeito, Goldmann (1979) explicita: 

Ora, isso não é um fato isolado; é, pelo contrário, o fenômeno social 
fundamental da sociedade capitalista: a transformação das relações 
humanas qualitativas em atributo quantitativo das coisas inertes, a 
manifestação do trabalho social necessário empregado para produzir 
certos bens como valor, como qualidade objetiva desses bens; a 
reificação que conseqüentemente se estende progressivamente ao 
conjunto da vida psíquica dos homens, onde ela faz predominar o 
abstrato e o quantitativo sobre o concreto e o qualitativo (p. 122). 

Ao passo que a mercadoria se fetichiza, o inverso acontece com o 

indivíduo, no processo produtivo. Sua humanidade passa a ser quantificada, 

valorada em termos mercantis. Não raro uma celebridade midiática é exposta 

como produto, como uma marca que ora está em alta, ora encontra-se 

desvalorizada. É comum haver matérias que dizem, no linguajar televisivo, que 

um ator, contratado por uma emissora, está na geladeira, ou seja, mesmo não 

estando atuando naquela emissora, está sendo pago para que não rescinda o 

seu contrato e passe a trabalhar para uma concorrente.  

No chamado mundo dos negócios, também se ouvem expressões tais 

como “o funcionário é a principal engrenagem da empresa”. Para destacar a 

importância do trabalhador para o desenvolvimento da empresa, ele é reduzido 

à condição de peça inanimada, adaptada às demais que, como ele, geralmente 

são outros indivíduos coisificados. É a própria imagem do Carlitos, personagem 

imortal de Charles Chaplin, preso às engrenagens da fábrica ou, na saída do 

expediente, parafusando botões das roupas dos transeuntes, no emblemático 

filme Tempos Modernos. Goldmann (1979) afirma: 

Em resumo, a economia mercantil, e em particular a economia 
capitalista, tende a substituir na consciência dos produtores o valor 
de uso pelo valor de troca e as relações humanas concretas e 
significativas por relações abstratas e universais entre vendedores e 
compradores; tende, assim, a substituir no conjunto da vida humana, 
o qualitativo pelo quantitativo (p. 125). 
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1.3 A utilidade da razão 

A reificação do sujeito não se dá por obra do acaso; tal processo emerge 

das condições históricas de sua constituição de vida, atendendo à lógica de 

(re)produção do capital. Faz parte também dessa lógica não apenas o 

alheiamento, ou ainda, o estranhamento do indivíduo perante o produto de seu 

trabalho. Como ser coisificado, presencia-se também sua adesão e 

identificação a outras mercadorias, por sua vez, fetichizadas. Há uma mesma 

lógica em ambos movimentos. 

Para esse sujeito, não se apresenta a possibilidade de compreensão 

desses movimentos, exatamente por sua razão já operar no mesmo diapasão 

que sustenta tal lógica. O próprio conceito de razão, quando submetido a essa 

lógica, encontra-se reificado, tomado por seu aspecto utilitário.  

Conforme Horkeimer (2002), 

ao ser pressionado, o homem médio dirá que as coisas racionais são 
as que se mostram obviamente úteis, e que se presume que todo 
homem é capaz de decidir o que é útil para ele. (...) Mas a força que 
basicamente torna possíveis as ações racionais é a faculdade de 
classificação, inferência e dedução, não importando qual o conteúdo 
específico dessas ações: ou seja, o funcionamento abstrato do 
mecanismo de pensamento. Este tipo de razão pode ser chamado de 
razão subjetiva. Relaciona-se essencialmente com meios e fins, com 
a adequação de procedimentos a propósitos mais ou menos tidos 
como certos e que se presumem auto-explicativos. Concede pouca 
importância à indagação de se os propósitos como tais são racionais 
(p. 13). 

No pensamento do homem médio, a razão é tomada como capacidade 

de categorizar dados e informações, transformando-os em algo útil, de uso 

prático. “Em última instância, a razão subjetiva se revela como a capacidade de 

calcular probabilidades e desse modo coordenar os meios corretos com um fim 

determinado”, declara Horkeimer (2002, p. 15). Ao trabalhar com a noção de 

probabilidade, a razão subjetiva toma a realidade como se ela tivesse uma 

espécie de linearidade. Também a noção que se tem da história é de ela 

constituir um movimento constante e progressivo, e o progresso significa não 

apenas um avanço no tempo, mas se trata de um avanço sempre em direção a 

algo melhor do que o passado ou o presente.  

A razão subjetiva parte das mesmas categorias metodológicas das 
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ciências exatas e/ou biológicas utilizadas para analisar a realidade, objetivando 

identificar padrões de conduta ou de manifestações dos fatos sociais para, em 

seguida, quantificá-los, classificá-los e categorizá-los, de acordo com uma 

ordenação lógica. Para tanto, desenvolvem-se técnicas cada vez mais 

aprimoradas para que essa metodologia seja usada de forma mais eficiente.  

Quanto mais se idealiza a técnica como símbolo de excelência no exercício da 

razão, maior é o espanto (ou mesmo a indignação) em relação à idéia de que 

se possa pensar e construir saberes que não tenham uma finalidade imediata.  

De acordo com Horkeimer (2002), 

a idéia de que um objetivo possa ser racional por si mesmo – 
fundamentada nas qualidades que se podem discernir dentro dele – 
sem referência a qualquer espécie de lucro ou vantagem para o 
sujeito, é inteiramente alheia à razão subjetiva, mesmo quando esta 
se ergue acima da consideração de valores utilitários imediatos e se 
dedica a reflexões sobre a ordem social como um todo  (p. 14). 

Nesse caso, é estranho ao homem médio a um pensar que não seja 

diretamente prático, com finalidades específicas e que, portanto, possa ser 

quantificável. Como mensurar, por exemplo, um debate acerca do conceito de 

belo, em uma obra de arte? No entanto, não causa tanta estranheza à razão 

subjetiva a atribuição de valor de troca a essa mesma obra, ainda que – em 

certos casos – essa valoração pareça estranha aos valores com os quais ele 

lida cotidianamente. O fato de um quadro de Van Gogh custar um milhão de 

reais pode parecer, nesse caso, bastante assustador para o indivíduo em 

questão. Entretanto, apreciar o próprio quadro, sem que isso lhe proporcione 

qualquer vantagem prática, pode lhe parecer impensável.  

Ao transportar para todas as categorias do pensamento a lógica da 

quantificação, da mensuração, da constatação pela observação do aparente, 

obtém-se expressões do que Horkeimer (2002) denominou de racionalidade 

instrumental: 

Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. 
No aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhado pelo 
positivismo, enfatiza-se a sua não-referência a um conteúdo objetivo; 
em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-
se a sua submissão a conteúdos heterônomos. A razão tornou-se 
algo inteiramente aproveitado no processo racional. Seu valor 
operacional, seu papel no domínio dos homens e da natureza tornou-
se o único critério para avaliá-la (p. 29).  
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Por buscar apreender a realidade na sua forma aparente, a razão 

instrumental desconsidera as contradições históricas da realidade, restringindo-

se, assim, a um movimento lógico. Desenvolvem-se construtos que, quando 

muito, explicam bem essa realidade, mas a mantêm intacta nas suas tensões e 

em sua complexidade histórica. 

Por maior que seja o rigor intelectual e científico dispensado à captação 

da realidade na sua aparência, ao desconsiderar suas mediações, perdem-se 

seus nexos constitutivos e inviabiliza-se, já na origem, um processo que se 

pretenda transformador. Modificar a realidade não é necessariamente sinônimo 

de transformá-la. Ao limitar-se à explicação da realidade, o exercício da razão 

aproxima-se de uma pura adequação à realidade. Nessa perspectiva, ser 

racional configura-se como uma tentativa contínua de atendimento a 

expectativas já dadas por essa mesma racionalidade.  

Nas palavras de Horkeimer (2002),  

na maior parte dos casos, ser racional significa não ser refratário, o 
que por sua vez conduz ao conformismo à realidade tal como ela é. 
O princípio do ajustamento à realidade é dado como certo. Quando 
se concebeu a idéia de razão, o que se pretendia alcançar era mais 
que a simples regulação da relação entre meios e fins: pensava-se 
nela como o instrumento para compreender os fins, para determiná-
los (p. 19). 

Quando formalizada, a razão perde sua potencialidade de compreensão 

da realidade na sua complexidade, ao passo que se expande sua função de 

constituir meios de adequação dos indivíduos a uma realidade estabelecida e, 

aparentemente, imutável na sua essência. Os próprios valores humanos 

perdem sentido de universalidade, restringindo-se a aspirações pessoais.  

Horkeimer (2002) questiona: 

Quais são as conseqüências da formalização da razão? Justiça, 
igualdade, felicidade, tolerância, todos os conceitos que, como já se 
disse, foram nos séculos precedentes julgados inerentes ou 
sancionados pela razão, perderam as suas raízes intelectuais. Ainda 
permanecem como objetivos e fins, mas não há mais uma força 
racional autorizada para avaliá-los e ligá-los a uma realidade objetiva 
(p. 32). 

Mesmo quando o conformismo não se dá de forma cândida e tranqüila, 

quando uma indignação referente a algo que se perceba como prejudicial à 
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vida humana, a reação que se tem também opera sob a égide da razão 

subjetiva, apresentando-se como solidariedade. Solidariedade tem, porém, 

muito mais proximidade com um sentimento particular de alívio ou bem-estar, 

por ter realizado uma boa ação, do que propriamente a de uma identificação 

com o outro, como ser humano.  

As tentativas de retirar o próximo de uma situação de miséria ou 

infortúnio limitam-se, portanto, a ações individuais. Atende-se assim, de certa 

forma, também a uma utilidade prática, que pode ser tanto a busca pelo 

reconhecimento do ato individual pelo público, como a idéia de redenção divina 

ou espiritual, sobretudo quando tal ato se encontra atrelado a uma prática 

religiosa. Dito de outra forma, o não-conformismo conduz, em última análise, a 

uma ação que mantém – a despeito das intenções a que ela se submete – a 

própria situação geradora da indignação e do ato de boa fé.  

A esse respeito, Horkeimer e Adorno (1985) declaram: 

Essa insistência sobre a bondade é a maneira pela qual a sociedade 
confessa o sofrimento que ela causa: todos sabem que não podem 
mais, neste sistema, ajudar-se a si mesmos, e é isso que a ideologia 
deve levar em conta. Muito longe de simplesmente encobrir o 
sofrimento sob o véu de uma camaradagem improvisada, a indústria 
cultural põe toda a honra da firma em encará-lo virilmente nos olhos 
e admiti-lo com uma fleuma difícil de manter. O patos da frieza de 
ânimo justifica o mundo que a torna necessária. Assim é a vida, tão 
dura, mas por isso mesmo tão maravilhosa, tão sadia. A mentira não 
recua diante do trágico. Do mesmo modo que a sociedade total não 
suprime o sofrimento de seus membros, mas registra e planeja, 
assim também a cultura de massas faz com o trágico. (p.141-142) 

Enfim, quando entendida como simples ajustamento, a racionalidade 

iguala o pensar ao agir e, em certa medida, vai ainda mais além ao propor uma 

sobreposição do agir ao pensar. No tocante ao homem médio, para ele a ação 

é preponderante, e o pensar, muitas vezes, é percebido como perda de tempo. 

Novamente, percebe-se o divórcio entre teoria e prática, entre sujeito e objeto, 

que tratados pela racionalidade instrumental como categorias autônomas e 

diametralmente opostas, só aparecem juntos quando se tenta conciliá-los, e 

não confrontá-los ou tensioná-los. 

 Busca-se, dessa forma, aplicar a teoria, tomada como idéia, à prática, 

irrefletida. Categorizar, compartimentar e explicar substituem, como foi visto, a 

compreensão da realidade com base em suas mediações, seus nexos 
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constitutivos. Horkeimer (2002) declara: 

A diferença entre pensamento e ação é anulada. Assim, todo 
pensamento é considerado com um ato; toda reflexão é uma tese; e 
toda tese uma divisa ou um lema. Todo mundo é interpelado pelo 
que diz ou pelo que não diz. Tudo e todo mundo é classificado e 
rotulado. (...) Assim que um pensamento ou uma palavra se torna um 
instrumento, podemo-nos dispensar de “pensar” realmente isso, isto 
é, de examinar detidamente os atos lógicos envolvidos na formulação 
verbal desse pensamento ou palavra. Como já se tem afirmado, com 
freqüência e corretamente, a vantagem da matemática – o modelo de 
todo o pensamento neopositivista – reside justamente nessa 
“economia intelectual”. Complicadas operações lógicas são levadas a 
efeito sem real desempenho de todos os atos intelectuais em que 
estão baseados os símbolos matemáticos e lógicos. Tal 
mecanização é na verdade essencial à expansão  da indústria; mas 
se isso se torna a marca característica das mentalidades, se a 
própria razão é instrumentalizada, tudo isso conduz a uma espécie 
de materialidade e cegueira, torna-se um fetiche, uma entidade 
mágica que é aceita ao invés de ser intelectualmente aprendida 
(p.31). 

A explicação da realidade com base em parâmetros analíticos 

fundamentados na lógica matemática opõe-se a uma outra racionalidade que 

dela diverge. Em vez de catalogar os fatos sociais, acaba por confrontá-los. Ela 

aparece para a razão subjetiva como algo sem lógica, já que, ao final, não se 

produziu uma classificação ou uma análise quantitativa desses fatos. O próprio 

conceito de verdade é posto em xeque. Verdade, nos moldes da razão 

subjetiva, é aquilo que pode ser provado segundo regras previamente 

estabelecidas.  

Caso não seja possível calcular a probabilidade de tal fato voltar ou não 

a se manifestar à razão subjetiva, essa outra racionalidade não tem 

fundamento. Em certos casos, a análise da realidade deve valer-se 

necessariamente de demonstrações, muitas vezes feitas com o auxílio de 

gráficos e tabelas. Assim, gráficos e tabelas não são elementos que compõem 

a constituição do objeto epistêmico, mas o alicerçam como prova ou 

demonstração empírica.   

De acordo com Horkeimer (2002), 

há uma diferença fundamental entre esta teoria, segundo a qual a 
razão é um princípio inerente da realidade, e a doutrina de que a 
razão é uma faculdade subjetiva da mente. Segundo esta última, 
apenas o sujeito pode ter verdadeiramente razão: se dizemos que 
uma instituição ou qualquer outra realidade é racional, geralmente 
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queremos dizer que os homens a organizaram de um modo racional, 
que eles aplicaram a esta instituição ou realidade, de modo mais ou 
menos técnico, a sua capacidade lógica e de cálculo. Em última 
instância, a razão subjetiva se revela como a capacidade de calcular 
probabilidades e desse modo coordenar os meios corretos com um 
fim determinado (p. 15). 

As categorias de compreensão da realidade, quando constituídas 

conforme a racionalidade instrumental, resumem o próprio fazer científico à 

capacidade de quantificação e catalogação. Nas ciências sociais, trata-se de 

categorias que visam compreender os fatos de acordo com suas incidências ou 

o seu grau de repetições. Dessa forma, mais que compreender analiticamente 

a constância dos fatos, com base em categorias firmadas segundo a razão 

instrumental, pretende-se também prever novas incidências. Em outra 

perspectiva, pode-se dizer que se trata de um método muito próximo a uma 

lógica de controle social do que propriamente de compreensão das 

contradições da realidade.  

A ciência que se pauta por essa lógica está voltada bem mais para a 

conciliação do que para a contradição. É imperativo, nessa visão, entender os 

fatos para poder prevenir a sociedade de possíveis malefícios que eles possam 

causar, ou mesmo orientar a sociedade acerca da melhor forma de conduta, 

para que não haja a situações de conflito.  

Dessa forma, por maior que seja a quantidade de informações 

disponíveis na atualidade, em bancos de dados espalhados pelos cinco 

continentes, não é de se estranhar que nem todo esse volume de informação, 

fruto de constantes pesquisas acerca dos fatos sociais, não tenha resultado na 

redução dos conflitos sociais, nem mesmo na constituição de sujeitos 

autônomos. Ainda que as explicações estejam mais do que dadas, o conflito 

persiste, pois ele não se encontra na idéia, mas na materialidade histórica da 

realidade. As contradições e os conflitos são constitutivos da realidade e não 

há como resolvê-los, muito menos quando essa resolução se dá no campo das 

idéias. 

A esse respeito, Horkeimer (2002) assinala: 

Os sistemas filosóficos de razão objetiva implicam a convicção de 
que se pode descobrir uma estrutura fundamental ou totalmente 
abrangente do ser e de que disso se pode derivar uma concepção do 
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destino humano. Entendem a ciência quando digna desse nome, 
como o empreendimento de tal reflexão ou especulação. Opõem-se 
a qualquer epistemologia que reduza a base objetiva do nosso 
entendimento a um caos de dados não-coordenados e identifique 
nosso trabalho científico com a mera organização, classificação ou 
computação de tais dados. Essas últimas atividades, nas quais a 
razão subjetiva tende a ver a principal função da ciência, são, à luz 
dos sistemas clássicos de razão objetiva, subordinadas à 
especulação (p. 21). 

Nesse sentido, a apreensão da realidade dela se desloca, como locus da 

contradição e do conflito, para a sua construção lógica realizada pelo sujeito. 

Em outras palavras, o sujeito, diante da realidade, teoriza acerca de ela, como 

se ele também não fizesse parte dessa mesma realidade. Não é, pois, a 

realidade que diz ao sujeito o que ela é e como ela se constitui, mas é o próprio 

sujeito que, com base em uma observação externa, formula conceitos que 

façam sentido lógico, como explicação e categorização.  

Conforme explicita o autor, 

os conceitos foram “aerodinamizados”, racionalizados, tornaram-se 
instrumentos de economia de mão-de-obra. É como se o próprio 
pensamento tivesse se reduzido ao nível do processo industrial, 
submetido a um programa estrito, em suma, tivesse se tornado uma 
parte e uma parcela da produção. (...) 

 

Quanto mais as idéias se tornam automáticas, instrumentalizadas, 
menos alguém vê nelas pensamentos com um significado próprio. 
São consideradas como coisas, máquinas. A linguagem tornou-se 
apenas mais um instrumento no gigantesco aparelho de produção da 
sociedade moderna. (HORKEIMER, 2002, p. 30). 

1.4 Semiformação e quantificação do conhecimento 

O processo formativo que se dá consoante a instrumentalização da 

razão reproduz a sua lógica, a saber, a de explicar a realidade, tomando-a em 

sua forma aparente. Destarte, “no momento mesmo em que ocorre a formação, 

ela já deixa de existir. Em sua origem está já, teleologicamente, seu decair” 

(ADORNO,1996, p. 397). Na sua gênese, as produções humanas já estão 

submetidas a uma lógica industrial, utilitária, instrumentalizada. Portanto, essa 

formação “remete sempre a estruturas pré-colocadas a cada indivíduo em 

sentido heteronômico e em relação às quais deve submeter-se para formar-se” 

(p. 357).  
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Nessa perspectiva, 

O sonho da formação — a libertação da imposição dos meios e da 
estúpida e mesquinha utilidade — é falsificado em apologia de um 
mundo organizado justamente por aquela imposição. No ideal de 
formação, que a cultura defende de maneira absoluta, se destila a 
sua problemática (ADORNO,1996, p. 392). 

A formação que se basta no acúmulo de conhecimentos técnicos, ou 

ainda aquela que se limita a explicar a realidade, sem compreendê-la, constitui-

se como semiformação, como semicultura. “A formação (...) que descansa em 

si mesma e absolutiza-se, acaba por se converter em semiformação”, afirma 

Adorno (1996, p. 390).  

Expressão da racionalidade instrumental, o processo de semiformação 

implica a produção de indivíduos especialistas em categorizar os fatos sociais, 

organizando e ordenando dados e informações. Para o semiformado, a 

compreensão da realidade dá-se de maneira fragmentada, como se ela 

pudesse ser dividida, catalogada e compartimentada. O pensamento 

instrumentalizado não comporta a compreensão de totalidade, ou seja, a 

realidade limita-se a uma construção lógica, mas não histórica. Conhecer 

passa a significar, portanto, explicar a realidade aparente, desconsiderando-se 

suas contradições.  

Como diz Adorno (1996), 

seria preciso, além disso, a partir do movimento social e até mesmo 
do conceito de formação cultural, buscar como se sedimenta — e 
não apenas na Alemanha — uma espécie de espírito objetivo 
negativo. A formação cultural agora se converte em uma 
semiformação socializada, na onipresença do espírito alienado, que, 
segundo sua gênese e seu sentido, não antecede à formação 
cultural, mas a sucede. Deste modo, tudo fica aprisionado nas 
malhas da socialização. Nada fica intocado na natureza, mas, sua 
rusticidade — a velha ficção — preserva a vida e se reproduz de 
maneira ampliada (p. 389). 

A formação que se constitui sob o primado da utilidade, da finalidade 

prática, forja uma configuração de conhecimento também subsumida a esses 

princípios. Para que se atendam tais requisitos, busca-se uma ciência capaz de 

auferir resultados com maior eficiência e precisão, mesmo para áreas do 

conhecimento não ligadas diretamente às ciências biológicas ou exatas. Ainda 

assim, permanece como parâmetro de racionalidade válida, ou desejável, 
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aquele que atende à metodologia de análise e categorização, que objetiva 

comprovar ou refutar uma hipótese previamente estabelecida. Seguindo essa 

lógica, qualquer discrepância em relação a esse parâmetro implica um 

questionamento do próprio conceito de ciência. Dito de outra forma, um método 

que não siga ipsis líteris as etapas do modelo de pesquisa científica baseado 

na descrição do fato, não tem, na lógica instrumental, credibilidade ou mesmo 

um caráter de veracidade, uma vez que não se submete à idéia de 

probabilidade.  

1.5 A semiformação universitária 

Derivada do processo de alienação, fetichização e reificação, a 

racionalidade instrumental acompanha o processo de desenvolvimento e 

expansão do capital. Por seu turno, as justificativas que sustentam essa 

expansão, como se o capital, fetichizado, tivesse vida e vontade próprios, 

baseiam-se em argumentos que também expressam essa mesma 

racionalidade. Escolher, por exemplo, uma carreira profissional porque a 

demanda do mercado em expansão confirma exatamente a lógica utilitária. No 

entanto, quando em uma sociedade reificada, na qual os indivíduos se 

reduzem à sua força de trabalho, por sua vez, coisificada, adotar outra forma 

de escolha que não siga esse perfil prático parece, à razão subjetiva, como 

algo ilógico, sem sentido ou, quando muito, um ato exótico.  

Sob o neoliberalismo, pensamento político-econômico cuja característica 

principal está na redução do poder público em prol de um mercado auto-

regulamentável, nada mais ilógico do que constituir conhecimentos que não 

tenham um proveito pelo mercado. Ainda mais, a própria noção de moral e 

ética, perpassada pela razão instrumental, repele uma constituição de saber 

que não se paute pela praticidade, pela utilidade imediata. Por outro lado, o 

próprio saber, coisificado e, assim, mercantilizado, é privatizado sob a alegação 

de que se trata de um investimento. Patenteiam-se os conhecimentos práticos 

e rentáveis ao mercado de consumo, ao passo que se recrimina a formação 

científica que não se enquadre nesse perfil.  

Chauí (2001) afirma: 
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A ciência e a tecnologia contemporâneas, submetidas à lógica 
neoliberal e à ideologia pós-moderna, parecem haver-se tornado o 
contrário do que delas se esperava: em lugar de fonte de 
conhecimento contra as superstições, criaram a ciência e a 
tecnologia como novos mitos e magias; em lugar de fonte libertadora 
das carências naturais e cerceamento de guerras, tornaram-se, por 
meio do complexo industrial-militar, causas de carências e 
genocídios. Surgem como poderes desconhecidos, incontroláveis, 
geradores de medo e de violência, negando a possibilidade da ação 
ética como racionalidade consciente, voluntária, livre e responsável, 
sobretudo porque operam sob a forma do segredo (o controle das 
informações como segredos de Estado e dos oligopólios 
transnacionais e da desinformação propiciada pelos meios de 
comunicação de massa (p. 25). 

A dinâmica da produção mercadológica estende-se, assim, à 

universidade. Mais que construir conhecimento, exige-se da instituição de 

ensino sua produtividade, compreendida como saberes práticos para rápida 

aplicação social, política, econômica. A formação dos centros de pesquisa 

segue, então, essa lógica, tanto do ponto de vista administrativo quanto em sua 

própria concepção. Administrativamente, torna-se mais vantajoso organizar 

centros de acordo com uma hierarquia piramidal, na qual a produção científica 

de um aluno da graduação incremente o currículo do especialista, do mestre e 

do doutor a quem ele esteja subordinado. Na lógica produtiva, não faz sentido 

o aluno pesquisar algo que não gere vantagens para todo o grupo. 

Do ponto de vista da concepção, a produtividade deve ter para o centro 

de pesquisa um retorno prático e, se possível, no âmbito financeiro. Formam-

se, assim, parcerias entre tais centros e setores da iniciativa privada que 

passam a investir em projetos que lhes sejam de interesse comercial. Ainda 

que não se configurem as parcerias do ponto de vista formal, a lógica 

produtivista e utilitária permanece na constituição de ciência pelas 

universidades.  Chauí (2001) enumera algumas alterações no perfil da 

universidade que ela denomina operacional: 

adaptar os currículos de graduação e pós-graduação às 
necessidades profissionais das diferentes regiões do país, isto é, às 
demandas das empresas locais (aliás, é sistemática nos textos da 
Reforma referentes aos serviços a identificação entre "social" e 
"empresarial"); 

separar docência e pesquisa, deixando a primeira na universidade e 
deslocando a segunda para centros autônomos. 

A "qualidade" é definida como competência e excelência, cujo critério 
é o "atendimento às necessidades de modernização da economia e 
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desenvolvimento social"; e é medida pela produtividade, orientada 
por três critérios: quanto uma universidade produz, em quanto tempo 
produz e qual o custo do que produz (p. 184; grifos da autora). 

Conforme essa racionalidade, não só a sistematização dos 

conhecimentos produzidos na universidade operacional sofrem alterações. 

Com a confirmação do neoliberalismo como modelo econômico adotado pelo 

Brasil, criou-se no país, nos anos 1990 (CHAUÍ, 2001), uma profusão de novas 

faculdades privadas por todo território nacional. Apesar de constituir-se como 

instituição de ensino, do organograma administrativo aos conteúdos 

lecionados, a universidade advinda do modelo neoliberal apresenta 

características bem mais próximas do que seja uma organização social.  

Chauí (2001) esclarece: 

Que significa, então, passar da condição de instituição social à de 
organização social? Ou, para usarmos o vocabulário preciso da 
Escola de Frankfurt, que significa passar da condição de instituição 
social à de administrada? (...) 

Uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma 
outra prática social, qual seja, a de sua instrumentalidade: está 
referida ao conjunto de meios particulares para obtenção de um 
objetivo particular. Não está referida a ações articuladas às idéias de 
reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e externa, 
mas a operações definidas como estratégias balizadas pelas idéias 
de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios para 
alcançar o objetivo particular que a define. É regida pelas idéias de 
gestão, planejamento, previsão, controle e êxito (p. 185-187). 

Percebe-se, pois, que a racionalidade que sustenta as organizações de 

ensino é a mesma da indústria e do mercado financeiro. Primeiramente, 

fundamenta-se na necessidade de formação de mão-de-obra para um mercado 

sistematicamente deficitário, exatamente por que o profissional que se 

(semi)forma nessa organização esgota seu conhecimento em pouquíssimo 

tempo, uma vez que esse saber se limita ao domínio de técnicas aplicáveis a 

uma situação pontual. Em conseqüência, o graduando é rapidamente 

substituído por um outro que esteja saindo do forno, isto é, dos bancos da 

universidade.  

Não é de se admirar que hoje tamanho apelo para que o processo 

formativo não se encerre com a conclusão do ensino superior. Para manter-se 

no mercado, seguindo sua lógica, é preciso que o profissional esteja sempre 

atualizando seus conhecimentos, de maneira tão prática e utilitária quanto 
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fizera no seu curso de graduação. Afinal, é disso que o mercado, soberano na 

condução das escolhas individuais, precisa para sua sustentabilidade: 

conhecimentos que sejam eficientemente aplicáveis e, posteriormente, 

descartáveis. Inicia-se, assim, um novo ciclo de atualização de saberes a 

serem novamente aplicados a uma realidade dada.  

Considerando que razão instrumental trata de funcionalidade, outra 

função da universidade operacional é permitir que haja, cada vez mais, maior 

controle acerca dos fatos sociais. Quanto mais previsível for a realidade, 

menores serão os riscos econômicos que o mercado terá de enfrentar. Da 

mesma forma, quanto mais categorizado estiver esse mercado, melhor para os 

meios de consumo e, em última análise, para o próprio indivíduo reificado, que 

busca na mercadoria fetichizada sua realização pessoal. Trata-se, pois, da 

construção de uma lógica que ajuste todas as peças para que as relações 

sociais sigam um padrão mercantil. Ao não descortinar essa lógica, a razão 

instrumental, reafirmada nos processos semiformativos, especialmente na 

universidade operacional, já contribui para que essa racionalidade persista. 

De acordo com Chauí (2001), 

a instituição social aspira à universalidade. A organização sabe que 
sua eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade. Isso 
significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e sua 
referência normativa e valorativa, enquanto a organização tem 
apenas a si mesma como referência, num processo de competição 
com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares (p. 187). 

Cabe ressaltar que tal racionalidade extrapola os limites da economia 

privada, penetrando da mesma sorte nas universidades públicas. Por sua vez, 

essas instituições também operam segundo uma instrumentalidade racional, 

buscando atingir metas e objetivos pré-estabelecidos, muitos dos quais 

exteriores a ela. Altera-se, dessa forma, seu perfil como instituição social, 

passando ela a atender a uma racionalidade organizacional, como aponta 

Chauí (2001): 

enquanto a universidade clássica estava voltada para o 
conhecimento e a universidade funcional estava voltada diretamente 
para o mercado de trabalho, a nova universidade ou universidade 
operacional, por ser uma organização, está voltada para si mesma 
enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de contratos (p. 190). 

Assumindo, gradativamente, seu papel de gestora ou árbitra de 
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contratos, a universidade operacional cede sua autonomia, ao passo que 

contribui para a formação de profissionais incapazes de criticar sua própria 

atuação e, muito menos, de constituir pensamentos próprios, independentes de 

uma finalidade prática. Não se apresenta à universidade operacional, ou 

melhor, à lógica que a sustenta, a possibilidade de constituição de 

pensamentos que não visem constantes tentativas de conciliação entre capital 

e trabalho. Pensar a realidade nas suas contradições também não faz parte da 

razão instrumental que constitui a universidade operacional.  

O ensino, por sua vez, também se instrumentaliza ao atender o perfil 

desse tipo de universidade: no lugar da crítica, a aferição, no lugar da 

construção do saber, a repetição de conteúdos. Trabalhar, nesse espaço, com 

a construção de conceitos que não se pautem pelo utilitarismo configura-se em 

um desafio colossal. Primeiramente, por tratar-se de um tempo (neoliberal) em 

que a prática aplicada suplanta a prática pensada, ou seja, a práxis que parte 

da realidade para a compreensão de uma totalidade. Não se pode romper a 

resistência a pensamentos que não tenham uma finalidade imediata, tentando 

conscientizar alunos de que uma outra racionalidade é possível. A própria idéia 

de conscientização já está, em sua origem, instrumentalizada, em decorrência 

de seu sentido prático. Além disso, o ato de conscientizar implica uma 

concepção messiânica de que há detentores do saber que, do alto de sua 

grandiloqüência, têm autoridade socialmente estabelecida para retransmitir 

seus conhecimentos aos alunos-depositários.  

No tocante às atividades-fim da universidade operacional, Chauí (2001) 

aponta: 

Que se entende por docência e pesquisa, na universidade 
operacional, produtiva e flexível? 

A docência é entendida como transmissão rápida de conhecimentos, 
consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de 
preferência, ricos em ilustrações e com duplicata em CDs. (...) A 
docência é pensada como habilitação rápida para graduados, que 
precisam entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão 
expulsos em poucos anos, pois tornam-se, em pouco tempo, jovens 
obsoletos e descartáveis; ou como correia de transmissão entre 
pesquisadores e treino para novos pesquisadores. Transmissão e 
adestramento. Desapareceu, portanto, a marca essencial da 
docência: a formação (p. 191). 

A formação transforma-se, pois, na possibilidade de alçar níveis cada 
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vez mais altos na escala de exigências do mercado, ainda que essa 

possibilidade seja remotamente considerada, em virtude das condições 

(im)postas pelo próprio mercado. Não há uma finalidade inerente ao processo 

formativo, ou melhor, é necessário justificar, perante um outro, o objeto da 

formação oferecida, enfim, a sua utilidade prática. É preciso, então, que a 

formação atenda a uma expectativa, pois ela não se basta por si mesma. 

Comumente, uma formação nesses moldes justifica-se por uma exigência 

externa ao indivíduo, uma demanda do mercado de trabalho que, exatamente 

por se constituir como tal, segue o padrão de racionalidade primado pelo 

utilitarismo e pela busca de resultados práticos e urgentes. 

A abrangência dessa racionalidade não se limita à formação como 

aquisição de conhecimentos. Em uma sociedade na qual predomina essa 

mesma racionalidade, a formação transforma-se também em valor de troca, 

ainda que restrito à sua aparência formal, a titularidade do indivíduo formado. A 

relevância que se dá ao processo formativo não está no seu aspecto de 

produção de conhecimento, mas ao lugar social delegado a quem conseguiu se 

formar. Aos olhos da sociedade, o (semi)formado é um ser encantado, detentor 

de sabedoria e conhecimento e que, portanto, merece uma deferência toda 

especial.  

Para Adorno (1996), 

no entanto, como formação cultural e diferenciação se equivalem, se 
se eliminam os momentos de diferenciação — cuja origem é social e 
que constituem a formação — em seu lugar aparece um sucedâneo. 
A perene sociedade do status absorve os restos da formação e os 
transforma em símbolos daquele (...). Mas essa dialética da 
formação fica imobilizada por sua integração social, por uma 
administração imediata. A semiformação é o espírito conquistado 
pelo caráter de fetiche da mercadoria (p. 400). 

O processo de formação que objetiva mera titulação, para que haja 

reconhecimento público, inviabiliza a pesquisa despretensiosa, no sentido 

mercadológico. Pesquisar, como foi visto, já não corresponde mais a uma 

aspiração por conhecimento, ou pela compreensão da realidade na sua 

complexidade. Na universidade operacional, tendo em vista seu caráter gestor, 

a pesquisa deve servir a objetivos bem definidos, sobretudo de construção de 

modelos lógicos que sirvam a um controle mais efetivo da sociedade.  
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Até mesmo a idéia que se tem do pesquisador é estereotipada, 

especialmente nos meios de comunicação. Nas seções relacionadas à 

pesquisa e à ciência, geralmente divulgam-se fatos originados nas áreas de 

concentração de biológicas ou de exatas, sobretudo quando associadas às 

novas tecnologias de informação e processamento de dados. A pesquisa social 

sustenta-se também em diversas matérias veiculadas pelos meios, mas sem o 

mesmo enfoque. Se no caderno de ciências, a descoberta genética ou 

eletromagnética é o chamariz da matéria, no caso das pesquisas sociais, seus 

dados são apenas tomados como fontes ilustrativas para a melhor redação da 

matéria que, por seu turno, busca também explicar a realidade.Nessa 

perspectiva, a boa pesquisa social é aquela que traz grande quantidade de 

dados e informações, já sistematizados e prontos para serem utilizados, de 

acordo com interesses práticos específicos. A boa pesquisa, nesse sentido, é 

aquela que melhor explica a realidade, fundamentando-se em uma eficiente 

catalogação informativa, como esclarece Chauí (2001): 

Numa organização, uma "pesquisa" é uma estratégia de intervenção 
e de controle de meios ou instrumentos para a consecução de um 
objetivo delimitado. Em outras palavras, uma "pesquisa" é um 
"survey" de problemas, dificuldades e obstáculos para a realização 
do objetivo, e um cálculo de meios para soluções parciais e locais 
para problemas e obstáculos locais. Pesquisa, ali, não é 
conhecimento de alguma coisa, mas posse de instrumentos para 
intervir e controlar alguma coisa. Por isso mesmo, numa organização 
não há tempo para a reflexão, a crítica, o exame de conhecimentos 
instituídos, sua mudança ou sua superação. Numa organização, a 
atividade cognitiva não tem como nem por que realizar-se. 

(...) A fragmentação, condição de sobrevida da organização, torna-se 
real e propõe a especialização como estratégia principal e entende 
por "pesquisa" a delimitação estratégica de um campo de 
intervenção e controle. É evidente que a avaliação desse trabalho só 
pode ser feita em termos compreensíveis para uma organização, isto 
é, em termos de custo-benefício, pautada pela idéia de 
produtividade, que avalia em quanto tempo, com que custo e quanto 
foi produzido (p. 192, grifos da autora). 

Ao afastar-se de seu caráter institucional e transformada em uma 

organização, visando atender a interesses privados, sob a lógica de uma 

economia pautada pela auto-regulamentação mercadológica, a universidade se 

constitui em um espaço cada vez menos formativo ou, pelo seu revés, cada 

vez mais semiformativo. Em vez de se constituir no espaço do debate e da 

construção de um saber autônomo, a universidade operacional assume um 
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perfil meramente adaptativo da realidade. 

Trata-se, portanto, de uma universidade na qual se valoriza mais a 

reprodução do que é visto em sala, do que propriamente a construção de um 

saber que trata da realidade que vai além desse espaço físico. Nessa lógica, o 

processo educativo reduz-se a uma rotina de freqüência às aulas, entrega de 

trabalhos acadêmicos, realização de provas e recebimento de notas. A 

formação é realizada no seu aspecto de formatação, de adequação do discente 

a uma forma pré-concebida, com a finalidade de que ele saia da graduação 

com a forma esperada e exigida pelo mercado. Assim, 

essa universidade não forma e não cria pensamento, despoja a 
linguagem de sentido, densidade e mistério, destrói a curiosidade e a 
admiração que levam à descoberta do novo, anula toda pretensão de 
transformação histórica como ação consciente dos seres humanos 
em condições materialmente determinadas (CHAUÍ, 2001, p. 192). 

No entanto, ainda que haja uma racionalidade prática e utilitarista, que 

se faz presente em diversos espaços formativos, dentre os quais, a 

universidade, não se pode negar suas contradições históricas. Afinal, por mais 

que se operacionalize, ainda reverberam na universidade os embates teórico-

epistemológicos. Por outro prisma, também não se pode idealizar uma 

superação da condição de funcionalidade da universidade, pois não é no 

campo das idéias que se dão os embates, mas nas contradições constitutivas 

de sua realidade, que é lógica e também histórica. Enfim, não faz sentido 

buscar compreender o processo semiformativo sem que se traga à tona a 

lógica e o contexto histórico nos quais ele se insere, assim como os nexos que 

o constituem, dentre os quais a indústria cultural, emblema maior da 

racionalidade instrumental.   

 

 

 

 



2. MÍDIA E MAIS DO MESMO 

Ao lançar o modelo T, carro fabricado apenas na cor preta, Henry Ford 

teria dito: “Você pode ter seu carro na cor que quiser, desde que ele seja 

preto”. Em razão da sua espirituosidade, a formulação tornou-se célebre como 

símbolo de marketing direto e eficiente. Passado quase um século, a frase 

atribuída a Ford ainda ecoa, transfigurada nas ondas de rádio, nos cabos 

ópticos das TVs, nas redes eletrônicas e informáticas, nos corredores dos 

shoppings, enfim, em tudo o que permeia o mercado de entretenimento e 

consumo. As propagandas publicitárias apresentam seus produtos como 

únicos, feitos sob medida para consumidores ávidos por novidades. Aos olhos 

dos clientes, não pairam dúvidas de que há sempre algo feito exclusivamente 

para cada um deles, para que se tornem diferentes de tantos outros que 

também buscam diferenciação.  

Tempos estranhos esses em que quanto mais se apregoa a diferença, 

mais se observa a padronização de gostos e costumes. Individualismo e 

tentativa de inserção prendem-se aos indivíduos por um elástico que ora 

contrai, ora tensiona. Buscando distinguir-se, a pessoa adquire o último 

lançamento do mercado de consumo, para então se sentir semelhantemente 

tão distinta quanto tantos outros. Ora é o celular que, de tão fino, pode ser 

passado por debaixo da porta, ora é a camiseta da vedete, tão transada, tão 

despojada, tão diferente. Então, basta um passeio ao shopping para sentir-se 

integrado, em meio a tanta gente portando o celular-modelo-fino, ou trajando a 

camiseta da vedete. No entanto, então, retorna-se à condição de semelhança, 

da qual se tentara livrar. No reino das mercadorias, a comunicação dá-se entre 

elas, mas não entre quem as porta. Quanto mais pertencente, mais isolado.  

Crítica e contradição transformam-se em assertividade e adesão.  À 

procura de Fords Tês, na cor de predileção, há indícios de que a unanimidade 

recai mesmo na escolha pelo modelo preto. A razão subjetiva encontra-se 

tomada pelas promessas do mercado de consumo, a de um produto feito sob 

medida, sempre descumprida, em decorrência das semelhanças nos próprios 

gostos padronizados dos consumidores. Promessa sempre renovada, para que 

se renove também a certeza de que há, sim, uma infinidade disponível de 
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possibilidades de opções. Promessa sempre prometida, renovada para que, ao 

fim, tudo se mantenha substancialmente inalterado. 

2.1 Produção industrial e indústria cultural 

A substituição paulatina da manufatura pela introdução de máquinas a 

vapor na produção significou uma alteração profunda nas sociedades que 

vivenciaram esse processo. Transformaram-se as relações sociais e familiares, 

as tradições, as percepções de mundo, enfim, toda forma de constituição de 

subjetividades. Considerando que a vivência dos indivíduos constitui-se e se 

expressa no seu modo de produção (MARX; ENGELS, 2002), é fato que essas 

mudanças avançam sobre todo o universo cultural e simbólico que permeia 

essas sociedades. Conforme os autores, 

como exprimem sua vida, assim os indivíduos são. Aquilo que eles 
são coincide, portanto, com a sua produção, com o que produzem e 
também como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, 
portanto, das condições materiais de sua produção (MARX e 
ENGELS, 2002; p.15).  

Na passagem do feudalismo ao capitalismo a personificação do 

proprietário da força de trabalho esvaiu-se. Do senhor feudal e do dono da 

fábrica emergiram as corporações, impessoais na aparência, mas presentes na 

condução e no controle dos meios de produção. Em um mercado movido a 

máquinas e instituições financeiras, mesmo sem ter um rosto visivelmente 

identificável, fazem-se (oni)presentes na vida de operários e comerciantes.  

A produção em série, característica da mecanização da produção, não 

se limitou à fabricação de bens materiais. A racionalidade que sustenta o 

processo de serialização estende-se às demais formas de objetivação humana, 

como a arte, o lazer e outras formas de expressões da cultura. Seguindo a 

mesma racionalidade, a cultura também se transforma em um bem de 

consumo, constituindo o que Horkeimer e Adorno (1985) denominam de 

indústria cultural. Para eles, “o fato de que milhões de pessoas participam 

dessa indústria imporia métodos de reprodução que, por sua vez, tornam 

inevitável a disseminação de bens padronizados para a satisfação de 

necessidades iguais” (HORKEIMER; ADORNO, 1985; p.114). 
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A indústria cultural transforma o que se constituía genuinamente como 

expressões da cultura em produtos a serem consumidos. Destarte, uma festa 

junina deixa de ser unicamente uma manifestação tradicional da cultura 

popular, ou seja, constituída historicamente e repassada de geração a geração, 

para transfigurar-se em um espetáculo a ser apreciado pelo turista, ou ainda, a 

confecção de um artesanato passa a ser orientado segundo preferências do 

mercado. Não é casual, portanto, que haja uma padronização de gostos e 

costumes, que paulatinamente se distanciam de suas origens e tradições 

culturais, passando a serem substituídos por uma espécie de cultura do 

entretenimento. Trata-se de uma lógica pautada pela não-reflexão sobre a 

realidade, que se estende desde o mundo do trabalho ao do ócio que, por seu 

turno, cede à primazia do lazer, em que período de não-trabalho segue a 

mesma sistematização do restante do tempo do indivíduo.  

Horkeimer e Adorno (1985) assinalam: 

Os produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até 
mesmo os distraídos vão consumi-los abertamente. Cada qual é um 
modelo da gigantesca maquinaria econômica que, desde o início, 
não dá folga a ninguém, tanto no trabalho quanto no descanso, que 
tanto se assemelha ao trabalho. (...)  
Inevitavelmente, cada manifestação da indústria cultural reproduz as 
pessoas tais como as modelou a indústria em seu todo. (p. 119) 

Seguindo uma lógica mercantil, os produtos da indústria cultural têm por 

finalidade a diversão, não a contemplação. São feitos para serem consumidos 

e não para serem admirados. Sai a possibilidade do belo, entra a exigência da 

moda; no lugar da arte, apresenta-se seu simulacro, estilizado, quantificado e 

segmentado em nichos de consumo definidos. No lugar do reconhecimento de 

totalidade, consome-se a sensação falseada de plenitude. A completude 

buscada pelo consumidor em cada produto adquirido esvai-se assim que ele é 

consumido. No entanto, quase que de imediato, nele ser repõe a promessa da 

mesma completude. Trata-se, como as demais promessas da indústria cultural, 

de uma ilusão que, na sua constituição fetichizada, coloca-se à razão subjetiva 

como concreta e possível de ser alcançada. 

O prazer também perde sua condição genuinamente humana e passa a 

ser uma imposição externa ao homem. Não é mais o indivíduo que decide 

como realizar seus próprios desejos, mas a recomendação do mercado de 
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consumo. Perde-se o sentido de vivenciar o prazer, pois é necessário consumi-

lo. Assim, o prazer transfigura-se em algo prático, que em vez de ser usufruído 

deve ser experimentado mecanicamente. Na contrapartida, não há mais 

espaço para vivência de sentimentos de dor ou tristeza. No seu lugar, há o 

discurso motivacional da auto-superação, que é sempre uma atitude individual. 

O sentir também se instrumentaliza, devendo assim ser suprimido por formas 

falseadas de prazer. No entanto, como a própria superação se dá apenas na 

sua aparência, sem que se toquem as questões de fundo, a própria vida do 

indivíduo acaba por converter-se em tédio ou melancolia.  

A racionalidade que alicerça a produção e o consumo na indústria 

cultural é a mesma que faz que esse indivíduo se identifique com tais produtos. 

Desta feita, a lógica que o leva a consumir um chocolate em um momento de 

ansiedade, ou renovar o guarda-roupas em um momento de insatisfação nas 

relações inter-pessoais, ou ainda ler uma mensagem que encoraje a conquista 

de novas metas da vida afetiva ou profissional, é exatamente a mesma e se 

respalda no processo de reificação e fetiche da mercadoria. O sujeito, reduzido 

à condição de coisa, tem seus sentimentos e desejos igualados às mercadorias 

pelas quais são trocados. Na contrapartida, a mercadoria, tocada pelo encanto, 

chega ao sujeito como algo vivo e com o qual pode se relacionar também no 

campo das afetividades. 

Nessa lógica, a experiência contemplativa deixa de ser prazerosa e 

passa a provocar repulsa e desconforto. A Nona Sinfonia de Bethoven pode até 

entreter, mas não é mais fruída pelo sujeito da indústria cultural. Na sua 

instrumentalidade, o Hino à Alegria transforma-se em legado à diversão, seja 

no toque escandaloso do celular, seja na cerimônia de premiação do 

campeonato. Não há mais Bethoven, mas só uma melodia eletrizante. Não há 

mais sujeito, mas apenas um consumidor ávido por um prazer fugaz, animado 

e perene na sua forma fantasmagórica e fetichizada, penoso quando tomado 

na sua possibilidade de contemplação. Logo, para a razão subjetiva, tudo o que 

se apresenta como cultura é, ao final, produto para consumo rápido. A 

obsolescência do produto cultural segue o ritmo de reposição da promessa de 

felicidade, pois 

A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto 
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àquilo que está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre 
o prazer, emitida pelo enredo e pela encenação, é prorrogada 
indefinidamente: maldosamente, a promessa a que afinal se reduz o 
espetáculo significa que jamais chegaremos à coisa mesma, que o 
convidado deve se contentar com a leitura do cardápio 
(HORKEIMER; ADORNO, 1985; p.129). 

2.2 Consumo: a indústria da frustração 

Apesar de toda a desconfiança que a cultura industrializada possa 

suscitar, permanece um emaranhado de amarras que impedem o rechaço às 

promessas não cumpridas. Em sua praticidade, a lógica instrumental opera em 

um moto-contínuo de necessidades de satisfação de desejos nunca satisfeitos 

e permanentemente reafirmados aos indivíduos. Ainda que se desconfie de 

que há algo escondido por detrás dessa insatisfação sistemática, persiste para 

a razão subjetiva a crença de que é somente dele, indivíduo, a 

responsabilidade por essa repetição infinda de um mesmo desejo. 

Desejos e necessidades sequer se arrefecem pelo consumo. Após à 

satisfação imediata, logo se repõem, para novamente serem buscados na 

indústria cultural produtos similares, ainda que minimamente remodelados. Na 

prateleira de sonhos inatingíveis, prevalece a ilusão da possibilidade de sua 

realização, fantasticamente materializados em artefatos que despertam 

múltiplas sensações, aplacando desejos sem jamais satisfazê-los. 

Conforme Horkeimer e Adorno (1985), 

Em face da trégua ideológica, o conformismo dos compradores, 
assim como o descaramento da produção que eles mantêm em 
marcha, adquire boa consciência. Ele se contenta com a reprodução 
do que é sempre o mesmo (p.123-124). 

A reposição do mesmo segue a lógica utilitária que sustenta a indústria 

cultural, e é minuciosamente avaliada de acordo com as expectativas que ela 

própria proporciona. O processo de reprodução do já existente pode ser 

percebido de forma mais evidente nas campanhas publicitárias que, a todo 

instante, prometem que o mais recente produto lançado no mercado será 

aquele que, definitivamente, produzirá alegria e satisfação plena e eliminará 

todos os infortúnios do consumidor, sempre ávido por novidades que, em 

última instância, são apenas o já existente, remodelado.   
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O microondas que servia para aquecer os alimentos é recolocado 

publicitariamente como um aparelho que dará mais sabor aos pratos 

aquecidos. Posteriormente, retorna aos anúncios como a última palavra em 

tecnologia, trazendo em seu visor digital receitas práticas e de preparo rápido, 

para um consumidor que, atarefado com as exigências do mercado de 

trabalho, precisa ganhar tempo até mesmo nos momentos de satisfação de 

suas necessidades fisiológicas. Mais ainda, ao aquecer o alimento, o 

microondas deseja ao usuário que ele tenha um bom apetite! Não se trata 

apenas de uma máquina, de um produto inanimado, mas uma agradável 

companhia. Submetidos à lógica produtiva, o indivíduo é uma peça que não 

pode emperrar o bom andamento da empresa; já o produto enche-se de 

encanto, agregando supostamente características humanas. Nesse movimento, 

produto e produtor identificam-se nas suas respectivas condições de 

mercadorias, e, dessa forma,  

tanto técnica quanto economicamente, a publicidade e a indústria 
cultural se confundem. Tanto lá como cá, a mesma coisa aparece em 
inúmeros lugares, e a repetição mecânica do mesmo produto cultural 
já é a repetição do mesmo slogan propagandístico. Lá como cá, sob 
o imperativo da eficácia, a técnica converte-se em psicotécnica, em 
procedimento de manipulação das pessoas. Lá como cá, reinam as 
normas do surpreendente e no entanto familiar, do fácil e no entanto 
marcante, do sofisticado e no entanto simples. O que importa é 
subjugar o cliente que se imagina como distraído ou relutante. 
(HORKEIMER; ADORNO, 1985; p.153) 

Desde os reclames dos primórdios do capitalismo até as mais recentes 

campanhas mercadológicas, e como especialista no processo de fetichização 

das mercadorias, a publicidade converte-se em sustentáculo fundamental para 

a manutenção do processo de ilusão consentida a que os consumidores se 

submetem. A profissionalização da área de atuação do marketing, isto é, a 

especialização dos profissionais que se aprofundam nas técnicas de 

convencimento do público, vem fazendo que haja uma sofisticação cada vez 

maior nas possibilidades de conquistas de corações e mentes por parte dos 

produtos, ainda mais diversificados. A venda dos produtos não se pauta pela 

exposição de suas qualidades técnicas e, portanto, da promessa de 

atendimento pleno às necessidades do consumidor, as campanhas de 

marketing não se focam nos produtos, mas sim nas atitudes.  
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Nos anúncios de revistas, jornais, rádios e TVs, os produtos ganham 

sentimentos: ora sorriem de felicidade, ora se recolhem na tristeza que a 

possibilidade de serem preteridos pelo consumidor poderia causar. Na 

campanha de um banco, um desenho animado mostra o dinheiro, antes 

tristonho, saindo dos seus cofres feliz e forte. Na propaganda da rede de 

eletrodomésticos, o anunciante avisa que “agora, não há mais desculpas para 

não comprar”, já que o prazo para pagamento ficou maior e a primeira 

prestação só deverá ser paga sessenta dias após a compra. A margarina 

passada no pão durante o café matinal enche de alegria a toda família, 

tradicionalmente composta por marido – de camisa social e gravata, pronto 

para sair ao trabalho –, pela esposa, bem arrumada e a postos para levar as 

crianças ao colégio, um casal de filhos, uniformizados de mochila de cores 

vivas a tira-colo, e um cão de pelos bem tratados (que, em certos casos, 

também merece sua fatia de pão com a margarina).  

No comercial do cigarro, jovens de aspecto saudável desbravam trilhas 

nas matas e escalam penhascos para, ao final, tragarem liberdade e felicidade. 

Aquilo que poderia ser percebido como uma farsa total – a associação entre o 

hábito do fumo e a prática de esportes – é candidamente apresentado de 

maneira totalmente invertida. Entretanto, o que aparentemente parece não 

fazer o menor sentido, atrai o consumidor que, reificado, se identifica com os 

personagens da peça publicitária. Mesmo que sedentário ou impossibilitado de 

gozar da liberdade e do prazer que o contato com a natureza poderia lhe 

proporcionar – pelo menos, é essa a promessa –, ao acender o cigarro exibido 

na TV esse consumidor terá a certeza de estar experimentando e usufruindo 

desses prazeres.  

Para Horkeimer e Adorno (1985), 

A cultura é uma mercadoria paradoxal. Ela está tão completamente 
submetida à lei da troca que não é mais trocada. Ela se confunde tão 
cegamente com o uso que não se pode mais usá-la. É por isso que 
ela se funde com a publicidade. Quanto mais destituída de sentido 
esta parece ser no regime do monopólio, mais todo-poderosa ela se 
torna. Os motivos são marcadamente econômicos. Quanto maior é a 
certeza de que se poderia viver sem toda essa indústria cultural, 
maior a saturação e a apatia que ela não pode deixar de produzir 
entre os consumidores. Por si só ela não consegue fazer muito 
contra essa tendência. A publicidade é seu elixir da vida. Mas como 
seu produto reduz incessantemente o prazer que promete como 
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mercadoria a uma simples promessa, ele acaba por coincidir com a 
publicidade de que precisa, por ser intragável (p.151). 

A substituição de demonstrações técnicas pela exacerbação de atitudes 

e modismos confunde a própria noção de valor de um produto. “Os valores 

orçamentários da indústria cultural nada têm a ver com os valores objetivos, 

com o sentido dos produtos. Os próprios meios técnicos tendem cada vez mais 

a se uniformizar”, afirmam Horkeimer e Adorno (1985: p.116). O fetiche da 

mercadoria, no qual ela inverte seu valor de uso pelo valor de troca na indústria 

cultural, faz que uma marca custe mais que o produto na qual ela está 

estampada.  

O galã da novela e o jogador da seleção de futebol recebem mais pelas 

campanhas publicitárias das quais participam do que percebem com seus 

salários. No mercado de aparências, suas imagens são mais valorizadas que o 

trabalho que, inicialmente, revelam para o grande público. Transformadas em 

mercadorias, essas celebridades midiáticas valem-se de seu grande poder de 

identificação pelos consumidores e são expostos como modelos a serem 

seguidos. Como parte do apelo, prima-se o discurso da superação, da garra e 

da força de vontade. No linguajar mercadológico, agrega-se valor (no caso, de 

troca) à imagem da celebridade.  

O próprio nome da celebridade é também reificado, transformado em 

marca. Seguindo a lógica da produção industrial, personagens do mundo 

midiático chegam a patentear o próprio nome, tendo em vista seu potencial 

mercadológico. Entretanto, a reificação vai além da patente do próprio 

indivíduo. Quando o jogador comemora um gol fazendo o gesto da campanha 

publicitária do patrocinador que o contratou, toda sua emoção é coisificada, no 

mesmo instante que o produto que ele representa se eleva, pleno de 

significados emotivos e, portanto, fetichizados. É imediata também a 

identificação entre consumidor, produto e celebridade, todos reduzidos à 

condição de mercadorias que, como tais, podem ser comparadas no seu valor 

de troca. A esse respeito, Horkeimer e Adorno (1985) declaram: 

Os consumidores são os trabalhadores e os empregados, os 
lavradores e os pequenos burgueses. A produção capitalista os 
mantém tão bem presos em corpo e alma que eles sucumbem sem 
resistência ao que lhes é oferecido. Assim como os dominados 
sempre levaram mais a sério do que os dominadores a moral que 
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deles recebiam, hoje em dia as massas logradas sucumbem mais 
facilmente ao mito do sucesso do que os bem-sucedidos. Elas têm 
os desejos deles. Obstinadamente, insistem na ideologia que as 
escraviza. O amor funesto do povo pelo mal que a ele se faz chega a 
se antecipar à astúcia das instâncias de controle (p.123). 

2.3 O domínio da técnica como paradigma de conhecimento 

O mito do sucesso, ao qual se referem Horkeimer e Adorno (1985), 

funda-se na lógica do esforço individual, característica da racionalidade 

instrumental e insistentemente propalada por seus ídolos midiáticos.  Por esse 

prisma, repete-se à exaustão a necessidade de o indivíduo aperfeiçoar-se 

constantemente, sob a ameaça de um mercado que, personificado, mostra-se 

silenciosamente voraz, sedento de trabalhadores e consumidores dispostos a 

se renovarem ad infinitum. Transformados em mercadoria, não fogem à lógica 

que permeia os produtos inanimados; tal renovação  nada mais é que a 

incessante reposição do mesmo. Para os autores, 

A tudo isso deu fim a indústria cultural mediante a totalidade. Embora 
nada mais conheça além dos efeitos, ela vence sua insubordinação e 
os submete à fórmula que substitui a obra. Ela atinge igualmente o 
todo e a parte. O todo se antepõe inexoravelmente aos detalhes 
como algo sem relação com eles; assim como na carreira de um 
homem de sucesso, tudo deve servir de ilustração e prova, ao passo 
que ela própria nada mais é do que a soma desses acontecimentos 
idiotas. A chamada Idéia abrangente é um classificador que serve 
para estabelecer ordem, mas não conexão (p. 118). 

Faz parte da razão subjetiva, constitutiva da indústria cultural, a 

categorização de gostos, costumes, aspirações, desejos e necessidades, para 

que, uma vez fragmentados, sejam convenientemente rearranjados e 

oferecidos aos consumidores, sempre com a aparência de algo totalmente 

novo e imprescindível à realização plena dos indivíduos. Para tanto, os 

exemplos particulares tornam-se um parâmetro com ares de universalidade. 

Àquilo que não passaria de modismo pré-fabricado é dada uma roupagem de 

paradigma, como se fosse expressão de uma construção coletiva.  

Segundo Horkeimer e Adorno (1985), 

a reconciliação do universal e do particular, da regra e da pretensão 
específica do objeto, que é a única coisa que pode dar substância ao 
estilo, é vazia, porque não chega mais a haver uma tensão entre os 
pólos: os extremos que se tocam passaram a uma turva identidade, o 
universal pode substituir o particular e vice-versa (p. 122). 
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Para que essa alternância de identidade entre o particular e o universal 

se dê de forma eficiente, recorre-se novamente à sua repetição exaustiva. Cria-

se, assim, uma noção de totalidade enviesada que nada mais é que a 

expressão de algo pré-determinado pelas diversas instâncias da indústria 

cultural. Ainda que não se dê de forma cândida e totalmente exaurida de 

tensões, o processo de reconhecimento e identificação do indivíduo com o que 

lhe é apresentado como se fora expressão da cultura historicamente 

constituída é cada vez mais sofisticado. Portanto, 

o que é novo é que os elementos irreconciliáveis da cultura, da arte e 
da distração se reduzem mediante sua subordinação ao fim a uma 
única fórmula falsa: a totalidade da indústria cultural. Ela consiste na 
repetição. O fato de que suas inovações características não passem 
de aperfeiçoamentos da produção em massa não é exterior ao 
sistema. É com razão que o interesse de inúmeros consumidores se 
prende à técnica, não aos conteúdos teimosamente repetidos, ocos e 
já em parte abandonados. O poderio social que os espectadores 
adoram é mais eficazmente afirmado na onipresença do estereótipo 
imposta pela técnica do que nas ideologias rançosas pelas quais os 
conteúdos efêmeros devem responder. (HORKEIMER; ADORNO, 
1985; p.127) 

A capacidade de dividir o todo em partes e rearranjá-las segundo seus 

interesses faz da indústria cultural um emblema do que se chama de 

fragmentação da realidade. Ao elevar a técnica a um patamar de importância e 

à qual toda forma de conhecimento deve se submeter, a razão instrumental 

retira do indivíduo suas possibilidades de apreensão da realidade. Resta-lhe, 

pois, quantificar, mensurar e descrever o que já está estabelecido. Dessa 

forma, aos poucos esse indivíduo vai perdendo a possibilidade de formular 

conceitos e construir um conhecimento crítico, que apreenda os nexos 

constitutivos das contradições da realidade.  

De acordo com Horkeimer e Adorno (1985), 

O esquematismo do procedimento mostra-se no fato de que os 
produtos mecanicamente diferenciados acabam por se revelar 
sempre como a mesma coisa. (...) 
A função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a 
saber, referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos 
fundamentais, é tomada ao sujeito pela industria. O esquematismo é 
o primeiro serviço prestado por ela ao cliente. Na alma devia atuar 
um mecanismo secreto destinado a preparar os dados imediatos de 
modo a se ajustarem ao sistema da razão pura. Mas o segredo está 
hoje decifrado. Muito embora o planejamento do mecanismo pelos 
organizadores dos dados, isto é, pela indústria cultural, seja imposto 
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a esta pelo peso da sociedade que permanece irracional apesar de 
toda racionalização, essa tendência fatal é transformada em sua 
passagem pelas agências do capital do modo a aparecer como o 
sábio desígnio dessas agências. Para o consumidor, não há nada 
mais a classificar que não tenha sido antecipado no esquematismo 
da produção. A arte sem sonho destinada ao povo realiza aquele 
idealismo sonhador que ia longe demais para o idealismo crítico 
(p.116-117). 

Quando submetida à classificação, a própria crítica se dá desconexada 

de uma visão de totalidade, o que faz dela um mecanismo que, em certo 

sentido, mais afirma do que tensiona a realidade. A crítica que se detém aos 

detalhes, às minúcias, aparenta ser profunda e transformadora. A rigor, ela 

nada mais faz do que evidenciar nuances da indústria cultural, sem no entanto 

romper com sua lógica. A explicação é apresentada como paradigma de 

conhecimento. Basta, assim, identificar, classificar e mostrar as expressões da 

indústria cultural, mesmo porque não se pode ir além disso, quando se opera 

na mesma racionalidade que a constitui.   

Ao constituir-se nos moldes da razão subjetiva, a crítica aproxima-se 

bem mais de uma forma de opinião, a impressão que se tem da realidade. 

Vazia de conceitos, repete o que está estabelecido, classificando e 

quantificando o que, em sua origem, já havia sido concebido exatamente sob a 

premência da classificação e da quantificação.  

A esse respeito, Horkeimer e Adorno (1985) expõem: 

Na indústria cultural, desaparecem tanto a crítica quanto o respeito: a 
primeira transforma-se na produção mecânica de laudos periciais, o 
segundo é herdado pelo culto desmemoriado da personalidade. Para 
os consumidores nada mais é caro. Ao mesmo tempo, porém, eles 
desconfiam que, quanto menos custa uma coisa, menos ela lhes é 
dada de presente. A dupla desconfiança contra a cultura tradicional 
enquanto ideologia mescla-se à desconfiança contra a cultura 
industrializada enquanto fraude (p.150) 

2.4 Mídia e multimídias  

Na sociedade contemporânea, na qual é preponderante a razão 

instrumental, a mediação é substituída pela midiatização, pela exposição de 

idéias sistematizadas e categorizadas, com o auxílio de sofisticados aparatos 

tecnológicos de comunicação. A própria formação humana confunde-se com a 

formação técnico-profissional. A construção do saber perde seu caráter 
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autônomo. Trata-se, pois, de um saber entendido como a obtenção de 

informações que, por seu turno, possam aprimorar e qualificar a mão-de-obra. 

A lógica de adaptabilidade ao mercado é insistentemente reforçada pelos 

meios de comunicação de massa, que constituem o que se denomina, 

genericamente, de mídia.  

Desde seu conceito, a mídia é o reino do fetiche. Quando se fala em 

mídia, pode-se compreendê-la, em primeira instância, como sendo os meios 

físicos da comunicação de massa – o jornal, a revista, o rádio, a TV, o telefone, 

o walkman, o iPod, o CD-ROM, o pendrive – enfim, toda sorte de produtos e 

tecnologias desenvolvidos para armazenar e/ou a transmitir informações em   

larga escala. Entretanto, o significado da palavra mídia não está restrito a 

esses meios, pois ela remete sobretudo aos conteúdos por ela veiculados. 

Neste caso, compõem a mídia as imprensas escrita, radiofônica, televisiva e 

dos meios eletrônicos, bem como as mensagens que nelas circulam.  

Quando alguém se refere a um fato divulgado pela mídia, a referência 

encontra-se bem mais próxima dos meios, tomados como forma de divulgação 

de conteúdos, do que propriamente dos aparatos físicos. A mídia televisiva, por 

exemplo, não é apenas “o” aparelho televisor, mas especialmente seus 

personagens: jornalistas, campanhas publicitárias, celebridades do mundo 

artístico etc. Nesses casos, pode-se tomar, metonimicamente, a mídia como a 

própria mensagem transmitida, ou seja, a notícia divulgada pelo jornalista, o 

produto veiculado pela publicidade, o suspense criado pelo capítulo da novela.   

Como empresa de comunicação de massa, a mídia acompanha o 

próprio desenvolvimento do capital, no plano global. Assim, ao passo que o 

volume de capital cresce em decorrência da conquista de novos mercados, a 

distribuição desse capital mantém-se concentrada nas mãos dos mesmos 

detentores dos meios de produção. A mesma lógica aplica-se às empresas de 

comunicação. Apesar de o volume de informações crescer em escala industrial, 

sobretudo em virtude do uso de tecnologias de comunicação, sua gestão 

mantém-se cada vez mais concentrada. Nas palavras do jornalista Caio Túlio 

Costa (2005), “o século 21 começou com menos de dez grandes 

conglomerados de mídia de alcance global” (p. 4). 

Além da própria concentração, as comunicações vêm sendo 



54 

incorporadas, cada vez mais, por empresas que, em princípio, não tratam 

diretamente com a mídia. Em seu estudo, Costa (2005) mostra que as 

empresas tradicionalmente ligadas a grupos familiares passaram a ser 

incorporadas por organizações provenientes de setores bem divergentes, como 

os da indústria armamentista, dentre outros. Para o autor, 

empresas egressas de outras indústrias que não a de conteúdos em 
comunicação entraram firme neste mercado. O grupo francês Vivendi 
vem do comércio de água, a General Electric (que fundiu asua NBC 
com a Vivendi) vem da indústria eletrônica. Serge Dassault, que 
adquiriu naFrança a Socpresse (jornal Le Figaro e semanário 
L´Express, entre 70 títulos), é do grupoDassault, fabricante de 
armamentos, de aviões de combate – como Mirage e Falcon. O 
grupo Lagardère, que detém participação no Le Monde e revistas 
como Paris Match, também é do ramo de armamentos. O Libération, 
bastião da esquerda francesa fundado nos anos 70 por Jean-Paul 
Sartre, transferiu 37% de seu capital para um banqueiro, Édouard 
Rotschild (COSTA, 2005; p. 8) 

Nesse cenário, novamente muda o significado de mídia. Quando se diz 

que a mídia deu visibilidade ou omitiu algum fato social, já não se pode referir 

apenas ao apresentador do telejornal, nem mesmo à empresa para a qual ele 

trabalha. A referência, em última análise, é a mídia tomada como lógica de 

concentração da informação e também do capital. A referência é à própria 

indústria cultural, como expressão de uma racionalidade prática, utilitária e cujo 

interesse se fundamenta na facilitação e abertura de terrenos para a livre 

expansão do capital. 

2.5 Mídia eletrônica e Internet 

Dentre as novas tecnologias de comunicação e informação, destacam-

se as mídias eletrônicas, que são aquelas ligadas à conjunção entre 

informática e telefonia. A de maior abrangência mundial é a Internet, uma rede 

de computadores interligados por sistemas telefônicos. De fato, não se trata de 

uma rede monolítica, mas sim de uma interligação de diversas redes 

informáticas locais. De acordo com Silveira (2001), 

A Internet é apenas isso: uma conexão mundial de todas as 
diferentes redes de computador.  
Uma aplicação foi decisiva para a rápida popularização da Internet: o 
sistema de hipermídia para obter informações por meio da rede 
conhecido como WORLD WIDE WEB, o hoje famoso www ou 
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simplesmente Web. (p. 14) 

Sua origem é muito discutida, pois há controvérsias acerca dos países 

que teriam idealizado um projeto de interligação de bancos de dados. A versão 

mais veiculada é que a Internet surgiu como um projeto militar dos Estados 

Unidos da América (EUA), como parte da Guerra Fria1

Para evitar que as comunicações fossem interrompidas em um 
ataque com armas nucleares, a RAND Corporation chamou o 
engenheiro Paul Baran, que produziu o relatório denominado Sobre a 
comunicação distribuída. A idéia de Baran era construir uma rede 
que evitasse a existência de um centro e de uma única  rota de 
comunicação. A comunicação seria feita por pacotes de informações 
enviadas de forma redundante por várias rotas, em uma rede em que 
todos os pontos se comunicam. Assim, se uma bomba destruísse 
alguns pontos da rede, as informações continuariam a ser enviadas 
pela malha de comunicação intacta. (p.13) 

, e cujo objetivo seria 

propiciar o compartilhamento de informações entre os vários bancos de dados 

estadunidenses, garantindo assim a preservação de dados estratégicos em 

caso de ataques a um dos centros de informação. Silveira (2001) exemplifica: 

O projeto só se materializou em 1968, 

com a formação da ARPANET, acrônimo da ARPA Network. 
A ARPANET, em 1969, consegue interligar quatro centros 
universitários dos Estados Unidos: Sanford, Berkeley, UCLA e Utah. 
Estava surgindo a Internet, a partir de um projeto do Departamento 
de Estado norte-americano, cujo nascimento esteve diretamente 
vinculado à Guerra Fria e ao temor de um ataque nuclear. 
(SILVEIRA, 2001, p. 13) 

Simultaneamente – daí a razão das controvérsias acerca da origem da 

Internet –, centros de pesquisa europeus também já trabalhavam com projetos 

de interligação de bancos de dados, por meios eletrônicos. No entanto, apenas 

em meados da década de 1970 é que começa a interligação mundial das 

diversas redes locais. Assim, constitui-se uma rede internacional de pesquisas, 

formada principalmente por centros ligados a universidades norte-americanas e 

européias. Castells (2003) pondera: 

Simplesmente observo que a Internet nasce como programa de 
pesquisa militar mas que, na verdade, nunca teve aplicação militar. 
Este é um dos grandes mitos existentes. Nunca existiu aplicação 
militar da Internet; houve financiamento militar da Internet, que os 
cientistas utilizaram para fazer seus estudos de informática e para 

                                                
1 Período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a abertura da 
ex-União Soviética aos mercados capitalistas, no final da década de 1980. 
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criar suas redes tecnológicas. (p.257) 

Ainda segundo Casltells (2003),  

ao contrário da mui difundida opinião de que é uma criação norte-
americana, a Internet desenvolveu-se desde o início a partir de uma 
rede internacional de cientistas e técnicos que compartilhavam e 
desenvolviam tecnologias em cooperação, inclusive quando a 
Internet estava dentro do Departamento de Estado  dos EUA. A 
tecnologia-chave da Internet, a troca de pacotes, o packet switching, 
foi inventada paralelamente, e sem estabelecer nenhuma 
comunicação por um bom tempo, por Paul Baran, na Rand 
Corporation, da Califórnia, e Donald Davies, no National Physics 
Laboratory, da Grã-Bretanha.  
A tecnologia-chave desenvolve-se paralelamente na Europa e nos 
Estados Unidos. O desenvolvimento dos protocolos TCP/IP foi feito 
por Vinton Cerf, nos EUA, colaborando estreitamente com Gerard 
Lelan, do grupo francês Cyclades. O caso mais interessante é que o 
World Wide Web, programa de browser que permite a navegação 
que hoje todos praticamos, foi criado pelo inglês Tim Barners-Lee, 
trabalhando em suas horas livres sem que ninguém lhe pedisse 
nada, no CERN de Genebra. (p.259-260) 

Na década de 1990, a Internet deixou de ficar confinada no circuito 

científico e se popularizou, com a massificação dos computadores pessoais, 

denominados Personal Computers (PCs). Inaugurou, assim, uma nova etapa 

na expansão midiática, permitindo, no plano global, um fluxo cada vez maior de 

informações e também de capital. Segundo Castells (2003), essa é a primeira 

mudança provocada a partir da Internet. Continua o autor: 

A segunda mudança que a Internet produz – ou melhor dizendo, a 
base material sobre a qual se produz esta mudança – é a 
transformação do funcionamento do capital. E aqui também, muito 
esquematicamente, a primeira transformação é: o centro da 
economia mundial são os mercados financeiros globalizados que 
funcionam mediante conexões entre computadores. Isso não é, 
tecnicamente falando, Internet, pois não está baseado nos protocolos 
da Internet, mas é uma rede de redes de computadores que 
converge rapidamente para a rede Internet. Esta rede é subjacente à 
articulação, à interdependência e também à volatilidade do mercado 
global financeiro. Segundo: a Internet possibilitou o desenvolvimento 
vertiginoso da transação financeira eletrônica, o desenvolvimento de 
mercados financeiros, mercados de bolsas com a Nasdaq, que são 
mercados eletrônicos, sem um lugar físico no espaço; o 
desenvolvimento dos principais mercados de futuros do mundo, 
como é o mercado suíço-alemão Eurex, intirramente eletrônico, o  
Liffe, de Londres, ou Matif, na França; o desenvolvimento de redes 
de corretores de bolsas como Instinet, que hoje canaliza algumas 
das transações mais importantes do mundo; o desenvolvimento de 
empresas de corretores como a Charles Schwabb, que é 
majoritariamente eletrônica. (p.269-270) 
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Há que se questionar, no entanto, como se dá essa ausência de lugar 

físico para o capital financeiro. Tratá-lo como meros dígitos que se reproduzem 

como que por geração espontânea seria desconsiderá-lo na sua materialidade. 

Por outro lado, quando a mercadoria se transforma em puro fetiche, para os 

mercados já não há mais necessidade da materialização do capital; basta 

saber que ele existe (como diria Marx) na sua forma fantasmagórica. Se a idéia 

de geração espontânea pode parecer absurda, no mundo do fetiche ela passa 

a fazer todo sentido, uma vez que o capital se resume a dados e informações 

que se entrecruzam diuturnamente entre os mercados financeiros das grandes 

metrópoles mundiais, sem necessariamente tornar-se palpável na sua forma de 

papel-moeda. Ainda assim, não se pode perder de vista que, mesmo 

fantasmagoricamente, esse capital se constitui materialmente na apropriação 

mercadológica mundial da força de trabalho.   

Com as possibilidades criadas pela Internet, surgem situações 

aparentemente inusitadas, mas que, ao fim, fazem todo sentido conforme a 

lógica instrumental. De acordo com Castells (2003),  

o desenvolvimento das empresas de Internet e das que de maneira 
mais inovadora se lançaram por esta via baseia-se sobretudo na 
existência de capital de risco, o que permite financiar idéias antes 
que se produzam. É assim que funciona o sistema: um inovador tem 
uma idéia e – de modo geral, atualmente, articulada não na Internet 
mas através daquilo que a Internet permite que se faça – esta idéia é 
vendida a uma empresa de capital de risco que proporciona os 
fundos iniciais para a arrancada; com esse capital de risco compra-
se talento e instala-se Internet; com ele, começa-se a produzir algo – 
não muito, e de início sem lucros – que se coloca em oferta pública e 
o mercado valoriza ou não. (...) 
Passamos de uma economia na qual a expectativa de geração de 
benefícios através da empresa é substituída pela expectativa de 
geração de novo valor no mercado financeiro. (p.271) 

A imagem das mercadorias conversando entre si volta a apresentar-se 

de forma ainda mais sofisticada. Agora, não são mais objetos materiais que se 

comunicam, mas valores (de troca) virtualmente concebidos. Ainda assim, 

semelhantemente ao que ocorre no mercado financeiro global, a apreensão da 

realidade na sua materialidade traz à luz essas relações invisíveis. 

Sustentando a idéia de troca de valores em um mercado virtual encontra-se 

uma racionalidade que, mesmo na sua instrumentalidade, é humana e é real, 

pois ao se investir em idéias, não é de um outro ser que não seja o humano a 
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capacidade de criá-las e desenvolvê-las. 

2.6 Quantos amigos você tem? 

Entre tantos produtos criados a partir da ou para a Internet, as 

ferramentas e programas de relacionamento rapidamente ganharam adeptos, 

muitas vezes substituindo os meios tradicionais de comunicação, como o 

telefone, por exemplo. Se, de início, a ferramenta principal que a Internet 

levava aos seus usuários era o correio eletrônico, aos poucos foram surgindo 

outras formas de comunicação online, tais como o ICQ (em inglês, é um 

mnemônico de “eu te procuro”), ou o MSN Messenger, da Microsoft, maior 

empresa mundial de softwares. Com o desenvolvimento tecnológico das 

comunicações, programas que antes se restringiam à troca de mensagens 

passaram a servir para o intercâmbio de imagens e músicas.  

Usuários espalhados pelo mundo todo começaram, então, a formar 

grupos de interesses específicos para facilitar esse intercâmbio. É nesse 

contexto que surgirem, no início do século 21, os sites de relacionamento 

virtuais, cujo maior expoente – em termos quantitativos, ou seja, em número de 

usuários – é o Orkut (Figura 1).  
   

     Página inicial | Participar do orkut | Mídia | Ajuda  

      

   

O é uma comunidade online que conecta pessoas 
através de uma rede de amigos confiáveis. 

 
Proporcionamos um ponto de encontro online com um ambiente 

de confraternização, onde é possível fazer novos amigos e 
conhecer pessoas que têm os mesmos interesses.  

 

 
 

Participe do orkut para ampliar o diâmetro do seu círculo social.  
 
 

   

   
 

   

  
 

   

 
Efetue login no orkut com o seu login do orkut  

ou  

Conta 
 

 

Nome de usuário/E-mail:  
 

Senha:  
 

   
Salvar as minhas informações neste 
computador.  

 Login
 

Esqueceu a sua senha?  
Se você não tem uma Conta do Google, entre o seu nome 
de usuário e senha do orkut.  
 
Caso tenha dúvidas, por favor visite nossa página de perguntas 
sobre a conta do orkut  

   

 

 Figura 1 – Página de abertura (home-page) do Orkut2

                                                
2 Disponível em: www.orkut.com. Último acesso em: 15 abr. 2006. 

   

http://www.orkut.com/�
http://www.orkut.com/JoinNetwork.aspx�
http://media.orkut.com/�
http://help.orkut.com/?hl=pt-BR�
https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd?continue=https%3A%2F%2Fwww.orkut.com%2FRedirLogin.aspx%3Fmsg%3D0%26page%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.orkut.com%252F&followup=https%3A%2F%2Fwww.orkut.com%2FGLogin.aspx&service=orkut&hl=pt-BR�
http://help.orkut.com/support/bin/topic.py?topic=305&hl=pt-BR�
http://help.orkut.com/support/bin/topic.py?topic=305&hl=pt-BR�
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Criado em 2003, o site leva o nome de seu idealizador, o turco Orkut 

Buyukkokten, que é designer gráfico do Google3

 

. A proposta do site é propiciar 

a formação de redes de relacionamento virtual, seja entre pessoas que já se 

conhecem no mundo físico, seja pela participação em grupos temáticos 

específicos, denominados de comunidades (Figura 2). 

 
 

  

 

 

 

 

   

deio Estudar e kero me Formar 
   

   
descrição: Esta comunidade naum tem obetivo especifico somente é 

para pessoas que odeiam estudar mas precisam de um 
diploma para trabalhar hehehehehehehe, e apesar de 
odiarmos estudar apos um ano de batalha podemos tb 
zuar as bicharadas naum tem nada melhor q issu... 

categoria: Outros 
dono: Claudio Oliveira 
tipo: pública 

fórum: anônimo 
idioma: Português 

local: fodase, Brasil 
criado em: 5 de Outubro de 2004 
membros: 36.070 

   

 Figura 2 – Página de apresentação da comunidade “Odeio estudar e kero me formar4

 

 

Cada comunidade tem seus assuntos divididos em tópicos5. Assim, 

quando se quer discutir determinado tema, o usuário cria um link6

 

 com o 

assunto que deseja abordar Clicando o mouse nesse link, os interessados 

podem responder ao questionamento ou dar continuidade ao assunto proposto. 

À frente de cada tópico, segue a identificação de quem o criou (autor), quantos 

comentários (postagens) já recebeu e a data e a hora em que foi feita a última 

postagem sobre este tópico (Figura 3). 

                                                
3 Site de busca de conteúdos na Internet. 
4 Na transposição dos textos dos sites e das comunidades para este trabalho, foi mantida a 
linguagem original usada pelos alunos, com suas adaptações e variações ortográficas e 
possíveis equívocos de digitação. 
5 Cada comunidade tem um tema central, geralmente expressa no seu próprio nome. Em 
seguida, há uma descrição do conteúdo abordado pela comunidade e qual sua finalidade. Mais 
embaixo, há uma lista de assuntos – denominados tópicos – elencados pelos participantes da 
comunidade. 
6 O link pode ser uma palavra ou uma imagem que, quando clicada, dá acesso a uma outra 
página da Internet. 

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=303024870502244834�
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   fórum  ver todos os tópicos    
  tópico   autor   postagens   última postagem 

 Que Profissão a PEssoa de cima parece ter??   ★_★Gabyzynha★_★   157   30/03/2006 - 
23:01 

 Issu msm   -=|†äí§¡ä |=-   1   30/03/2006 - 
15:50 

 MICROLINS   MICROLINS   1   30/03/2006 - 
06:55 

 Querem se formar em que??   /____fezoka   368   29/03/2006 - 
11:01 

 
ELABORAMOS E FORMATAMOS MONOGRAFIAS & 
TCCs NA ABNT   MONOGRAFIAS ABNT   1   27/03/2006 - 

20:23 
 

Figura 3 – Relação de tópicos da comunidade Odeio estudar e kero me formar 

Para exemplificar, no caso do tópico Querem se formar em que??, da 

comunidade  Odeio estudar e kero me formar, apresentam-se algumas 

respostas (também denominados posts) (Figura 4): 

  
 

/____fezoka  

  

Querem se formar em que?? 18/07/2005 08:50 
Eu em Odontologia.. 
amooooooooooo 
=] 
 
Respondam ae  

 

  

 
Camila  

  

vou me formar em medicina 30/07/2005 15:38 
nem pensem em se consultar comigu.seja lá oq for eu vou receitar dipirona...  

 

  

 
Wägñë®  

  

Eu... 31/07/2005 02:44 
Eu Queru Me Formar em Jornalismo...e Depois Me Especializar em esportes "FUTEBOL"...eh o 
q eu amo Futebol!mais em um jogo nd...intaum vou ser Reporter...rsrsrsr!FLW!  

 

  

 
Marianna  

  

01/08/2005 05:22 
medicina 
dificil mas nao impossivel iahiuha x)  

 

  
 

ツAndressa  

  

Eu quero 01/08/2005 18:09 
eu queria me formar em medicina ou odontologia... o problema eh q tem q estudar mtu...afe  

 

 

Figura 4 – Resposta a um dos tópicos da comunidade Odeio estudar e kero me formar 

Do Orkut, só se pode participar quando convidado por um de seus 

usuários. Fazer parte do site sem ser convidado deixou logo de ser um 

empecilho, sobretudo para os brasileiros, que compõem cerca de 72% dos 16 

milhões de usuários7

                                                
7 Informações e dados colhidos em matérias do portal Folha Online e disponíveis nos sites  
www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u97858.shtml e 
www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u19901.shtml. Último acesso em 05/05/2006. 

. Em pouco tempo de existência do Orkut, qualquer 

usuário brasileiro da Internet que quisesse dele fazer parte não teria grandes 

http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=515923�
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=515923&tid=2442976942706813579&start=1�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18134008391392180839�
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=515923&tid=2456157389891593396&start=1�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=12384725402664625391�
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=515923&tid=2456088490026445717&start=1�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=3671691404398516851�
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=515923&tid=17468037&start=1�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=9736507601043998689�
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=515923&tid=2455635933615503295&start=1�
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=515923&tid=2455635933615503295&start=1�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10565414965117025291�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=9736507601043998689�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=3204720534686419892�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15565967414403671300�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=5256316678762807627�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=7390066736635618585�
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dificuldades em encontrar alguém que pudesse convidá-lo.  

Ao receber o convite, em uma mensagem eletrônica, o usuário preenche 

um formulário de identificação (já no próprio site  do Orkut), gerando uma 

página inicial de acesso, denominada de perfil. Assim, cada usuário dispõe de 

um perfil, no qual ele poderá apresentar alguns dados pessoais, descrever-se e 

apontar suas afinidades (que livros prefere, de que filmes gosta, que músicas 

ouve, se tem ou não animais de estimação etc). Seguindo o padrão das 

comunidades, ao alto da página do seu perfil, à esquerda, há um espaço para 

uma foto ou uma outra ilustração da preferência do usuário, fazendo que o 

perfil se assemelhe a um documento de identificação. Também ao alto, mas 

mais ao centro, o nome do usuário8 é destacado em letras maiores (Figura 5).  

 

 

 Enviar mensagem  

 ver recados  

 + amigo  

 enviar cantada  

 

  

+ favoritos  

  

+ gatos & gatas  

  

+ paqueras  
 

  

Ignorar usuário  

 Denunciar abuso  
 

 

 

ulana De Tal  
 

   

356 fãs 43 recados 6 fotos 

  
   social    

  
  profissional    

  
  pessoal     

 

quem sou eu: Em que momento da vida você cansou... 
O que importa é que sempre é possível e necessário “recomeçar”. 
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo... 
É renovar as esperanças na vida e o mais importante... 
Acreditar em você novamente. 

relacionamento: solteiro(a) 

interesses no orkut: amigos, companheiros para atividades, contatos profissionais, namoro 

filhos: sim – moram comigo 

etnia: caucasiano (branco) 

idiomas: Português  

religião: Cristão/protestante 

humor: extrovertido/extravagante, simpático 

orientação sexual: heterossexual 

estilo: alternativo, casual 

animais de estimação: adoro meu(s) animal(is) de estimação 

moro: com filho(s) 

cidade natal: Brasil 

paixões: por DEUS ,pela vida, pelo meu filhão!!!!!!!! 

esportes: Basquete 

atividades: viagem, cimena, teatro 

livros: Bíblia, romance... 

música: mpb 

programas de tv: HBO, Sony 

cinema: amo 
  

Figura 5 – Exemplo de um Perfil do Orkut.  

                                                
8 O nome do exemplo da Figura 5 é fictício e meramente ilustrativo. 

http://www.orkut.com/Compose.aspx?uid=8341134965765420001�
http://www.orkut.com/Scrapbook.aspx?uid=8341134965765420001�
http://www.orkut.com/FriendAdd.aspx?uid=8341134965765420001�
http://www.orkut.com/MsgsTeaser.aspx?uid=8341134965765420001�
javascript:document.getElementById('addBookmark').submit();�
javascript:document.getElementById('addHot').submit();�
javascript:document.getElementById('addCrush').submit();�
javascript:document.getElementById('addIgnoreList').submit();�
http://www.orkut.com/FlagProfile.aspx?uid=8341134965765420001�
http://www.orkut.com/Compose.aspx?uid=8341134965765420001�
http://www.orkut.com/Scrapbook.aspx?uid=8341134965765420001�
http://www.orkut.com/FriendAdd.aspx?uid=8341134965765420001�
http://www.orkut.com/MsgsTeaser.aspx?uid=8341134965765420001�
javascript:document.getElementById('addBookmark').submit();�
javascript:document.getElementById('addHot').submit();�
javascript:document.getElementById('addCrush').submit();�
javascript:document.getElementById('addIgnoreList').submit();�
http://www.orkut.com/FlagProfile.aspx?uid=8341134965765420001�
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No alto da página, surgem ícones (pequenas figuras) simbolizando o 

grau de aceitação dessa pessoa por sua rede de amigos. Cada componente da 

rede de relacionamento do usuário pode qualificá-lo, conforme indica a legenda 

da figura 6. 

 
legenda  
 

 sou fã  
 

 confiável  

 muito confiável  

 super confiável  
 

 legal  

 muito legal  

 super legal  
 

 sexy  

 muito sexy  

 super sexy  
 

Figura 6 – descrição dos ícones indicativos da qualificação dos usuários do Orkut   

 

À medida que os amigos da rede de relacionamentos de um usuário o 

qualificam, os ícones que aparecem ao lado de seu nome, no seu perfil, vão 

sendo alterados de acordo com o ranqueamento feito por esses amigos. No 

caso da Fulana de Tal, que tem 356 fãs, seus amigos a consideram “super 

confiável”, “super legal” e “super sexy”. 

Vale ressaltar que, uma vez fazendo parte do Orkut, o usuário não 

depende mais de convites para ter acesso a outras pessoas já cadastradas. 

Dessa forma, pode-se ter acesso à rede de contatos de pessoas que fazem 

parte da rede do usuário. Com isso, é possível acessar outros perfis e, se for 

de interesse, convidar outros usuários a fazerem parte da sua própria rede de 

amigos. O convite, no entanto, pode ou não ser aceito, o que não impede que o 

usuário que fez o convite continue tendo acesso ao perfil do convidado, mesmo 

que sua proposta tenha sido recusada.  

Faz parte da própria lógica das redes de relacionamento9

                                                
9 Além do Orkut, que é a mais conhecida e com maior número de participantes no Brasil, há 
outras redes eletrônicas de relacionamento que operam de forma muito semelhante, mas 
podem oferecer alguns recursos adicionais, como dispositivo de comunicação instantânea, com 
o uso de teclado ou webcam (câmera integrada à Internet, para transmissão instantânea de 
imagens), dispositivos de trocas de músicas e fotos no próprio site, dentre outros.  

 a exposição 
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de dados e informações, ainda que aparentem ser de caráter pessoal. 

Acessando-se o perfil de um usuário do Orkut, pode-se ver suas fotos (caso ele 

as tenha disponibilizado), ler os recados que seus contatos lhe deixaram, em 

uma área denominada de scrapbook (algo como caderno de anotações), saber 

como ele é qualificado pelos amigos (em que grau é confiável, legal, sexy) e 

quais as comunidades das quais ele faz parte. Com base nesses dados, é 

possível mapear essa pessoa, identificando suas preferências, suas áreas de 

atuação e relacionamento (profissional e pessoal), seu grau de intimidade com 

cada contato de sua rede, dentre outras informações que sejam de interesse 

do visitante daquele perfil.  

Basicamente, é disto que se constitui o Orkut: um espaço da Internet no 

qual se podem estabelecer relações e haver troca dados e informações, de 

acordo com grupos de interesse. A forma como ele se sistematiza, tendo em 

vista que se trata de mais um produto da indústria cultural, segue a mesma 

racionalidade instrumental. O questionamento referente aos conhecidos do 

usuário, disponível na página de abertura, e a classificação dos amigos virtuais 

ilustram bem como essa lógica perpassa os sites de relacionamento. Faz parte 

também dessa lógica administrar essas amizades, correspondendo-se 

virtualmente com cada uma, periodicamente. Um dos serviços do site consiste 

em relembrar aos seus usuários, por exemplo, o dia de aniversário dos demais 

que fazem parte do seu círculo de amizades. Assim, não se justifica mais o 

esquecimento da parabenização ao amigo, por exemplo.  

Novamente, percebe-se uma troca de lugares entre o público e o 

privado, pois todos usuários ligados ao Orkut têm acesso aos recados trocados 

entre os demais. Por outro lado, ao deixar um recado no perfil de um amigo, o 

usuário está ciente de que ele poderá ser lido por qualquer outro usuário da 

rede de relacionamentos. Ainda assim, percebe-se, nas navegações entre os 

perfis que isso não só não incomoda os usuários, como passa até mesmo a ser 

desejado, em alguns casos. Qual o interesse, por exemplo, de outros usuários, 

além do próprio destinatário do recado, saberem que Fulano passou o fim de 

semana na casa da avó, onde brincou muito com os sobrinhos?  

A exposição pública da vida privada pauta-se, em certa medida, pela 

mesma racionalidade que toma as pessoas por seu valor de troca. No processo 
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de reificação, desfaz-se a fronteira que delimita público e privado, já que  nele a 

ética, a moral, a intimidade, as relações pessoais, enfim, tudo se reduz à 

condição de mercadoria. Esta lógica que toma por produto a própria 

constituição da cultura traduz-se, na universidade operacional, em 

semiformação.  

2.7 Renovação tecnológica para manutenção da lógica 

Não bastasse a cisão entre teoria e prática, com a sobreposição da 

segunda à primeira, o indivíduo semiformado repele o próprio movimento do 

pensar crítico. Ao seu juízo, não há necessidade de autonomia contra a 

barbárie iminente à que ausência do processo civilizatório impõe 

indistintamente a todos indivíduos. Pensar o mundo e a si mesmo é 

considerado algo obtuso, monótono e até mesmo desnecessário. Adorno 

(1995) assinala: 

Práxis corretamente compreendida - na medida em que o sujeito é, 
por sua vez, algo mediado - é aquilo que o objeto quer: ela resulta da 
indigência dele. Mas não por adaptação por parte do sujeito, 
adaptação que meramente reforçaria a objetividade heterônoma. A 
indigência do objeto é mediada pelo conjunto do sistema social; daí 
que só seja criticamente determinável pela teoria. (...) A aversão à 
teoria, característica de nossa época, seu atrofiamento de modo 
nenhum casual, sua proscrição pela impaciência que pretende 
transformar o mundo sem interpretá-lo, enquanto, em seu devido 
contexto, afirmava-se que os filósofos até então tinham apenas 
interpretado - tal aversão à teoria constitui a fragilidade da práxis 
(p.211). 

No contraponto à aversão à teoria, a técnica ganha lugar de destaque na 

lógica instrumental. O fascínio pelas novas tecnologias, especialmente as de 

comunicação e informação, passa a ocupar o lugar antes reservado ao pensar 

e à crítica. A técnica não surge como um fazer humano, como algo produzido 

historicamente, mas sim como algo mágico, encantado. Repleta de 

significações a ela conferidas pela razão subjetiva na indústria cultural, a 

técnica passa a explicar o mundo e os indivíduos, na inversão lógica descrita 

por Marx (2003), à qual denominou de fetichização da mercadoria. 

A respeito da importância da técnica, Adorno (2000) explicita: 

Um mundo em que a técnica ocupa uma posição tão decisiva como 
acontece atualmente, gera pessoas tecnológicas, afinadas com a 



65 

técnica. Isto tem a sua racionalidade boa: em seu plano mais restrito 
elas serão menos influenciáveis, com as correspondentes 
conseqüências no plano geral. Por outro lado, na relação atual com a 
técnica existe algo de exagerado, irracional, patogênico. Isto se 
vincula ao "véu tecnológico". Os homens inclinam-se a considerar a 
técnica como algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força 
própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. Os 
meios – e a técnica é um conceito de meios dirigidos à 
autoconservação da espécie humana – são fetichizados, porque os 
fins – uma vida humana digna – encontram-se encobertos e 
desconectados da consciência das pessoas (p.132). 

Fetichizada, a técnica passa a determinar aos indivíduos suas urgências 

e exigências. A velocidade, característica principal do processo de 

mecanização da produção, passa a ser um condicionante ao modo de vida dos 

seres humanos. Não só a mercadoria, mas também a velocidade com que ela 

é produzida, transformam-se em puro fetiche. A incorporação de novas 

tecnologias digitais pelos meios de comunicação e, conseqüentemente, pelas 

técnicas de produção, faz que a expansão do capital tome proporções e 

velocidade jamais imaginadas. Como ressalta Sodré (2003), “a velocidade 

converte-se em valor cultural por excelência, tanto no nível da circulação de 

informações quanto do ritmo de capacitações para o trabalho” (p.25).  

A incorporação de novas ferramentas tecnológicas contribui também 

para que deixe de existir um limite temporal e geográfico entre o mundo do 

trabalho e o familiar. Esta sobreposição entre os espaços do trabalho e do ócio 

transforma-se em mais uma promessa não cumprida do capitalismo, segundo a 

qual a incorporação de novas tecnologias traria maior eficiência para a 

produção de bens e serviços, o que ampliaria o tempo disponível para o 

trabalhador dedicar-se ao lazer e ao descanso. No entanto, o que ocorre, na 

verdade, é uma extensão do trabalho para a vida particular do trabalhador, que 

passa a ficar disponível para a empresa em tempo integral, seja pelo celular, 

seja pela Internet. Mesmo quando as obrigações do mundo do trabalho não 

são levadas para o momento de descanso, a lógica produtiva estende-se ao 

tempo livre do trabalhador. Dessa forma, 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. 
Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho 
mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, 
ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a 
pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão 
profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, 
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que esta pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as 
cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. O pretenso 
conteúdo não passa de uma fachada desbotada; o que fica gravado 
é a seqüência automatizada de operações padronizadas. Ao 
processo de trabalho na fábrica e no escritório só se pode escapar 
adaptando-se a ele durante o ócio. Eis aí a doença incurável de toda 
diversão. O prazer acaba por se congelar no aborrecimento, 
porquanto, para continuar a ser um prazer, não deve mais exigir 
esforço e, por isso, tem de se mover rigorosamente nos trilhos gastos 
das associações habituais. O espectador não deve ter necessidade 
de nenhum pensamento próprio, o produto prescreve toda reação: 
não por sua estrutura temática - que desmorona na medida em que 
exige o pensamento - mas através de sinais. (HORKEIMER; 
ADORNO, 1985; p.128) 

Incorporada a essa lógica praticista, pautada pela competitividade 

extremada, impera a idéia de que fundamental é estar à frente dos demais, 

levando vantagem sobre o outro, afinal, o importante é “se dar bem”. Reduzido 

à condição de força de trabalho e, portanto, coisificada, perde-se a noção de 

coletividade, e o outro passa a ser percebido como o concorrente, que como tal 

deve ser superado.  

O predomínio das novas tecnologias no ambiente de trabalho, ou 

mesmo no âmbito do lazer, não significa simplesmente a incorporação de 

ferramentas operacionais renovadas. Ao contrário, a eletrônica e a informática 

representam um mundo pragmático e midiatizado. Reforçando o fetiche da 

técnica, a publicidade lança mão de todos seus artifícios lingüísticos, 

imagéticos e simbólicos para seduzir e cativar seus consumidores. No mundo 

moderno, palavras como informatização, novidade, rapidez, conforto, 

modernização, digital, dentre outras, já incorporam no seu significado a noção 

de algo positivo, que proporcionaria bem-estar. Nesse contexto, a própria 

ciência transforma-se em utilidade pura e simples, destituída de sua autonomia. 

De acordo com Chauí (2006),  

os chamados meios digitais potencializam de maneira nunca antes 
vista o poder do capital sobre o espaço, o tempo, o corpo e a psiquê 
humanos. De fato, do ponto de vista da cultura, estamos diante de 
uma nova forma de inserção do saber e da tecnologia no modo de 
produção capitalista. Nas revoluções técnicas e tecnológicas 
anteriores, a pesquisa científica teórica era autônoma e se tornava 
ciência aplicada quando empregada por meio de tecnologias 
vinculadas à produção econômica ou quando os resultados teóricos 
eram retomados com fins econômicos em laboratórios mantidos 
pelas empresas de produção. Hoje, a ciência (teórica e aplicada) 
tornou-se força produtiva, deixando de ser um suporte do capital para 
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se converter em agente de sua acumulação e reprodução (p.61). 

A conversão da ciência em agente de acumulação do capital expressa a 

instrumentalização que alicerça a racionalidade contemporânea.  Até mesmo o 

intelectual passa a ter outras atribuições. O fascínio pela técnica fetichizada 

transforma o intelectual em um indivíduo que se ultra-especializa em uma 

determinada área do saber, cujo conhecimento tenha uma finalidade prática e, 

em última instância, que gere dividendos para a reprodução do capital. 

Segundo Ianni (1995), a chamada aldeia global10

dentre todos os elementos que se mobilizam na organização e na 
dinâmica da aldeia global, no entanto, logo sobressai uma categoria 
de intelectuais. São eles que pensam os meios e modos de operação 
do todo e de suas partes, colaborando para que se articulem 
dinamicamente, de modo a constituir a aldeia como um sistema 
global. São esses intelectuais que promovem a tradução da 
organização e dinâmica das forças sociais, econômicas, políticas e 
culturais, que operam em âmbito mundial, transpondo fronteiras, 
regimes políticos, idiomas, religiões, culturas e civilizações. Para isso 
operam as tecnologias da inteligência, cada vez mais indispensáveis, 
quando se trata de desenhar, tecer, colorir, sonorizar e movimentar a 
aldeia global, traduzindo as configurações e os movimentos da 
sociedade mundial.  

 é formada e engendrada por 

cérebros altamente capacitados. Para o autor, 

A aldeia global seria ininteligível, como realidade ou imaginação, sem 
a colaboração ativa de toda uma multidão de intelectuais trabalhando 
em todo o mundo, nas mais diversas organizações e corporações 
públicas e privadas, nacionais, regionais, transnacionais e 
propriamente globais. São pesquisadores, analistas, estrategistas, 
executivos, consultores, assessores, técnicos, especialistas, juniors e 
seniors, formados nos mais diferentes campos do saber, sempre 
mobilizando conhecimentos científicos para o desenvolvimento e a 
implementação de técnicas (IANNI, 1995; p. 128). 

2.8 A mídia e a formação operacional 

Para além do mero jogo de palavras, há momentos em que a mídia se 

transfigura na própria essência do mundo das aparências. Nos meios 

eletrônicos de comunicação e informação, isso se evidencia quando o pensar e 

a reflexão crítica acerca da realidade são substituídos pela reprodução 

informativa e pela assertividade opinativa, tal como observa Chauí (2006): 

                                                
10 Expressão cunhada na década de 60 pelo teórico Marshall McLuhan, em sua obra A Galáxia 
de Gutenberg, para designar as relações criadas pela mídia eletrônica, ao longo do século XX. 
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Gradualmente desaparece uma figura essencial do jornalismo: o 
jornalismo investigativo, que cede lugar ao jornalismo assertivo ou 
opinativo. Os jornalistas passam, assim, a ocupar o lugar que, 
tradicionalmente, cabia a grupos e classes sociais e a partidos 
políticos. Todavia, sua opinião não fica restrita ao meio impresso: 
passa a servir como material para os noticiários de rádio e televisão, 
ou seja, nesses noticiários, a notícia é interpretada e avaliada graças 
à referência às colunas dos jornais (p.13). 

Há que se relevar que, como expressão da realidade contraditória, a 

mídia não pode ser tomada como algo monolítico, que, no seu conjunto, opera 

linearmente. Entretanto, não raro a mídia cede em sua finalidade primeira, ou 

seja, intermediar as comunicações sociais, submetendo-se à lógica financeira, 

na qual a própria comunicação se transforma em mercadoria, supervalorizada 

em um tempo em que a informação foi alçada à condição de sustentáculo da 

própria expansão do capital, especialmente nas vias eletrônicas.  

Quando assertivos, não só o jornalismo, mas a mídia em seu conjunto e 

conforme suas complexidades, transformam-se em instrumento de poder. A 

mídia, então, assume não um papel de mediadora, mas sim de detentora da 

verdade absoluta. A autoridade intelectual e política submete-se à pseudo-

autoridade da imagem, do marketing, da satisfação à chamada opinião pública. 

Em decorrência, um profissional que, por exemplo, embora proponha a analisar 

criticamente algum fato social em um programa de entrevistas na televisão, 

submete-se à autoridade conferida pela audiência ao apresentador. Assim, sua 

crítica é apropriada pela mídia como uma opinião que, como tal, se encontra 

em pé de igualdade à do apresentador ou, ainda mais, está subsumida a ela.  

Valendo-se dessa característica, de assertividade baseada em 

parâmetros de audiência, em certa medida a mídia retira dos meios sociais a 

autoridade pelo debate público. Na contrapartida, a sociedade o transfere para 

a mídia, ao reconhecer nela autoridade para tanto. Não se trata de uma 

transferência casual, mas sim um emblema da razão instrumental, em que a 

indústria cultural medeia a própria constituição do debate público, agendando a 

pauta pública, elegendo o que deve ou não ser debatido publicamente. 

Fetichizada, a mídia é, então, (auto)denominada de quarto poder, ou seja, uma 

instância da sociedade civil capaz de regular e fiscalizar a atuação dos outros 

três. Tal imbricada relação entre mídia e poder leva ao surgimento do que Ianni 

(2000) denomina de príncipe eletrônico: 
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O príncipe eletrônico pode ser visto como uma das mais notáveis 
criaturas da mídia, isto é, da indústria cultural. Trata-se de uma figura 
que impregna amplamente a política, como teoria e prática. Impregna 
a atividade e o imaginário de indivíduos e coletividades, grupos e 
classes sociais, nações e nacionalidades, em todo o mundo. Em 
diferentes gradações, conforme as peculiaridades institucionais e 
culturais da política de cada sociedade, o príncipe eletrônico 
influencia, subordina, transforma ou mesmo apaga partidos políticos, 
sindicatos, movimentos sociais, correntes de opinião, legislativo, 
executivo e judiciário. Permanente e ativo, situado e ubíquo, visível e 
invisível, predomina em todas as esferas da política, adquirindo 
diferentes figuras e figurações segundo a pompa e a circunstância 
(p.73).  

No momento em que esse príncipe eletrônico passa a mediar as 

relações humanas, local, nacional e globalmente, há uma inversão da 

autoridade dos homens para com as novas tecnologias que, por seu turno, 

deixam de se constituir historicamente como produção humana, transformando-

se em técnica fetichizada. Na mídia, a forma é sobreposta ao conteúdo, de 

maneira a facilitar o entendimento da informação pelo receptor, o qual ela ajuda 

a semiformar, e linguagem a ele dirigida passa a ser igualmente acessível, de 

fácil compreensão. Ramonet (2003) assinala: 

Quando refletimos sobre esse discurso, que é um discurso de 
massa, logo descobrimos que fala, na realidade, tem essas 
características: é aquela que, em geral, dirige-se às crianças. Às 
crianças fala-se com simplicidade, brevemente e de maneira 
emocional. De uma maneira geral, o discurso que recebemos é um 
discurso infantilizante (p.249). 

A racionalidade presente no discurso midiático, prático, superficial, 

visando a eficiência, é a mesma que produz o professor facilitador. Na lógica 

instrumentalizada, a transmissão de conteúdos não admite perdas. Da mesma 

forma que na mídia o comunicador deve buscar uma suposta objetividade para 

que sua mensagem chegue o menos distorcida possível ao receptor, o 

professor-facilitador também deve cuidar para que conteúdos (dos quais ele se 

coloca como possuidor exclusivo) sejam transmitidos com eficiência aos 

alunos-receptores, que são treinados para responderem, também de forma 

eficiente, a questões práticas e objetivas. 

A formação que se dá pela mídia assemelha-se, nesse caso, à da 

universidade operacional. Trata-se de uma semiformação, de uma capacitação 

de indivíduos para responderem às necessidades do mercado. Expressões do 
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processo semiformativo – que se dá tanto pela mídia, quanto pela universidade 

operacional – encontram-se presentes na troca e comercialização de trabalhos 

acadêmicos. Também é emblemática a proporção que essa prática toma com a 

expansão da Internet que, por seu turno, acompanha a própria expansão do 

capital. Sustentando ambos movimentos, encontra-se a razão instrumental, 

formando e repondo constantemente no mercado novos semiformados. 

 



3 FORMANDOS SEMIFORMADOS 
PELA MÍDIA ELETRÔNICA  

 

Ao iniciar sua escalada comercial, acelerada a partir da segunda metade 

da década de 1990 (SILVEIRA, 2001), a Internet era retratada nas mídias 

impressa, radiofônica e televisiva, como a ferramenta tecnológica que alteraria 

as telecomunicações no século que se aproximava. Dentre as várias alterações 

vislumbradas, destacavam-se o encurtamento da distância entre as pessoas, a 

possibilidade de acesso a bens de consumo para além do espaço geográfico 

no qual se encontrava o consumidor e a imensa gama de informações e 

conhecimentos que estariam disponíveis na chamada grande rede.  

Não se pode negar que parte das expectativas, de certa forma, acabou 

por concretizar-se: em minutos, a foto tirada do neto está na tela do PC da vó, 

a quilômetros de distância; o livro recém-lançado no Ceará, em poucos dias 

está nas mãos do capixaba; um curta-metragem russo pode ser logo baixado 

por um goianiense; e por aí vão as possibilidades conectivas e informáticas, no 

mundo do hiperlink. Na contramão, circulam também receitas de coquetéis 

molotov, vídeos de pedofilia, mensagens neonazistas, dentre outros.  

Em suas contradições constitutivas, a mesma ferramenta que busca 

aproximar as pessoas também tende a apartá-las. De um lado, é possível se 

estabelecer, via Internet, por exemplo, um grupo de discussão entre parentes 

de uma mesma família espalhados geograficamente por todo país, no qual se 

podem trocar mensagens e fotos e, assim, permanecerem todos atualizados 

com o que se passa com os demais. De outro lado, não sendo mais necessário 

deslocar-se para conhecer o filho recém-nascido do amigo, já que é possível 

conhecê-lo pelas fotos e vídeos trocados pela Internet, dispensa-se o contato 

pessoal, mesmo que o amigo more na mesma cidade.  

Também não é mais preciso ir à livraria para adquirir o livro, ou mesmo 

ao supermercado para as compras do mês. Em nome da praticidade e da co-

modidade, perdem-se paulatinamente as relações inter-pessoais, especial-

mente com as pessoas que não fazem parte do próprio círculo de relacio-
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namento. Ao ficar em casa, não se entra em contato com o diferente.   

Outra mudança introduzida pela Internet nas relações inter-pessoais é a 

idéia de proximidade entre o indivíduo que não está exposto na mídia e, por 

exemplo, as celebridades. Trocar mensagens com o colunista do jornal faz que 

este leitor considere tal colunista como parte efetiva do seu círculo relacional. 

Entretanto, de fato, ambos continuam desconhecidos um do outro.  

A abrangência e a rapidez inerentes à técnica da Internet criam uma 

nova configuração espacial e temporal. Aquela foto da celebridade, restrita a 

uma revista local, ganha todo o universo midiático em questão de horas, ou 

mesmo minutos, assim como a divulgação da quebra de um recorde de um 

esportista que, muitas vezes, acaba subitamente saindo do anonimato.  

A expansão do computador pessoal e da web, na década de 1990, 

implicou também a rápida propagação de informações e conteúdos. Na escola, 

contribuiu para que os estudantes utilizassem a Internet como suporte para a 

elaboração de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Aos que têm fácil acesso à 

Internet, ir à biblioteca passou a ser substituído por acessar dados nos sites de 

busca de conteúdos. A própria cópia de trechos e ilustrações para a compo-

sição de um trabalho acadêmico foi facilitada pelos recursos da informática.  

No cenário da universidade operacional, as práticas já existentes e das 

quais os alunos submetidos a processos semiformativos lançavam mão para 

burlar as avaliações acadêmicas – dentre as quais, o trabalho de pesquisa – 

acompanharam a expansão dos meios eletrônicos de informação. Com o 

advento da Internet, a comercialização ou cópia de trabalhos acadêmicos, por 

exemplo, ganhou proporções jamais vistas. Essa prática, antes restrita a pe-

quenos grupos e praticamente clandestina, alastrou-se nas infovias, colocando-

se sem maiores constrangimentos como alternativa válida para o cumprimento 

das obrigações acadêmicas dos alunos, nos diversos níveis de ensino. 

De abril de 2004 até abril de 2006, identificaram-se 41 websites que 

oferecem trabalhos acadêmicos, tanto para troca, como para venda. Dezenas 

de outros sites disponibilizam conteúdos acadêmicos sistematizados, com o 

intuito de facilitar ao estudante (do ensino básico aos cursos de doutorado) a 

consulta e a pesquisa para a elaboração de seus textos e trabalhos, ou, até 
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mesmo a mera cópia do trabalho já pronto.  

3.1 Oferta e demanda 

Predominam os sites voltados para alunos de cursos de graduação, que 

podem adquirir trabalhos prontos via download (gratuito ou pago), ou sob enco-

menda. Para download gratuito, são disponibilizados trabalhos com temas mais 

genéricos e menos especializados (como, por exemplo, a importância das cé-

lulas-tronco, ou o impacto político da queda do muro de Berlim, ou ainda os 

avanços do novo código brasileiro do consumidor etc), voltados para as disci-

plinas dos cursos de graduação. Os sites que oferecem essa modalidade de 

trabalhos prontos são organizados, geralmente, por outros graduandos, ou por 

profissionais sem vínculo direto com empresas especializadas em elaboração 

de trabalhos. Quem estabelece um site com essas características pode ter um 

pequeno ganho financeiro com a veiculação de banners1

Ainda que financeiramente não haja um retorno significativo, há um 

ganho simbólico para o aluno que disponibiliza um site voltado para a troca de 

trabalhos, à medida que a oferta deles transforma-se em uma prestação de 

serviço a outros estudantes. Da mesma forma que um graduando disponibiliza 

trabalhos acadêmicos na Internet, ele também se vale de sites semelhantes 

para copiar trabalhos exigidos no seu curso de graduação. Traça-se, assim, 

uma espécie de rede de cumplicidade e de ajuda mútua entre esses alunos, 

como revela uma mensagem veiculada na Internet:  

 promocionais.  

Envie seu e-mail com trabalhos escolares feitos por vc ou por seus 
amigos, sei lá, assim vc poderá ajudar tbm a outros estudantes. 
Preciso da colaboração de vcs, ou entaum esse site naum vai pra 
frente, e qndo vc precisar de determinado trabalho, pode naum ter... 
(CUTE – Centro de União dos Trabalhos Escolares2

 

). 

A maioria dos sites de trabalhos acadêmicos prontos oferece para 

download centenas de textos com temas mais específicos e um pouco melhor 

                                                
1 Banners são propagandas veiculadas nos sites e consistem basicamente em pequenos 
anúncios de texto com ilustrações  – geralmente na parte superior ou nas laterais dos sites  –, 
os quais, quando acionados com o mouse, redirecionam o usuário à página do anunciante. 
2 Disponível em: www.centrodeuniaotrabalhosescolares.hpg.ig.com.br. Último acesso em: 15 
abr. 2006. 
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elaborados, mas ainda sem as exigências formais de uma monografia, como o 

atendimento a normas técnicas e a própria metodologia de desenvolvimento e 

redação do trabalho. Em alguns sites, a disponibilização é gratuita, mas na 

maioria ela é cobrada dos usuários por cada trabalho copiado ou por uma 

anuidade, que pode variar entre trinta e quarenta reais3

No maior e mais conhecido site com esse perfil (o Zé Moleza

, segundo informações 

disponíveis nos próprios sites.   

4), os 

trabalhos são classificados de acordo com a nota que lhes foi atribuída, 

segundo informações enviadas pelos próprios estudantes que os encaminham. 

Dessa forma, o usuário pode optar por baixar5

Os trabalhos disponibilizados tanto nos sites  gratuitos quanto nos pagos 

não são comprados de quem os envia. No entanto, nos sites  que cobram pelo 

download dos trabalhos, o envio é estimulado pela oferta de brindes ou 

produtos – tais como camisa da seleção brasileira de futebol, DVDs etc –, a 

serem sorteados entre os colaboradores. Dessa forma, o site não tem gastos 

significativos para a manutenção ou renovação do seu acervo de trabalhos 

que, posteriormente, serão comercializados. Ao contrário, há um lucro advindo 

das mensalidades ou do pagamento de cada download. 

 um trabalho melhor ou pior 

conceituado, de acordo com seus interesses, ou mesmo com seu perfil. 

Seguindo a lógica instrumental, o aluno que não costuma tirar boas notas em 

uma determinada matéria poderia optar por um trabalho considerado 

suficientemente bom para aprová-lo na disciplina, mas não excelente, evitando 

suscitar suspeitas dos professores.  

Os sites que cobram pela disponibilização têm uma configuração gráfica 

mais elaborada de suas páginas, facilitando a navegação e, portanto, 

agregando valor6

                                                
3 Valores referentes ao primeiro semestre de 2006. 

 ao seu conteúdo.  Geralmente, o site  lista os diversos cursos 

superiores ou áreas do conhecimento em forma de links que, uma vez 

4 Disponível em: www.zemoleza.com.br. Último acesso em: 15 abr. 2006. 
5 Na linguagem da Internet, baixar (aportuguesamento da palavra inglesa download) significa 
transferir para o computador do usuário um arquivo disponível em um site. Note-se que o 
procedimento de download é diferente da cópia de um texto ou de uma imagem da Internet, 
com o uso dos comandos copiar (Ctr+C) e colar (Ctr+V).  
6 Em Administração de marketing (1994: 49-51), Philip Kotler expõe que valor agregado refere-
se ao benefício adicional que um produto oferece, além de sua finalidade básica. Assim, uma 
embalagem que ajude a evitar o desperdício de um sabão em pó agrega valor ao próprio 
sabão.  
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acessados, relacionam os trabalhos disponíveis para o respectivo curso ou 

área. Dessa forma, o usuário pode seguir diretamente as indicações de área de 

conhecimento, nome curso, as disciplinas e, finalmente, o trabalho desejado 

(figura 7). 

 

 

Figura 7 – Site Zé Moleza   

 

Nos sites que oferecem trabalhos sob encomenda, o procedimento de 

atuação aproxima-se ao dos empreendimentos convencionais, ou seja, dos 

estabelecimentos comerciais do chamado mundo físico, presencial. Com perfis 

bem parecidos, todos têm, com maior ou menor rigor, uma aparência mais 

profissional e bem cuidada do ponto de vista gráfico, assim como na dinâmica 

de navegação. O visual assemelha-se ao de empresas popularmente 

conhecidas, cujas marcas são comercialmente bem conceituadas. Com design 

atraente, textos curtos, letras de tamanho maior e mais legíveis, a maioria 

segue um padrão de menus verticais, posicionados do lado esquerdo da 

página, nos quais podem ser acessadas informações acerca da equipe que 
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produz os trabalhos, dos serviços disponibilizados, dos valores cobrados e até 

mesmo oferece sugestões para a elaboração de um bom trabalho acadêmico 

(o que, em se tratando da finalidade do site, não deixa de ser irônico, ou 

mesmo cínico).  

Nesses sites, é possível encomendar monografias, trabalhos de 

conclusão de curso (TCC’s), artigos científicos, resenhas e, em quase todos, 

também dissertações e teses. Na maioria dos sites, são aceitas encomendas 

de trabalhos para os vários cursos superiores, com os mais diversos temas. 

Independentemente do curso, são dadas garantias de serem únicos e 

exclusivos, visando dificultar que sejam identificados como cópias pelas bancas 

examinadoras.  

Apesar de os sites que ofertam trabalhos prontos configurarem-se como 

estabelecimentos comerciais, apenas alguns são empresas juridicamente 

constituídas. Geralmente, apresentam-se como sendo uma equipe 

multidisciplinar de profissionais pós-graduados (entre especialistas, mestres e 

doutores) e como tendo, pelo menos, cinco anos de atuação no mercado de 

elaboração de trabalhos acadêmicos. Mesmo apresentando um perfil 

profissional e altamente qualificado, os ofertantes do serviço fazem questão de 

explicitar (alguns até como cláusula contratual) a isenção da responsabilidade 

pela nota que o trabalho receberá ou pela aprovação por uma banca 

examinadora. Trata-se de um argumento típico do mundo dos negócios, o qual 

exige definições precisas do ponto de vista legal, que venham respaldar, de um 

lado, a empresa, estabelecendo os limites e benefícios que o serviço pretende 

alcançar, e, de outro, o cliente, cujos direitos de consumidor devem ser 

preservados e atendidos. 

Outras ferramentas de marketing freqüentemente usadas por esses sites  

são as ofertas e promoções vinculadas à escolha dos serviços. A oferta padrão 

é o desconto sobre o valor do orçamento apresentado ao cliente pela 

concorrência. Ele pode variar entre 10% e 30%, mas alguns chegam a atingir 

até a 70%, quando há maior número de encomendas com muitas páginas cada 

um. Já as promoções referem-se geralmente a sorteios ou distribuição, aos 

clientes, de brindes como camisetas com a logomarca do site, câmeras digitais 

ou aparelhos de DVD. Atuando nessa mesma lógica instrumental, há, ainda, os 
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sites que oferecem benefícios adicionais, tais como “encomende uma 

monografia e receba grátis um pré-projeto de pesquisa”, visando os alunos que 

pretendem fazer uma pós-graduação.  

Durante o período de pesquisa e acompanhamento dos sites listados 

neste trabalho, observou-se em alguns deles um aprimoramento técnico e 

visual. Dos 41 identificados, pelo menos oito passaram por esse processo, 

resultando em uma aparência mais atraente (design, distribuição e facilidade 

de acesso aos conteúdos etc). Outros benefícios adicionais que esses sites 

passaram a oferecer foram:  

 

a) a disponibilização de apresentações (slides) em datashow;  

b) manuais eletrônicos com dicas e técnicas de formatação de 

trabalhos acadêmicos;  

c) um dos sites  tem uma seção denominada “faça você mesmo”, 

com dicas de como fazer resenhas, resumos, comentários, dentre 

outros; 

d) pesquisa de conteúdos em bancos de dados na Internet. 

 

Há sites, como o Conteúdo acadêmico7

 

 (figura 8) que oferecem serviços 

também para os professores. Alguns dos serviços oferecidos são: 

a) correção de provas e trabalhos, garantindo a entrega dos 

mesmos em tempo hábil para o lançamento das notas;  

b) verificação de autenticidade de trabalhos acadêmicos, na Internet, 

conferindo se não foram copiados de algum site  de trabalho 

pronto;  

c) elaboração de provas objetivas ou disponibilização de bancos de 

dados, com questões prontas.  
 

                                                
7 Disponível em: www.conteudoacademico.com. Último acesso em: 15 abr. 2006. 
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Figura 8 – Site Conteúdo acadêmico   

 

O aparente paradoxo entre os objetivos dos sites e suas propostas de 

auxílio para a identificação de plágios e congêneres revela a distorção do 

próprio conceito de autenticidade. Tal como exposto nos sites de trabalhos 

prontos, a autenticidade refere-se ao fator exclusividade, ou seja, à não-

existência de cópias idênticas desses trabalhos.  Nesse caso, o fato de ele não 

ser de autoria de quem o encomendou não retiraria dele o caráter de autêntico. 

Atendendo à imediaticidade e finalidade prática do produto, o que vale é essa 

característica de ser único, desconsiderando-se as implicações morais e éticas 

relativas ao ato de alguém se valer (via contratação e pagamento) do processo 

de conhecimento e sistematização de idéias de outrem, em benefício próprio e 

exclusivo.  

Um exemplo da deturpação do conceito de autenticidade pode ser visto 

na mensagem transcrita a seguir (<www.trabalhosuniversitarios.net>; grifos 

meus):  

 
De: Ricardo Zanella 
Para: Tá foda pra terminar o TCC 
Data: 19/04/2006 12:50 
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Assunto: Elaboração de monografias, trabalhos acadêmicos, tcc's e 
dissertações 
 
Se você esta sem tempo de elaborar seus trabalhos acadêmicos, o 
prazo está estourando e o professor está te chateando... Não 
esquente mais a cabeça! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 
 
Fazemos o seu trabalho e caso seja para apresentação, criamos os 
slides e planejamos a apresentação de acordo com o conteúdo. 
 
COM O MAXIMO SIGILO 
 
Contamos com profissionais altamente capacitados para lhe ajudar. 
Todos os trabalhos são elaborados de acordo com as normas da 
ABNT. 
 
Importante: NÃO É PLÁGIO.  
Os trabalhos são elaborados individualmente e logo após a 
conclusão e entrega, são tirados de nossa base de dados e mantidos 
apenas os textos-base, não o trabalho. 
 
Fazemos também: 
 
*Monografias 
*Pré-projetos 
*Projetos de Pesquisas 
*Revisão de textos 
*Ghost Writer 
*Diagramação 
*Apresentações em Power Point 
 
Não deixe para a última hora. 
Melhor preço e melhor forma de pagamento. 
Qualidade, originalidade (Respeitamos o Direito Autoral. Lei n. 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998), pontualidade e total sigilo. 
Atendemos todo o Brasil. 
 
Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso. 
 
Pagamento Facilitado 
 

A divulgação dos serviços oferecidos dá-se, sobretudo, em mensagens 

eletrônicas enviadas a listas de destinatários8

                                                
8 A esse procedimento denomina-se “spam”, que é, a rigor, a versão eletrônica da mala-direta, 
amplamente usada pelas empresas como forma de propaganda de seus produtos e serviços. 

 que envolvem estudantes e 

professores. Com o advento do Orkut, esse procedimento foi sensivelmente 

facilitado, uma vez que a seleção do público já se encontra pronta nas 

comunidades destinadas a docentes e, especialmente, discentes das várias 

faculdades e universidades. Dessa forma, ao divulgar tais serviços nas 

comunidades de uma determinada universidade, pode-se ter acesso direto aos 
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alunos dessa universidade. Pode-se também oferecer serviços ainda mais 

especializados nas comunidades específicas de cada curso dessa 

universidade. Quando existem comunidades destinadas especialmente para a 

compra e troca de trabalhos, essa divulgação torna-se ainda mais facilitada, já 

que os ofertantes do serviço podem dirigir-se diretamente com seu público-

alvo, como foi o caso da mensagem anteriormente transcrita.  

3.2 As comunidades de trabalhos prontos 

Os sites que oferecem trabalhos acadêmicos não tardaram a também 

fazer parte dessas redes, incorporando-se às comunidades formadas por 

alunos e professores (na maioria, universitários) ou relacionadas diretamente a 

esse público. Com base na lista de membros dessas comunidades, os 

ofertantes de trabalhos prontos enviam e-mails para os demais componentes, 

divulgando seus serviços. A impressão de existência de total liberdade de 

expressão na Internet faz que, por seu turno, os usuários se sintam autorizados 

a se expressar publicamente – já que o acesso aos sites de relacionamento é 

público – sem os cuidados ou resistências que normalmente tomariam nos 

meios tradicionais de convívio social.  

Nesse sentido, por encontrarem-se fora do espaço físico da escola, há 

nas comunidades uma profusão de opiniões e impressões dos alunos 

referentes a suas respectivas escolas e/ou faculdades, sem que haja uma 

preocupação maior com “o que os outros vão pensar”.  Essa fuga da moral 

cotidiana e a ausência dos mecanismos tradicionais de controle, presentes no 

mundo físico, fazem que as comunidades da Internet sejam percebidas como 

possibilidades ideais para a troca ou a comercialização de trabalhos 

acadêmicos. Apenas no Orkut, até abril de 2004, foram identificadas 136 delas 

voltadas – direta ou indiretamente – para esta finalidade (anexo 2) –, sendo 

quase a totalidade ligada à comunidade acadêmica universitária.  

Também no Orkut, há uma série de outras comunidades destinadas a 

rechaçar o estudo (genericamente falando) ou a escola (seja como espaço 

físico, seja no plano simbólico, como local de formação). Pode-se encontrar 

nelas uma grande variedade de assuntos, com denominações significativas, 
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tais como odeio estudar e kero me formar, eu levo a faculdade nas coxas, ir à 

aula é bom, foda é estudar, vou pra escola só pra zuar, a ‘facul’ atrapalha meu 

truco, ler é coisa de desocupado, etc. Há, ainda, comunidades voltadas para a 

troca de experiências de burlas às regras acadêmicas estabelecidas, tais como 

matar aula para ir ao boteco, colar nas provas (figura 9), sentar no fundo da 

sala para conversar melhor com os colegas, jogar giz no professor, roubar livro 

na biblioteca, dentre outras. 

 

 

 

 participar  

 ver fórum  

 ver eventos  

 convidar amigos  

 falso! denunciar  
 

 
 

uem não cola, ñ sai da escola 
 

descrição: Pergaminhos, sanfonadas, papeis debaixo da perna, 
dentro das mochilas, lembretes na borracha, 
contorcionismos para ver a prova do colega de trás, 
etc... 
 
Fala a verdade, quem nunca fez, ao menos, uma 
colinha nas provas, hein??? Ou pelo menos passou 
cola para o vizinho. 
 
Esta comunidade é dedicada aqueles que usam deste 
artifício, uma ferramenta essencial nas escolas, 
colégios e faculdades, e que não têm medo vergonha 
de dizer: "Eu colo!" 
 
Porque: "QUEM NÃO COLA, NÃO SAI DA ESCOLA" 
 
***************************************** 
ATENÇÃO: Comunidade vice-campeã!!! Ficamos em 
segundo lugar na votação da "Melhores Comunidades do 
Orkut" e da "Melhores Comunidades do Orkut 2". 
 
Muito obrigado a todos que votaram!!! 

idioma: Português 

categoria: Escolas e Cursos 

dono: Alessandro Muneratti  

tipo: pública 

fórum: não-anônimo 

local: Brasil 

criado em: 27 de Novembro de 2004 

membros: 461.057 
  

Figura 9 – Comunidade Quem não cola, ñ sai da escola9

 
. 

Ao acessar os sites e comunidades destinadas à troca e à 

comercialização de trabalhos acadêmicos percebe-se que alunos falam com 

grande desenvoltura de tal prática. Ainda que seja comum se ouvir falar de 

colas em provas, de seminários e trabalhos em que uns poucos carregam o 

                                                
9 Disponível em: www.orkut.com/Community.aspx?cmm=816442, grifos meus. Último acesso 
em: 15 abr. 2006. 

http://www.orkut.com/CommunityJoin.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/CommEvents.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/CommInvite.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/FlagCommunity.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=7371236553860884962�
http://www.orkut.com/CommunityJoin.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/CommEvents.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/CommInvite.aspx?cmm=816442�
http://www.orkut.com/FlagCommunity.aspx?cmm=816442�
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grupo nas costas10

Instrumentalizada, a razão cede espaço para toda sorte de incoerências 

éticas. A troca de trabalhos acadêmicos, por exemplo, passa a ser, antes de 

tudo, um ato de solidariedade (figura 10), baseado na seguinte lógica: se nesse 

momento é o outro que está precisando de um trabalho, em outro pode ser 

quem hoje o oferece.  

, ou de outras distorções do ensino, a apropriação 

deliberada aos trabalhos acadêmicos indica uma naturalização, uma perda de 

estranhamento dos alunos ante essa prática. Trata-se de um processo 

aguçado de racionalização produtiva, no qual o saber e o pensar perdem sua 

essência crítica e ganham contornos utilitários. O conhecimento passa a 

justificar-se apenas quando atrelado a uma finalidade prática, geradora de lucro 

ou vantagens.  

 
 

  

 

 

 

 

 

  

   
 

rabalhos escolares 
   

  
descrição: Fiz esta comunidade com propósito de uns ajudarem os 

outros, com trabalhos que já disponham, pedindo pelo 
forum, facilitando assim, a vida de todos os 
participantes...hehe Pois assim, é sô pedir, pegar, 
imprimir, e levar pra professora...hehe É isso ai, 
convidem todos para participar dessa nova 
comunidade!!! 

categoria: Outros 
dono: Lucas Damasceno Secrety BH 
tipo: pública 

fórum: anônimo 
idioma: Português 

local: Brasil 
criado em: domingo, 31 de outubro de 2004 
membros: 40 

 

  
 

Figura 10 – Comunidade Trabalhos escolares11

 
.  

Ainda que oportunista, esta lógica não é estranha aos que dela se 

valem, uma vez que o trabalho acadêmico, no entender desse tipo de aluno, é 

                                                
10 Termo muito presente nas comunidades pesquisadas, refere-se à prática de apenas alguns 
elementos dos grupos realizarem o trabalho, embora também constem os nomes de todos os 
demais componentes.  
11 Disponível em: www.orkut.com/Community.aspx?cmm=656422, grifos meus. Último acesso 
em: 15 abr. 2006. 
 

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=214236725218650997�
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uma atividade burocrática a ser vencida para o alcance do objetivo maior do 

estudo, que (no seu entendimento) é o diploma. Não se apresenta à apreciação 

ética o ato de apropriar-se da produção alheia em benefício próprio. Para o 

aluno solidário, ainda que lhe pareça existir alguma centelha de imoralidade no 

ato da cópia dos trabalhos, mais importante é ajudar ao outro, garantindo 

(moralmente) o direito de ser também ajudado em outra oportunidade. Os fins, 

portanto, justificam os meios. Em virtude da inutilidade do trabalho acadêmico, 

a solidariedade, instrumentalizada ao extremo, suplanta a falta de ética do 

plágio.  

Chama atenção, ainda, a recorrência à Internet como principal (ou 

mesmo única) fonte de informação e conteúdo. Não raro, percebe-se nos 

pedidos de ajuda nas comunidades, a justificativa de que a informação 

procurada não fora encontrada na Internet. Comunidades como Se não tem no 

Google, não existe corroboram para essa percepção. Na apreciação dos 

conteúdos e das mensagens trocadas pelos estudantes nas comunidades 

pesquisadas, identificou-se que, muitas vezes, a biblioteca é um lugar de 

encontro para alunos prepararem-se para apresentações em seminários, ou 

outras atividades do gênero, mas não para consulta a livros e outras 

publicações. Não se trata de estigmatizar a consulta à Internet – que, por sinal, 

está disponível nas próprias bibliotecas de grande parte das universidades, 

para quem desejar consultá-la – mas sim de questionar a rede como única 

fonte de informação. 

Alguns exemplos de tópicos encontrados nas comunidades pesquisadas 

ilustram a lógica que permeia a troca dos trabalhos acadêmicos na Internet: 

é sério socorrooooooooo 20/03/2006 15:22 
ei vei preciso bem resumido o que é socialismo burocratico por favor 
alguem mi ajude eu suplic se eu não etrzgar até o dia 22 tiro zero ai 
vai complicar minha vida eu suplico!!!!!!!!!  

Socorro me ajudem 13/02/2006 15:38 
Se por um acaso alguem tiver uma monografia com conteudos para 
o curso de matematica, e quiser fazer uma doaçao eu agradeço. Por 
favor envie rapido, estou desesperado. (...)  

Conto com a ajuda da galera!!!Soccoro!!! 24/03/2006 13:06 
Gente por favor onde axo o seguinte tema: Qual a aldeia mais 
populosa e poderosa que povoava sa terras brasileiras!!! gente ja 
revirei esta internet e num axo..alguem me socorre. (...) amo vocs 
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fiquem com Deus... josy  

Charge de Maomé 11/02/2006 11:59 
Galera, to precisando de um trabalho q fale como começou o 
problema da charge de maomé, por favor , urgente !!!  

Resumo da republica de Platão 17/02/2006 14:01 
Estou precisando urgente desse resumo!!!! 
Onde posso encontrar????  

Física experimental II 19/02/2006 16:20 
Alguém tem relatórios de Física experimental II, por favr quem tiver 
pode mandar pra mim, ou deixe um scrap12

Os freqüentes pedidos de socorro trazem à tona um perfil infantilizado 

recorrente nos participantes dessas comunidades.  As ilustrações usadas para 

identificá-las, com forte presença de personagens de desenhos animados ou 

de quadrinhos, reforçam esse traço. Há quase que um sentimento de 

desamparo pelo não-cumprimento das exigências acadêmicas e a presença de 

uma linguagem repleta de palavras e expressões infantilizadas (como, por 

exemplo, frases do tipo “não quero mais brincar de fazer monografia”). A 

ameaça da punição (tirar nota baixa, por exemplo) aos que não cumprem com 

suas obrigações acadêmicas contribui decisivamente para o apelo a outras 

formas de solução para o problema da entrega dos trabalhos acadêmicos.  

 falando sobre algo.  

Nessa perspectiva, o fazer pedagógico entra em um círculo vicioso: 

exigências escolares burocratizadas e, portanto, destituídas de significado 

formativo implicam ações de caráter meramente utilitário, para o cumprimento 

de formalidades. Nas comunidades que se referem à elaboração de trabalhos 

acadêmicos, o estudo apresenta-se como sinônimo de preparo para o mercado 

de trabalho. Deve, como tal, demonstrar-se útil, vislumbrando para o aluno uma 

finalidade bem delimitada para a sua formação profissional, prática e 

instrumentalizada, firmada sob a égide da eficiência, da flexibilidade, enfim, das 

exigências mercadológicas produtivas do capitalismo. 

Além de resumir-se à escola, o estudo retratado nas comunidades 

pesquisadas transparece como algo sofrido e doloroso, ou ruim e totalmente 

inútil. A quantidade de palavrões usados para retratar o que é o trabalho 

acadêmico, a leitura, ou mesmo a própria escola, é sintomática. Nessas 

                                                
12 Scrap (rascunho, em inglês) é a mensagem (ou comentário) apresentada no perfil de um 
usuário. 
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comunidades, percebe-se uma repulsa generalizada ao estudo, tido como 

perda de tempo e atraso de vida, como indicado na figura 11. 

 
Wendy  21/01/2006 14:38  

Pq vc naum gosta de ler??? 
Expressem o porque vc naum gostam d ler ou o q levou vcs a pensarem assim(alguma historinha idiota q ja 
lera???) fale ai!!!  

 
Rafael  

27/01/2006 07:31  
ishi 
eu enjoei d ler. Ateh a 6ª série enchia as carterinhas da biblioteca... ai comecei a ver q tudo era uma baita 
idiotice... ;)  

 
Alejandro  

28/01/2006 03:38  
pq!! 
pq ler eh um treco xatu por issu inventaram a tv!!!  

 
[VIP] Jubys  

16/02/2006 10:10  
ahhh manu eh xatu pra kralhu ler... perder mo tempo lendu uma coisa q naum mudará em nd sua 
vida....bahhh.... pow em vez de ir num cine...ir zuar....um shopis...ou coisa do tipo...naum fika la sentado 
lendu um livro com uma merda de historia q naum vai mudar em nd e/ou nenhum sentido... pura perda de 
tempo...como o nome da comu msm diz...issu eh pra qm tem tempo...pra qm num tem + oq fazer....=D  

 
Anônimo  

20/02/2006 16:57  
Pq é uma coisa mto intediante... Bate logo um soooooooooooono... Até legenda de filme é xato de ler... Pq 
ler se algm pode contar a história!?!?!?! 

 
Arthur  

19/04/2006 00:37  
Pq quando eu era criança, toda vez q me obrigavam a ler um livro, eu sempre ficava com sono e com a 
cabeça pensando em outras coisas (Video Game, TV, etc). Depois q eu passei a usar a internet então, foi aí 
q o meu interesse pela leitura se acabou d vez. Agora eu só leio se for o resumo do resumo. rsrsrs  

Figura 11 – Tópico da comunidade Ler é coisa de desocupado13

Por outro lado, não significa que os estudantes presentes nessas 

comunidades vejam a escola como algo dispensável. A própria justificativa da 

importância de realização de um curso superior revela isso. Quando 

fetichizado, o diploma ganha relevância ainda maior, seja por ir ao encontro da 

idealização do estudo como a solução para os problemas do país – tal como a 

mídia muitas vezes o expõe –, seja como símbolo de ascensão social

. 

14

 3.3 A universidade operacional caricaturada 

, em um 

país em que o acesso à escola não se dá de forma democrática, não havendo 

igualdade de condições de acesso a todos (GENTILI; FRIGOTTO, 2002). 

Nesse sentido, justifica-se para tais alunos a obtenção do diploma, ainda que à 

custa de trocas e compras de trabalhos acadêmicos.    

As comunidades analisadas elegem a faculdade como lugar essencial – 

                                                
13 Disponível em: www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5143829. Último acesso em: 15 abr. 
2006. 
14 Essa correlação entre a obtenção do diploma e ascensão social muitas vezes se restringe ao 
plano simbólico, uma vez que, na prática, não se dá de forma tão direta e enfática. 

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13725071510673854860�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10974648468781802492�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15571937965414556894�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=9707400257776617703�
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=5927375873913932489�
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senão, o único – de formação para o mercado de trabalho. Sob a lógica da 

universidade operacional, estudar para preparar-se para o mercado é tido 

como fundamental, ainda que doloroso. Vale, portanto, o sacrifício de passar 

pela escolarização, pois existe a promessa de uma recompensa ao final do 

processo, que é o preparo para o mercado. Entretanto, na sua 

instrumentalidade, os trabalhos acadêmicos não são entendidos como uma 

possibilidade de aprendizado e que possam contribuir com o preparo para o 

mercado. Ao contrário, são tidos como entraves à conquista do diploma, 

finalidade única da passagem pela escola, logo, sequer essa formação se faz. 

A destituição de sentido aos estudos reflete-se também nas 

comunidades que caricaturam e hostilizam o conhecimento e o saber. Desde 

os nomes dados às comunidades, passando pelas ilustrações e descrições de 

suas finalidades, há uma verdadeira profusão de aversões ao exercício do 

pensar. As demonstrações de repúdio aparecem em palavras e expressões 

como “odeio”, “chega”, “maldita”, “atraso de vida”, “mato quem inventou [os 

trabalhos acadêmicos]”, “inferno”, “réquiem”, “sou escravo”, “medíocre”, “não 

agüento”, e em palavrões [ou palavras de baixo calão] como “foda”, “fudeu”, “só 

me fodo”, “vai se fudê”, “é um saco”, “to fudido”. “quem foi o fdp que inventou?”. 

Ironizando ou caricaturando o mundo escolar, especialmente os 

trabalhos acadêmicos, as comunidades apresentam expressões do tipo “tenho 

medo”, “sou vítima”, “existe vida após (a monografia, o TCC etc)?”, 

“sobreviveremos?”, “ninguém merece”, “malandragem”, “técnica de copiar e 

colar”, “seja feliz (copiando)”, “pra que?” [fazer trabalho acadêmico], “se não 

tem no Google não existe”, “sobreviventes”, “TCC – truco, cigarro e cerveja”, 

“professor lerdo”. Ainda no campo da ironia e da caricatura, são listados 

supostos processos de somatização dos alunos ao realizarem suas atividades 

acadêmicas, como “deixa loko”, “faz mal à saúde mental”, “tirou meu sono”, “faz 

emagrecer”, “gera traumas”, “deixa doido”, “dá dor nas costas”, “tenho que 

parir”, “me faz mal”, “estressa”, além da relação entre sintomas da tensão pré-

menstrual com os de realização de trabalhos acadêmicos (“TPM = tensão pré-

monografia”) (figura 12). 
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rabalho Acadêmico, tô fudido! 
   

   
descrição: p/ quem fica noites e noites sem dormir, fazendo 

trabalho q o professor filho da p.. passou!!! 
 
"O trabalho me fascina tanto, mas tanto, que chego a 
ficar parado, olhando para ele, sem conseguir fazer 
nada..."  
 
O ANO DE 2006 chegou? xiiiii!!! 

categoria: Alunos e Escolas 
dono: ZeVaX ... 
tipo: pública 

fórum: não-anônimo 
idioma: Português 

local: 690000, Brasil 
criado em: 20 de Agosto de 2005 
membros: 95 

   

Figura 12 – comunidade Trabalho Acadêmico, to fudido!15

 
.  

Reforçando os significados dos nomes, as ilustrações apresentam fotos 

de pessoas gritando, arrancando os cabelos, com as mãos nas cabeças 

(desesperadas), dormindo sobre os livros (exaustas), chorando, deprimidas, 

assustadas, angustiadas, enfadonhas e melancólicas, ou em situações de 

tensão, como a de uma prova em sala de aula, ou ainda fotos que remetem à 

idéia do estudo como algo prejudicial à saúde, tal como a figura de um raio-X 

de uma coluna humana toda torta.  

Há também imagens copiadas do mundo da mídia, como a célebre 

expressão de terror da atriz Janet Leigh, ao ser atacada no filme Psicose, de 

Alfred Hitchcock, e dos personagens de desenhos animados ou de quadrinhos, 

com destaque às histórias que costumam tecer críticas à escola (Calvin, 

Simpson, South Park) ou os que representam aversão ou subversão às 

obrigações cotidianas (Garfield, Garoto Enxaqueca). Não escapa a essa 

seleção de imagens sequer a obra O Grito, do artista norueguês Edvard 

Munch, usada para ilustrar o desespero do aluno que se vê obrigado a estudar. 

 

 
                                                
15 Disponível em: www.orkut.com/Community.aspx?cmm=4368670, grifos meus. Último acesso 
em: 15 abr. 2006. 
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Figura 13 Algumas ilustrações utilizadas pelas comunidades que caricaturam o ensino 

 

No viés da caricatura mais debochada, estão a foto da ovelha Dolly (em 

uma analogia entre a clonagem e a cópia de trabalhos acadêmicos), o desenho 

de um rapaz deitado à rede, sob a palavra preguiça, a imagem de uma mão 

clicando “control+V” (comando de cópia nos principais softwares de edição de 

texto), ilustração de uma tulipa de chope (em contraposição ao estudo) e de 

uma mão fechada, com o dedo mediano em riste, compondo um gesto típico de 

xingamento. Já nas comunidades em repúdio ao estudo em geral, a presença 

maior é de símbolos que lembram os sinais de trânsito, nos quais há o círculo 

vermelho com um traço em diagonal (ou um xis) sobre imagens de mono-

grafias, de livros, da palavra ABNT16

Há também as comunidades ilustradas com figuras que remetem a um 

conceito idealizado de conhecimento. São imagens de formandos, vestidos a 

caráter (beca, barrete na cabeça e diploma na mão), ou de bibliotecas 

abarrotadas de livros ou ainda de “personalidades”, como Leonardo Da Vinci 

ou Albert Eistein, cujas imagens remetem a uma idéia estereotipada de 

inteligência. Outras comunidades são ilustradas com capas de trabalhos 

acadêmicos ou de livros sobre monografias. Em todos esses casos, as 

ilustrações funcionam como uma espécie de inspiração para que os estudantes 

tenham força de vontade e consigam concluir seus trabalhos acadêmicos para, 

finalmente, obterem seus diplomas. Estabelece-se, assim, a ponte que liga a 

, de formandos e de livro de metodologia 

científica. Essas ilustrações expressam o universo simbólico do qual fazem 

parte os alunos que trocam trabalhos acadêmicos.  

                                                
16 Sigla da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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finalidade da comunidade de ajudar o aluno a superar a dificuldade de entregar 

o trabalho acadêmico e o cumprimento da exigência burocrática para a 

obtenção do diploma que, fetichizada, simboliza sabedoria e conhecimento.  

Instrumentalizados, sabedoria e conhecimento são ferramentas 

necessárias para a inserção no mercado de trabalho. São verdadeiros 

amontoados de conceitos práticos, úteis para o desenvolvimento eficiente de 

atividades ligadas à atuação profissional. Em uma abordagem enviesada, 

significam a operacionalização e a automatização das rotinas de trabalho. 

Neste caso, podem ser aprendidas na prática, dispensando o aprofundamento 

teórico ou dele se apropriando apenas o que for de uso imediato, prático, 

eficiente.  No entanto, se a própria teoria transforma-se em acessório do 

exercício profissional, a imagem de uma formação sólida e bem fundamentada 

é essencial, até mesmo para legitimar o fazer prático.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   
 

u odeio monografia 
   

  
descrição: Para todas as pessoas que como eu adeiam fazer essa porra 

de monografia q no final só 3 pessoas vão ler!!!  
MUUUUUUUUUUUUUUITO INÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTIL!!! 

categoria: Outros 
dono: Marcel Gurfinkel Haratz 
tipo: pública 

fórum: anônimo 
idioma: Português 

local: Brasil 
criado em: quarta-feira, 29 de setembro de 2004 
membros: 424 

  

Figura 14 – comunidade Eu odeio monografia17

 
. 

Ter o diploma de graduado e colecionar títulos acadêmicos são 

exigências do chamado mercado competitivo. Para tanto, faz-se indispensável 

a busca constante por acessórios que propiciem a manutenção do status de 

um saber e de um conhecimento práticos e úteis. Não se apresenta a 

possibilidade de um conhecimento ou um saber autônomo, crítico da realidade 

                                                
17 Disponível em: www.orkut.com/Community.aspx?cmm=492345, grifos meus. Último acesso 
em: 15 abr. 2006. 

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=14015030832576516488�
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e construído historicamente. Do ponto de vista da racionalidade instrumental, 

não cabe a produção de um conhecimento não-utilizável, que tenha uma 

finalidade para além do próprio movimento mesmo do pensar.  

3.4 Trabalho trocado, lógica mantida   

O mesmo discurso da necessidade de um diploma para o exercício 

profissional, presente nas comunidades de troca de trabalhos, é usado nos 

sites de elaboração de trabalhos acadêmicos, como justificativa para a 

existência dessa modalidade de serviço. Assim como as comunidades de 

trabalhos prontos, vários desses sites são ilustrados com imagens de 

formandos tipicamente trajados, com beca, barrete e diploma. A monografia, o 

TCC (trabalho de conclusão de curso), a dissertação, a tese, ou mesmo os 

trabalhos solicitados nas disciplinas curriculares, são descritos como entraves, 

que não deveriam impedir o aluno de atingir seu objetivo maior, a obtenção do 

diploma. Sustentando essa premissa, os sites oferecem aos seus clientes a 

justificativa da falta de tempo e da urgência do diploma na corrida pela busca 

de oportunidades no mercado, repelindo assim possíveis constrangimentos de 

quem deseja contratar seus serviços. Prevalece o discurso do mercado de 

trabalho exigente, que se abre apenas para os mais qualificados, e dinâmico, 

que não permite perda de tempo com abordagens teóricas que não tenham 

evidente aplicabilidade prática, como destacam os trechos que se seguem:    

 

Não são poucas as vezes que você se depara com uma absoluta 
falta de tempo. Além disso, é natural que o curso lhe pareça 
exageradamente exigente. Se tudo isso está acontecendo com você, 
conte com a nossa ajuda, pois a sua vida universitária não pode 
parar por uma dessas questões. 

Somos especialistas em resolver esse tipo de problema, ajudando-o 
a passar pela universidade de uma maneira mais suave possível. 
(Texto de apresentação do site Insight Monografias18

 

; grifos meus) 

Semelhantemente às comunidades de trabalhos prontos, a noção de 

solidariedade presente nesses sites suplanta e justifica a falta de ética do 
                                                
18 Disponível em: www.insightmonografias.cjb.net. Último acesso em: 15 abr. 2006. 
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plágio. As exigências do mercado são apresentadas como válidas e até mesmo 

como impeditivas para uma formação mais aprofundada. Os conceitos de ética 

e de formação são substituídos por um discurso mercadológico, para o qual 

valem as regras do mercado que, por definição, são avessas à crítica e à 

formação autônoma. Não bastasse a disponibilização de serviços de confecção 

de trabalhos acadêmicos, alguns dos sites oferecem controle de qualidade e 

certificado de garantia sobre o ineditismo de seus trabalhos19

As mensagens seguintes são elucidativas: 

. Algumas 

empresas pesquisadas chegam a alertar seus clientes acerca do crime da 

prática do plágio, desaconselhando-os a trocar ou pagar menos por trabalhos 

já existentes. Percebe-se, nesse caso, um grau de cinismo latente, que se 

pretende natural, uma vez que sequer cogita uma submissão à crítica. 

 

Garantia de Confiabilidade no Desenvolvimento: 
Garantimos que o texto será desenvolvido segundo as normas da 
ABNT, sendo feitas as correções quantas vezes forem necessárias 
para a adequação das diretrizes da Instituição a ser apresentado. 
Sem Plágio: 
O texto seguirá a Norma NBR 10520, apresentando as citações no 
conteúdo do desenvolvimento, citando sempre as fontes seja de 
referenciais ou periódico, evitando assim a possibilidade de Plágio. 
Textos Inéditos: 
Não trabalhamos com textos prontos,  e sim com o desenvolvimento 
segundo as necessidades individuais (site UTI Científica20

 

). 

O próprio vocabulário e os termos presentes nos textos de apresentação 

dos sites têm sua origem no marketing, na publicidade e na administração. O 

estudo é considerado um negócio, um nicho de mercado a ser explorado. 

Segundo informações das próprias empresas, o serviço é oferecido com a 

garantia de que é feito por mestres e doutores, que têm suas imagens vendidas 

como as de profissionais altamente qualificados para desenvolver bons 

trabalhos, com o rigor científico que a tarefa exige.   

A elaboração de trabalhos acadêmicos transforma-se, assim, em uma 

opção profissional em um mercado de trabalho formalmente constituído. Em 

                                                
19 Um exemplo disse tipo de oferta pode ser observado no anexo 4. 
20 Disponível em: http://monografia.upclub.com.br/. Último acesso em: 15 abr. 2006. 
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alguns casos, uma pessoa graduada em determinada área do conhecimento 

passa, por exemplo, a elaborar trabalhos sob encomenda como alternativa ao 

desemprego (figura 15).  

 
 

  

 

 

 

 

 

  

   
 

aço Trabalhos universitários! 
   

  
descrição: E aí Galera! Tudo beleza??  

Eu quero pedir um favor a vocês...Há um tempo estou 
desempregada e vi nos trabalhos universitários a solução 
para este problema. Então quem quiser e puder me 
ajudar na divulgação desse trabalho: dizendo aos amigos 
que aindam estudam que eu faço trabalhos como 
monografias, digitações em geral e pesquisas na net por 
um preço legal que cabe no bolso!!! Atendo todos alunos 
das faculdades do ABC. O primeiro pode ser via orkut ou 
por email (smileale_23@hotmail.com).  
Agradeço a colaboração e a força!!  
Alessandra 

categoria: Hobbies e Trabalhos Manuais 
dono: Alessandra Gonçalves 

idioma: Português 
local: Brasil 

criado em: quinta-feira, 12 de maio de 2005 
membros: 3 

   

Figura 15 – Comunidade Faço trabalhos universitários21

 
. 

Os trabalhos acadêmicos prontos profissionalmente referem-se a um 

produto que, como tal, deve atender criteriosamente aos requisitos da clientela. 

No entanto, ao contrário do sofrimento do qual os estudantes tanto reclamam, 

para alguns desses prestadores de serviço tal tarefa é descrita até mesmo com 

um certo enfado. Nas palavras do professor R.M22

 

. – que desde 2004 produz 

trabalhos acadêmicos sob encomenda –, em entrevista ao jornal Folha de S. 

Paulo, 

qualquer pessoa que saiba organizar informações e escrever bem 
pode elaborar um trabalho padrão a partir da pesquisa e da 
bibliografia entregues por quem faz a encomenda. 
É o que eu chamo de erudição balofa: muitas citações, costuradas 
com os parágrafos chavões da academia, naquele indefectível estilo 
impessoal da terceira pessoa.  

                                                
21 Disponível em: www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2064031, grifos meus. Último acesso 
em: 15 abr. 2006. 
22 Segundo a matéria da Folha de S. Paulo, R.M. tem 36 anos e é doutor e professor de 
Filosofia “de uma importante universidade carioca” (Folha de S. Paulo, 07.11.2005). 

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6635779315611107605�
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As palavras do professor R.M. revelam um comportamento de quem 

subordina a ética à lógica mercantil. Tanto na sua fala como nos conteúdos dos 

sites e comunidades que têm por finalidade prestar serviços de composição de 

trabalhos acadêmicos, expõe-se um utilitarismo extremo do ensino que, 

operacional e administrado, destitui de sentido o próprio fazer educativo. 

Reproduz-se no processo formativo a mesma lógica produtiva do mercado, isto 

é, que se dá como adaptação às exigências mercadológicas, com a finalidade 

prática de responder, cada vez melhor e com maior eficiência, ao ritmo do 

trabalho em escala e configuração industrial.  

O discurso do mercado pauta-se pela busca contínua de atualizações de 

conhecimento, entendido o saber como mera técnica a ser aplicada. Faz parte 

da lógica produtiva o acúmulo de diplomas, ainda que eles não correspondam 

a um aprendizado real ou consistente. A apropriação de trabalhos acadêmicos 

vem, portanto, suprir essa necessidade do mercado, agilizando o processo de 

coleção de certificados que, por seu turno, possam abrir portas no mercado de 

trabalho.  

No entanto, ainda que supostamente cumpram a finalidade de facilitar a 

obtenção do diploma, a prática de troca e compra de trabalhos acadêmicos não 

corresponde aos mecanismos de seleção do mercado, no que tange à 

capacitação profissional. A formação, nesse caso, não atende nem mesmo às 

próprias exigências que o mercado de trabalho impõe. Apesar de seguir uma 

lógica produtiva, sequer a promessa de formação do empregado eficiente é 

cumprida.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sites e comunidades que têm por finalidade prestar serviços de 

composição de trabalhos acadêmicos expõem a dupla face de um processo 

semiformativo. De um lado, a formação tomada como capacidade de 

adequação a uma realidade que se apresenta como dada, historicamente 

desconectada do próprio fazer humano. De outro, a formação transformada em 

ausência de pensamento, de crítica, de reflexão. Trata-se de uma formação 

fragmentada, distante de uma compreensão de totalidade. Assim, para além da 

cisão entre teoria e prática, com a sobreposição da segunda à primeira, o 

indivíduo semiformado repele o próprio movimento do pensar crítico. Ao seu 

juízo, esse pensar não se coloca nem como alternativa, ainda que ela pudesse 

ser logo descartada, em virtude de sua não-aplicabilidade imediata. No 

processo semiformativo, pensar o mundo e a si mesmo é percebido como algo 

obtuso, monótono e até mesmo desnecessário.  

Se o rechaço ao próprio ato de estudar, ou à escola (universidade, 

faculdade) no seu conjunto, pode significar, de um lado, a resistência desse 

tipo de estudante a um fazer educativo que consiste em pura 

instrumentalização e, portanto, destituído de um compromisso formativo pleno, 

até mesmo essa possível resistência se faz inócua, fragmentada e utilitária. A 

rigor, o que está em questão é a própria universidade, transformada em espaço 

de reprodução e não de formação. Trata-se de uma universidade que, 

operacional, não leva ao questionamento, mas exige respostas rápidas, que 

atendam às solicitações mercadológicas.  

A racionalidade que permeia o ensino, que se faz de maneira 

instrumental, é a mesma que se apresenta para esses estudantes. Logo, a 

repulsa aos trabalhos acadêmicos e ao ensino, como um todo, faz-se também 

de maneira mecânica, desconectada de uma apreensão da realidade nas suas 

contradições. Percebe-se claramente que os argumentos usados para rechaçar 

o ensino se restringem à opinião, mantendo intocadas as questões de fundo.  

Dessa forma, a exigência por uma boa aula pauta-se pelo valor da 
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mensalidade paga à faculdade particular ou pela argumentação de que o 

conteúdo não tem nada a ver com o que é exigido lá fora. O nada a ver 

representa tudo aquilo que não tem utilidade, aplicabilidade prática, funcional; o 

lá fora é o próprio mercado, que tem uma presença que toca o sobrenatural, 

mantendo sua ingerência sobre o que é estudado “lá dentro”, na universidade 

operacional. 

  Essa sobrenaturalidade do mercado nada mais é que a expressão 

própria da mercadoria fetichizada. O sujeito, reduzido à sua força de trabalho 

como valor de troca, iguala-se à mercadoria que passa a exercer seu domínio 

nas relações reificadas. A universidade operacional prioriza as adaptações do 

seu espaço físico para que o aluno-cliente sinta-se mais confortável, ficando 

em segundo plano o compromisso com uma formação mais crítica em relação 

à realidade. Do professor, solicita que o conteúdo da disciplina traduza o perfil 

exigido pelo mercado, e, ao estudante, fornece o certificado de que está 

devidamente qualificado, mesmo que não corresponda a um aprendizado 

efetivo.   

A tal exigência do mercado mostra ainda o autoritarismo característico 

dos meios de produção sobre os indivíduos, tomados como força de trabalho. A 

correlação de forças entre ambos é desigual, com o primeiro se sobrepondo ao 

segundo, e, por isso, se faz autoritária. Assim, ao estabelecer-se em uma 

correlação entre mercadorias, a saber, entre os meios de produção e a força de 

trabalho, os que detêm os meios, ou ainda, aquilo que se denomina 

genericamente como o mercado impõem suas condições para que o capital 

possa dar curso no seu processo de expansão. Por isso mesmo, por se tratar 

de uma correlação desigual de forças é que o mercado se coloca na posição 

de exigência, à qual a força de trabalho deve se adequar para não ser excluída 

do processo produtivo.  

De acordo com a lógica utilitária, não resta dúvida de que não há 

alternativa senão a adaptabilidade, que se expressa no processo de 

instrumentalização do ensino. Ainda que não se dê de maneira tranqüila, que 

ocorram alguns lampejos de resistência, ela também se expressa de forma 

instrumental. Refletir sobre essa lógica baseada nela mesma pode significar, 

analogamente à alegoria do Barão de Münchhausen, uma tentativa de salvar-
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se do pântano puxando-se a si próprio pelos cabelos. Dito de outra forma, não 

se pode superar as condições de subsunção à razão instrumental operando 

sob sua égide. Exige-se do pensamento que se pretenda autônomo um 

posicionamento crítico que se faça fundamentado em uma outra racionalidade, 

radicada em outros parâmetros epistemológicos, que não aqueles que se 

limitem à apreensão da realidade na sua forma aparente. Logo, não se trata 

também combater a cópia de trabalhos – seja por qual expediente for –, mas 

sim compreender que racionalidade é essa que leva o estudante a abdicar de 

sua faculdade de pensar, de – a rigor – exercer sua autonomia. 

Agudizado com o advento da Internet, o processo de comercialização e 

troca de trabalhos acadêmicos evidencia a primazia da racionalidade 

instrumental. Quanto mais próximo da lógica do mercado, do saber 

absolutizado e tomado estritamente no seu sentido prático, mais distante se 

encontra a constituição de pensamentos, entendidos como compreensão crítica 

da realidade. Restrita à sua utilidade, a razão acaba por converter-se, ao fim, 

em irracionalidade, em des-razão. Portanto, ao contrário do que se costuma 

pensar, presencia-se atualmente uma construção educativa que, se irracional, 

não só deixa de formar sob uma exigência emancipatória, à qual se refere 

Adorno (2000), como passa a cumprir um papel que, por princípio, jamais lhe 

caberia: a formação em direção à barbárie. 
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ANEXOS 
 
 

  



 

Anexo 1 – Relação de sites que oferecem trabalhos acadêmicos, para troca ou 

para a venda 

 
 Nome do site Endereço eletrônico 
S.01 A Monografia http://angelguerreiro.sites.uol.com.br 
S.02 A Pesquisa 2000 http://br.geocities.com/apesquisa2000/apesquisa2000.ht

ml 
S.03 Abcd Monografia http://www.netpar.com.br/abcdmonografia/ 
S.04 Abn Monografias http://www.abnmonografias.com.br 
S.05 Academicos Netpar http://www.netpar.com.br/academicos 
S.06 Aqui Monografia http://www.aquimonografia.hpg.ig.com.br 
S.07 Biblioteca ABNT http://bibliotecaabnt.sites.uol.com.br 
S.08 C.U.T.E. http://www.centrodeuniaotrabalhosescolares.hpg.ig.com.

br 
S.09 Central de Estudos http://www.tremdoido.com.br/trabalhos_prontos.htm 
S.10 CIA do Estudante http://www.ciadoestudante.com.br 
S.11 Cola Online http://www.quislon.hpg.ig.com.br/pagina/cola.htm 
S.12 Colando.com.br - seu site de trabalhos 

Escolares Gratis 
http://www.colando.com.br/index.php 

S.13 Consultoria Universitária http://www.consultoriauniversitaria.com.br 
S.14 Conteúdo Acadêmico http://www.conteudoacademico.com 
S.15 Deitado – A sua salvação na web http://deitado.ubbihp.com.br 
S.16 Educacao - trabalhos e pesquisas http://www.ditudo.etc.br/diretorio/educacao/trabalhos_e_p

esquisas.html 
S.17 Elaboração de Trabalhos http://assimlino.sites.uol.com.br/index.html 
S.18 E-Monografia Digital http://www.e-monografia.com.br 
S.19 Estudo Pronto -Monografias & 

Trabalhos Prontos 
http://www.estudopronto.com 

S.20 Fácil Pesquisa, Monografias & 
Digitação na ABNT 

http://www.elaboramosmonografiasnaabnt.ubbihp.com.br 

S.21 Help Universitário http://helpuniversitario.zip.net/index.html 
S.22 Insight Monografias http://www.insightmonografias.cjb.net 
S.23 Localcyber http://www.localcyber.com 
S.24 Mepel Digitus - Trabalhos Prontos & 

Monografias Prontas 
http://mepeldigitus.com  

S.25 Mina de idéias http://minadeideias.com.br 
S.26 Mônica Gama http://www.lojadigicom.com.br/monografia 
S.27 MONOGRAFIA   http://www.alldesigner.com.br/inter/monografia.htm 
S.28 Monografias  e Trabalhos Acadêmicos http://www.monografiaetrabalhos.com.br  
S.29 Monografias Artigos Teses 

Dissertações Trabalhos Acadêmicos 
Tcc 

http://lpsvitoria.ubbihp.com.br 

S.30 Monosite http://www.monosite.kit.net 
S.31 Mundo Acadêmico http://www.mundoacademico.rg3.net 
S.32 Mundo Educação http://www.mundoeducacao.com.br 
S.33 O Portal do Estudante http://www.oportaldosestudantes.com.br/trabalhos.asp 
S.34 Sua monografia na web http://www.suamonografia.com.br 
S.35 Trabalhos Prontos - rapidez, qualidade, 

segurança e conteúdo 
http://www.trabalhos-prontos.kit.net 

S.36 Trabalhos Prontos Escolares & 
Monografias Prontas 

http://www.trabalhos-prontos-escolares.com 

S.37 Trabalhos Prontos.Com http://www.trabalhosprontos.com.br 
S.38 Trabalhos Universitários http://www.trabalhosuniversitarios.net 
S.39 Trevo Quatro Folhas http://www.trevoquatrofolhas.com.br 
S.40 Uti Científica - Trabalhos Acadêmicos! 

Monografias, Teses, Dissertações, 
TCC, dicas, resumos e muito mais! 

http://www.upclub.com.br/monografia/trabalhopronto.htm 

S.41 Zé Moleza http://www.zemoleza.com.br 
 



Anexo 2 – Relação das comunidades pesquisadas 

 

A) Comunidades de troca trabalhos acadêmicos 
 
 Nome do site Endereço eletrônico 
A.01 * odeio trabalhos da facul * http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=836048 
A.02 Adeptos do ctrlc/ctrlv http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2562025 
A.03 ADORO FAZER MONOGRAFIA http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3800323 
A.04 Áتrea =^.^= Monografias εïз http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15903591180656609719 
A.05 Bárbara Rodrigues http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=12797043825669881057  
A.06 Chega de Trabalhos da Facul!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=520132 
A.07 Eu Amo Ctrl+c / Ctrl+v http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=109019 
A.08 Faço Trabalhos Escolares http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2500622 
A.09 Faço Trabalhos universitários! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2064031 
A.10 Geração Copia e Cola http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=571892 
A.11 Malandragem na Faculdade S.A http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=72172 
A.12 Meus trabalhos são do google http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=4618791 
A.13 Mono & Cia Assessoria http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2306914320242629141  
A.14 Monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=4874174 
A.15 Monografia e trabalhos http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=12472887645864593896 
A.16 Monografias http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3502146 
A.17 Monografias  e Trabalhos 

Acadêmicos  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=12472887645864593896  

A.18 Monografias - TI http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1767926 
A.19 Monografias & afins http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1874255 
A.20 Monografias (Auxílio) http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=4312615 
A.21 MONOGRAFIAS E TCC's http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1290947044471065995  
A.22 MONOGRAFIAS E TCC's http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1290947044471065995 
A.23 MONOGRAFIAS♥ ♥100%♥ http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15076121056261663318 
A.24 Não é plágio, é adaptação! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2034546  
A.25 RESUMOS DE LIVROS http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=7841185 
A.26 Ricardo Zanella http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10032815380784308401 
A.27 TCC & Monografias http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=6370216 
A.28 TCC! Técnica de Copiar e Colar http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2333870 
A.29 TRABALHOS ACADEMICOS http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2233139 
A.30 TRABALHOS ACADÊMICOS http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=737115 
A.31 Trabalhos Acadêmicos ABNT http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5554830 
A.32 Trabalhos e Monografias http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2016219  
A.33 Trabalhos e pesquisas http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3214491 
A.34 Trabalhos escolares http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=656422 
A.35 TRABALHOS ESCOLARES http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1427837 
A.36 Trabalhos PRONTOS pra facul! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=94584 
A.37 Trabalhos Universitários http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=10197595 
A.38 Troca de trabalhos pra geral.. http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=669510 
A.39 Troque Trabalhos e Seja Feliz! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1777742 
A.40 Zé moleza sim! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1431921 
 
 



 
 
B) Comunidades em repúdio aos trabalhos acadêmicos 
 
 Nome do site Endereço eletrônico 
B.01 A Monografia fode minha vida!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1503359 
B.02 Estou odiando fazer monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2212903 
B.03 Eu nem comecei a monografia!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=242096 
B.04 Eu Odeio as Normas da ABNT http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1827502 
B.05 Eu odeio fazer monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=4187037  
B.06 Eu odeio fazer TCC http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=524050 
B.07 Eu odeio monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=492345 
B.08 Eu odeio Monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=359860 
B.09 Eu Odeio Monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1511414 
B.10 Eu odeio monografia!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=475869 
B.11 Eu odeio Monografia!!!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2928047 
B.12 EU ODEIO O TCC http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=556484  
B.13 Eu odeio TCC http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=568091 
B.14 EU ODEIO TCC http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=114618  
B.15 EU ODEIO TCC! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=251362 
B.16 Eu ODEIO Trabalho de Conclusão http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=126130 
B.17 Eu sou vítima do TCC... http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=573553 
B.18 Eu tenho medo do TCC http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1420576 
B.19 Existe vida após a Monografia! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2097338 
B.20 Maldita monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2397646 
B.21 Maldita odiada monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1135792  
B.22 Monografia - atraso de vida http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=4215370 
B.23 Monografia Fode com nossa vida http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=365360 
B.24 Monografia me deixa loko http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1710330 
B.25 Monografia(mato quem inventou) http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5046945  
B.26 Monografia, ihhh FUDEU!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=684888 
B.27 Monografia.....sobreviverei? http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3363585 
B.28 Não quero mais brincar de TCC! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5161626 
B.29 Odeio a maldita monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2427434  
B.30 Odeio apresentar trabalho!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1545161 
B.31 Odeio TCC, MONOGRAFIA e 

INTER 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=800703 

B.32 Quem foi o fdp q inventou tcc? http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5593116 
B.33 Só me fodo na faculdade http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=562569 
B.34 TCC faz mal à saúde mental http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=888762 
B.35 TCC NINGUEM MERECE!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=917202 
B.36 TCC vai se fude!!!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=401168 
B.37 TCC, ninguem merece !!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=59116 
B.38 Tensão Pré Monografia - TPM http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=736062  
B.39 Tensão Pré TCC http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2151002 
B.40 Terminaremos a monografia? http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=223793 
 



 
 
C) Comunidades que caricaturam a elaboração de trabalhos acadêmicos 
 
 Nome do site Endereço eletrônico 
C.01 A Monografia tirou o meu sono http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3055970 
C.02 A Monografia! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1017341  
C.03 Ajuda aos Universitários http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=6494576 
C.04 Amigos de Monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2811958 
C.05 É Bom Emagrecer Com Monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3391317 
C.06 Eu odeio as normas da ABNT http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=84889  
C.07 Eu Sobrevivi a Monografia/TCC http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2609520 
C.08 EU TENHO MEDO DA 

MONOGRAFIA!!! 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1589477 

C.09 Existe Vida Após Monografia ? http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3789131 
C.10 Existe vida após monografia? http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3448756 
C.11 FUDIDOS DO TCC DE 

PUBLICIDADE 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=430130 

C.12 Kd meu tema de TCC! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=393000 
C.13 Mestrado & Doutorado? Pra quê? http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=437807 
C.14 Mestrado gera traumas ? http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=68456 
C.15 Minha monografia é sobre... http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3261612 
C.16 Monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1883302  
C.17 Monografia Causa Traumas!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5725563 
C.18 Monografia é um saco! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2332794 
C.19 Monografia em Jornalismo http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3979670 
C.20 MoNoGrAfia me deixa doido(a)! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5825630 
C.21 Monografia: Réquiem do Inferno http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2439394 
C.22 Não tenho tema da monografia!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=4049952 
C.23 PHOODEU, VOU FAZER 

MONOGRAFIA 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1902378 

C.24 Se ñ tem no google ñ existe!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2069261  
C.25 Só faço monografia na véspera! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1172378 
C.26 Só penso em MONOGRAFIA!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1681769 
C.27 Sobreviventes do TCC!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=854753  
C.28 Sou Escravo da Monografia!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2146503  
C.29 T.C.C. "Só por Dio..." http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1462605 
C.30 TCC - O que fazer??? http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=6574436 
C.31 TCC da dor nas costas!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1833768 
C.32 TCC na Psicologia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1597035  
C.33 TCC...Ó meu Deus!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5469958 
C.34 TCC: Truco Cigarro e Cerveja! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2086333 
C.35 TCC: Truco, Cerveja e Churras! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=7050728 
C.36 Temas p/ Monografias http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3053446 
C.37 Tenho que parir uma Monografia http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1017432 
C.38 Trabalho Acadêmico, tô fudido! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=4368670 
 



 
D) Comunidades que refutam o estudo 
 
 Nome do site Endereço eletrônico 
D.01 A universidade me faz mal http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=885503 
D.02 As universidades não ensinam! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3832430 
D.03 Chega de aulas medíocres! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=67195 
D.04 EU LEVO A FACULDADE NAS 

COXAS 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=673680 

D.05 Eu nao aguento + a faculdade! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=494098 
D.06 Eu ODEIO faculdade http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=404812 
D.07 Eu ODEIO minha faculdade! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=231992 
D.08 EU ODEIO O MEU CURSO http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=250009 
D.09 Ir à aula é bom, foda é estudar http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5433783 
D.10 Ler é coisa de desocupado http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5143829  
D.11 Minha faculdade me estressa http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1942613 
D.12 Não aguento mais a faculdade!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=769171 
D.13 NO Faculdade YES Bar !!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5119235 
D.14 Odeio Estudar e kero me Formar http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=515923 
D.15 Odeio Metodologia Cientifica!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=470371 
D.16 Odeio Professor Lerdo http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3064912 
D.17 So Leio Resumo De Livro!!! http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5392675 
D.18 Troco bilhetinho na aula http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=422283 
 
 



 

E) Comunidades contra a troca ou venda de trabalhos acadêmicos 
 
 Nome do site Endereço eletrônico 
E.01 Monografia, Dissertação, Tese http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=699340  
E.02 Fraude acadêmica http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=276143  
 



Anexo 3 – Exemplos de mensagem oferecendo serviços de confecção de 

trabalhos acadêmicos 

 
 

De: Monografia & Cia Assessoria 
Para: TCC & Monografias 
Data: 16/05/2006 10:31 
Assunto: MONOGRAFIA E AFINS 

[b][red]*** 
 
[green]ASSESSORIA ACADÊMICA: 
[BLUE]- Projeto. 
- Monografia. 
- Tese. 
- Fichamento. 
- Resenha. 
- Resumo. 
- Artigo. 
- Estudo de caso. 
- Apresentação em PowerPoint. 
- Planilha de cálculos. 
 
 
[GREEN]PADRÃO ABNT - Desenvolvemos trabalhos acadêmicos. 
 
 
CONTADOS: 
[NAVY]somonografia@gmail.com 
somonografia@hotmail.com 
 
[GREEN]FALE CONOSCO: 
[red]Skype: [navy]monografia2000 
 
 
[green]MOTIVOS PARA VOCÊ NÃO FAZER A MONOGRAFIA: 
[BLUE]– Falta de tempo. 
– Falta de paciência. 
– Excesso de trabalhos de faculdade. 
– Excesso de trabalho no estágio. 
– Cansaço de final de faculdade. 
– Por achar complicado. 
– Por ter que arrumar um estágio/emprego. 
– Por não gostar de escrever. 
– Por ter dificuldades com as regras da ABNT. 
– Dificuldades de comunicação com o orientador. 
 
[red]*** 
Esta mensagem foi enviada por Monografia &amp; Cia Assessoria. Para ver o perfil de Monografia 
&amp; Cia, clique em: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2306914320242629141 
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