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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa busca compreender a percepção dos docentes do curso de Direito de duas 

Instituições de Ensino Superior (IES) acerca da incidência de plágio em trabalhos acadêmicos, 

bem como suas opiniões sobre as consequências desta atitude para o processo de ensino e 

aprendizagem e futura atuação profissional. Investigou-se quais são os procedimentos adotados 

pelos professores ao se deparar com casos de cópia. O referencial teórico utilizado apontou 

crescimento desta prática, tanto dentro quanto fora da academia, no Brasil e no exterior. Apesar 

da relevância do assunto, a perspectiva aqui abordada é ainda pouco estudada no âmbito 

acadêmico, o que indica a necessidade de maior averiguação. O objetivo geral foi investigar a 

percepção dos professores sobre as consequências do plágio para a aprendizagem na graduação. 

Os objetivos específicos foram: verificar as percepções dos professores sobre as consequências 

do plágio para o processo de ensino e aprendizagem; questionar se os docentes buscam detectar 

plágio e como fazem isso;  investigar se são desenvolvidas ações de orientação, coercitivas ou 

punitivas, ao detectar incidência de plágio; compreender se os docentes percebem o plágio 

como atitude negativa e que poderá prejudicar a atuação profissional do estudante no futuro; e 

comparar as percepções dos professores de uma instituição pública e gratuita com as percepções 

de professores de uma instituição privada. Foi realizada pesquisa descritiva, por meio de 

investigação bibliográfica e de campo, que contou com aplicação de questionários. Foram 

utilizados os seguintes autores:  Almeida et al. (2016), Franco (2012a, 2015, 2016), Krokoscz 

(2011 e 2014), Lévy (2004, 2010), Libâneo (1999, 2012), Masetto (2000 e 2012), Moran 

(2000), Tardif (2008, 2013), Wachowicz e Costa (2016) e outros. As IES selecionadas foram a 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG-REJ) e o Centro de Ensino Superior de 

Jataí (Cesut), ambas localizadas no centro-oeste goiano. Responderam à pesquisa 35 docentes 

que ministram aulas no curso de direito das instituições citadas. O tratamento e análise dos 

dados foi de cunho qualitativo e por meio da análise de conteúdo. Emergiram do discurso dos 

participantes três categorias: atuação do professor em relação ao plágio; consequências do 

plágio para a aprendizagem do estudante; e tipos, ocorrências e motivos para o plágio. Ao longo 

da pesquisa foi possível constatar que a maioria dos professores se deparou com textos de 

alunos que continham plágio, percebendo tal ato como prejudicial para a aprendizagem, 

interferindo tanto na produção intelectual do estudante quanto em sua futura atuação 

profissional. Verificou-se que são desenvolvidas ações para prevenir, coibir e/ou punir a prática. 

Identificou-se, também, que para a maior parte dos docentes pesquisados o plágio é muito mais 

um problema ético do que fruto de desinformação dos alunos. Este entendimento está em 

discordância com o referencial teórico, que apresenta o contexto social como forte motivador 

do plágio. Concluiu-se que os docentes associam o uso da internet e os hábitos escolares do 

ensino fundamental e do ensino médio como fatores de estímulo ao plágio, assim como 

acreditam que o plágio deve ser combatido. O entendimento de tais percepções poderá ser 

utilizado para análises presentes e futuras sobre os impactos do plágio na vida acadêmica e 

posterior dos estudantes.  

Palavras-chave: Plágio. Ensino e aprendizagem. Ensino superior. Trabalho Docente. 
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ABSTRACT 

 

 

This research seeks to understand the perception of teachers of Law course from two Higher 

Education Institutions (HEIs) about the incidence of plagiarism in academic works, as well as 

their opinions about the consequences of this attitude for the teaching, learning process and 

future professional practice. It was investigated what were the procedures adopted by teachers 

when they faced copy cases. The theoretical framework used showed growth of this practice, 

both inside and outside the academy, in Brazil and abroad. Despite the relevance of the subject, 

the perspective addressed here is still little studied in the academic field, which indicates need 

for further investigation. The general objective was to investigate the teachers' perception of 

the consequences of plagiarism for undergraduate learning. The specific objectives were: to 

verify the teachers' perceptions about the consequences of plagiarism for the teaching and 

learning process; question whether teachers seek to detect plagiarism and how they do it; 

investigate whether guidance, coercive or punitive actions are taken when detecting incidence 

of plagiarism; understand if teachers perceive plagiarism as a negative attitude and that it may 

harm the students’ professional performance in the future; and to compare the perceptions of 

teachers in a public and free institution with the perceptions of teachers in a private institution. 

A descriptive research was carried out through bibliographic and field research, which included 

questionnaires. The following authors were researched: Almeida et. (2016), Franco (2012a, 

2015, 2016), Krokoscz (2011 and 2014), Lévy (2004, 2010), Libâneo (1999, 2012), Masetto 

(2000 and 2012), Moran (2000), Tardif (2008, 2013), Wachowicz and Costa (2016) and others. 

The selected HEIs were the Federal University of Goiás, Regional Jataí (UFG-REJ) and the 

Higher Education Center of Jataí (Cesut), both located in the center-west of Goiás. 35 

professors who teach classes in the law course of the mentioned institutions responded to the 

research. The treatment and analysis of the data was of a qualitative nature, and through content 

analysis, three categories emerged from the reports of the participants: the teacher performance 

in relation to plagiarism; consequences of plagiarism for student learning; types, occurrences 

and reasons for plagiarism. Throughout the research it was possible to verify that the majority 

of teachers came across texts from students that contained plagiarism, perceiving this act as 

harmful to learning, interfering both in the students’ intellectual production and in their future 

professional performance. It was found that actions are developed to prevent, restrain and / or 

punish that practice. It was also identified that for most of the teachers surveyed, plagiarism is 

much more of an ethical problem than the result of students' misinformation. This 

understanding is at variance with the theoretical framework, which presents the social context 

as a strong motivator for plagiarism. It was concluded that the teachers associate the use of the 

internet and the school habits of elementary and high school as factors that stimulate plagiarism, 

just as they believe that plagiarism should be fought. The understanding of such perceptions 

can be used for present and future analyzes on the impacts of plagiarism on students' academic 

and later life. 

Keywords: Plagiarism. Teaching and learning. University education. Teaching Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ambiente universitário deve proporcionar ao acadêmico oportunidades de adquirir 

uma formação crítica sobre sua futura área de atuação profissional, bem como acesso a 

conhecimentos que poderão contribuir, de forma positiva, para seu desenvolvimento pessoal e 

da sociedade onde vive, de maneira mais consciente e efetiva.  

Dentre os elementos importantes para que esse tipo de formação ocorra, são essenciais 

o aprimoramento dos hábitos de leitura, a capacidade de interpretação daquilo que está sendo 

lido e a transformação da aprendizagem em conhecimento próprio, possibilitando a criação de 

conexões entre o que o estudante já sabe, e tem certo domínio, com o que está aprendendo no 

momento. 

É nesse contexto educativo que este trabalho se insere. Esta dissertação está vinculada 

à linha de pesquisa Políticas Educacionais, Gestão e Formação de Professores, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí 

(UFG/REJ), e foi desenvolvida no intuito de compreender como os professores do curso de 

Direito envolvem-se com questões relacionadas ao plágio praticado por seus alunos. O desejo 

por compreender esta temática surgiu das experiências vividas por mim1 enquanto docente em 

uma instituição de ensino superior. 

Sendo minha primeira experiência na docência, tudo foi novo e desafiador, porém os 

casos de plágio me chamaram mais atenção do que outras singularidades do trabalho docente, 

por acontecerem com certa frequência. Mesmo somente dotada de conhecimentos empíricos 

acerca do assunto, eu acreditava que este comportamento ia de encontro aos preceitos éticos e 

que, portanto, não deveria estar presente no ensino superior. No decorrer das correções de 

trabalhos desenvolvidos pelos discentes, e prioritariamente nos trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), verificava com frequência alarmante a utilização total ou parcial do plágio, tanto nos 

trabalhos específicos das disciplinas ministradas por mim, quanto no relato de colegas de 

profissão. Tendo em vista a importância do ensino superior para a formação crítica e ética dos 

estudantes, a percepção do plágio sempre foi motivo de incômodo e preocupação. 

Isto posto, me encontrei na situação que Minayo (2007) descreve como aquela em que, 

ao se deparar com algo oculto, surgem perguntas e a necessidade de investigação. Tais 

perguntas me motivaram a iniciar a revisão da literatura sobre o tema. Neste momento, 

 
1 A primeira pessoa do singular foi utilizada apenas na introdução desta dissertação. Nos demais capítulos, bem 

como nas conclusões, foi utilizada linguagem formal e impessoal. 
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aconteceu a percepção de que uma série de questionamentos que existiam dentro de mim 

também estavam presentes nos textos de vários autores. 

As buscas realizadas indicam um pequeno número de textos sobre a relação entre o 

plágio e suas consequências para o processo de ensino e aprendizagem na perspectiva dos 

professores de graduação. Tal afirmação origina-se tanto da percepção empírica da 

pesquisadora no desenvolvimento desta dissertação, quando de afirmações feitas por Almeida 

et al. (2016) e Krokoscz (2014, 2011), ambos com importantes pesquisas acerca do plágio no 

contexto acadêmico. Tais autores apontam que parte significativa das pesquisas relacionadas 

ao plágio concentra-se em três polos fundamentais, um como sendo o plágio e o direito autoral, 

o segundo relacionado às razões dos estudantes cometerem plágio e, por último, questões éticas, 

que envolvem tanto o primeiro quanto o segundo polo.  

Em contrapartida ao reduzido número de textos encontrados sobre o tema específico, 

existe vasto arcabouço teórico sobre plágio. Córdula e Nascimento (2018) creem que tal fato 

pode ter relação com o aumento de casos desta fraude no meio acadêmico, a qual pode derivar 

tanto da popularização do acesso à internet, quanto da maior divulgação dos casos encontrados.  

A visibilidade recebida por alguns episódios de plágio é outro fator que provavelmente 

contribui para o crescimento do interesse pelo tema. O assunto vem sendo amplamente 

divulgado pela mídia e compartilhado em redes sociais. Neste quesito, o Brasil se destaca de 

forma negativa, em especial desde 2019, início da gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. 

Desde sua posse, tem sido recorrente a divulgação de notícias citando integrantes do alto 

escalão do governo que cometeram algum tipo de comportamento acadêmico antiético, 

conforme cita Schelp (2020)2. 

A ampla gama de textos sobre plágio proporcionou revisão abrangente e enriquecedora 

da literatura, oportunizando um norte na busca por elucidar o tema proposto. Trentini e Paim 

(1999) afirmam que a revisão é parte fundamental do processo de pesquisa, pois é por meio 

dela que o pesquisador se familiarizará com os textos já escritos, com os autores que tratam do 

tema e também sobre o que estes autores estudaram, pesquisaram e concluíram sobre o objeto 

de pesquisa a ser analisado. É, pois, fundamental, inclusive, para determinar novos caminhos 

para investigação e novas perspectivas ainda não abordadas.   

Em contato com as pesquisas de Dias e Eisenberg (2015), Krokoscz (2011, 2014), 

Wachowicz e Costa (2016) e, posteriormente, com a publicação da Associação Nacional de 

 
2 Comportamento antiético citado na matéria do site, pela perspectiva do repórter, são a inclusão indevida de títulos 

acadêmicos no currículo e o plágio. 
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Pesquisa em Educação (Anped), pude perceber que algumas das minhas inquietações eram 

também compartilhadas pelos autores, além de outros problemas relacionados ao plágio no 

ambiente de ensino. Estes estudiosos que há muito e de forma intensa pesquisam sobre o plágio, 

apresentaram a amplitude da problemática do tema. Dentre esses problemas, destaca-se a 

grande preocupação acerca das consequências do plágio no ambiente de ensino, assim como a 

falta de ética presente em tal comportamento, além da possibilidade que ele acabe por 

desencadear outras atitudes antiéticas e nocivas, tanto no âmbito do ensino quanto da pesquisa. 

Muitos são os prejuízos que podem atingir os alunos que cometem plágio, prejudicando sua 

capacidade de leitura, interpretação, desvinculando empenho de desempenho, atrapalhando 

tanto a aprendizagem quanto a capacidade de criar relação entre os diversos conhecimentos. Os 

apontamentos acerca da problemática do plágio são inúmeros e os pesquisadores do tema 

preconizam que a prática vem crescendo não só no Brasil, como também no âmbito 

internacional.   

O plágio é entendido como o ato que alguém comete, de copiar, de forma parcial ou 

integral, texto, ideais, conceitos, sem dar ao autor o devido crédito, tanto de forma intencional, 

quanto acidental. É uma substituição de autoria, uma vez que quando o verdadeiro autor não 

sendo indicado de forma correta, aquele que cometeu o plágio é considerado o produtor. Tal 

entendimento é baseado nas perspectivas de Dias e Eisenberg (2015), Krokoscz (2011, 2014), 

Almeida et al. (2016) e Wachowicz e Costa (2016). 

 Tendo em vista que esta inquietação se mostrou não ser só minha, mas de muitos 

pesquisadores que entendem a prática como nociva e que denunciam que está arraigada em um 

ambiente social tão importante quanto o da educação, surgiu o seguinte problema de pesquisa: 

qual é a percepção dos professores acerca da influência do plágio para o processo de ensino e 

aprendizagem, bem como suas ações para evitar ou punir tal prática? 

Para elucidar este problema de pesquisa foi construído um referencial teórico usando 

como base os pressupostos de Franco (2012a, 2012b, 2013, 2016, 2019), Libâneo (1999, 2001, 

2012), Masetto (1998, 2000, 2012, 2019), Tardif (2008, 2013) e Krokoscz (2011, 2014), assim 

como de outros autores que contribuíram de forma ímpar para a construção desta dissertação, 

juntamente com a pesquisa de campo. Tudo isso foi essencial para atingir os objetivos deste 

trabalho. O objetivo geral, portanto, foi investigar a percepção dos professores sobre as 

consequências do plágio para a aprendizagem na graduação. Os objetivos específicos foram: 

verificar as percepções dos professores sobre as consequências da utilização do plágio para o 

processo de ensino e aprendizagem; questionar se os docentes buscam detectar plágio nos 

trabalhos acadêmicos e como fazem isso; investigar se são desenvolvidas ações de orientação, 
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coercivas ou punitivas por parte dos professores, ao detectar incidência de plágio nos trabalhos 

desenvolvidos por seus alunos; compreender se os docentes percebem o plágio como atitude 

negativa e que poderá prejudicar a atuação profissional do estudante no futuro;  comparar as 

percepções dos professores de uma instituição pública e gratuita com as percepções de 

professores de uma instituição privada. 

Algumas hipóteses foram levantadas, no início da investigação: a maior parte dos 

docentes pesquisados utiliza ferramentas para detectar o plágio com objetivo de instruir e/ou 

punir estudantes que realizam cópia parcial ou integral de textos escritos por outro; a opinião 

dos docentes participantes da pesquisa é de que a futura atuação profissional do estudante pode 

ser prejudicada ao cometer plágio, pois ele deixa de se familiarizar com conceitos importantes 

para a prática de seu trabalho; o professor respondente avalia o plágio como negativo para o 

processo de ensino e aprendizagem, pois o aluno perde a possibilidade de adquirir 

conhecimento mediante pesquisas; existem diferenças significativas entre a percepção dos  

professores pesquisados, que ministram aulas em instituições privadas e em instituições 

públicas sobre a incidência do plágio, bem como sua consequência para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos: dois teóricos, um metodológico e 

um com a apresentação, interpretação e análise dos resultados obtidos pela pesquisa de campo. 

 O primeiro capítulo, intitulado Pressupostos teóricos: processos de ensino 

aprendizagem e trabalho docente, contextualiza os processos de ensino e aprendizagem, o 

trabalho docente e este trabalho frente às novas tecnologias. Teve como embasamento os 

autores: Almeida e Grubisich (2011), Sampaio (2016), Pimenta (2019), Franco (2012a e b, 

2013, 2015, 2016, 2019), Libâneo (1999, 2001, 2012), Masetto (2012, 2019), Tardif (2013), 

Tardif Lessard e Lahaye (1991), Tardif e Raymond (2000), Barros, Brito e Clemente (2018), 

Garcia, Hypolito e Vieira (2005), Mancebo (2007b), Penteado e  Souza Neto (2019), Rios 

(2001), Tartuce, Nunes e Almeida (2010), Lévy (2010), Behrens (2000), Bonette e Vosgerau 

(2010), Gewehr (2016), Gonçalves (1994), Kenski (1996, 1998, 2005, 2015), Lampert (2001), 

Lévy (2004), e Moran (2000). 

O segundo capítulo, chamado Plágio no ensino superior: relações entre ética e ensino, 

traz à tona as discussões sobre a ética no ambiente de ensino, bem como na atuação profissional, 

e a discussão sobre o plágio no contexto educacional, de maneira sucinta no ensino fundamental 

e médio e de forma mais aprofundada no ensino superior, na graduação em Direito. Contou 

com o aporte teórico de: Bonette e Vosgueral (2010), Cunha (2006), Portilho e Almeida (2008), 

Rocha (2013), Silva (2008), Almeida et al. (2016), Brandão (1993), Brandão e Assumpção 
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(2009), Fermentão (2016), Hermann (2019), Laraia (2001), Libâneo (2001), Polonia e Dessen 

(2005), Soratto e Lino (2018), Weber (2015), Behrens (2000), Barbastefano e Souza (2007), 

Bento e Falconelli (2013), Córdula e Nascimento (2018), Franco (2012a, 2013), Freire (1979), 

Hallak (2016), Igue, Bariani e Milanesi (2008), Kenski (2015), Krokoscz (2011, 2014), 

Lampert (2001), Lévy (2004), Mancebo (2007a),  Masetto (2000, 2012), Mendes (2013), 

Minayo (2007), Moraes (2001), Moreno e Soares (2014), Nery et al. (2010), Portilho e Almeida 

(2008), Santos e Almeida Filho (2008), Silva et al. (2018), Vasconcelos (2011), Vilaça (2015), 

Wachowicz e  Costa (2016). 

O terceiro capítulo, intitulado Metodologia: o caminho percorrido, apresenta de forma 

detalhada toda a metodologia para o desenvolvimento da investigação, assim como a 

caracterização dos participantes, detalhando que a pesquisa de campo foi realizada em duas IES 

que oferecem o curso de Direito. A opção por esta graduação se deu pelo entendimento de que 

durante o percurso acadêmico os estudantes estão constantemente em contato com leis e 

conteúdos relacionados a ética, portanto é pertinente buscar compreender o porquê de alguns 

alunos cometerem tal ato, que vai de encontro tanto com leis quanto com pressupostos éticos 

presentes no curso de Direito. As instituições pesquisadas estão localizadas na cidade de Jataí, 

no estado de Goiás. São elas: Centro de Ensino Superior de Jataí (Cesut), instituição privada, e 

UFG/REJ, instituição pública e gratuita. 

O quarto capítulo, apresentando o título o que os participantes da pesquisa dizem sobre 

plágio, é subdividido em três categorias de análise, que emergiram do discurso dos 

participantes: atuação do professor frente à detecção do plágio; consequências do plágio para a 

aprendizagem do estudante; e tipos, ocorrências e motivos para o plágio. Com o intuito de 

relacionar as análises com os pressupostos teóricos utilizados nesta dissertação, usou-se para 

este capítulo todo o referencial teórico presente no trabalho. 

No final, discorreu-se acerca de algumas considerações sobre todo o panorama presente 

na pesquisa. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM E 

TRABALHO DOCENTE 

 

Este capítulo tem por objetivo contextualizar o trabalho docente e os processos de ensino 

e aprendizagem, ambos relacionados com a pesquisa aqui apresentada, buscando compreender 

como se dá a atividade do professor frente às tecnologias, em especial a internet. Tal 

entendimento fez-se necessário e importante pois os dados da pesquisa, juntamente com as 

informações obtidas no arcabouço teórico utilizado, indicam que tanto o trabalho do professor 

quando o plágio cometido por seus alunos tomam novas formas frente a disseminação das 

tecnologias na educação. Buscou-se entender como estão postos na sociedade atual o ensinar e 

o aprender e suas semelhanças e particularidades. Buscou-se, também, contextualizar a 

educação como um todo, mesmo o foco sendo o ensino superior, entendendo educação como 

um processo, sendo preciso analisá-la de forma ampla, porém sempre buscando direcionar para 

a graduação. 

Neste capítulo são apresentadas três seções. Na primeira são abordados conceitos sobre 

ensino e aprendizagem, tanto dentro de ambientes de ensino formal quanto para além, os quais 

acontecem ao longo da vida das pessoas e desenvolvem-se nos mais variados ambientes, porém 

o destaque está no ensino e aprendizagem no ambiente escolar, focando como ambos evoluem, 

a existência de relação ou não de causa e efeito entre eles e a possibilidade ou impossibilidade 

de um acontecer sem o outro, além de observar como ocorrem dentro do ambiente escolar e 

quais os impactos externos que os afetam. Para isto, utilizou-se o referencial produzido por 

Libâneo (1999, 2012), Franco (2012a, 2015, 2019) e Tardif (2008, 2013). 

A segunda seção, Trabalho docente, objetiva apresentar um panorama de como são 

constituídos os saberes e como são utilizados para proporcionar possibilidades de 

aprendizagens junto aos alunos. Buscou-se contextualizar as expectativas externas em relação 

ao trabalho do professor, considerando a existência de exigências para que a partir dele ocorra 

a formação de pessoas com saberes plurais e éticos, levando-se em conta a pressão para que o 

dia a dia do aluno deva ser ponto chave para o desenvolvimento do ensino, além de a educação 

para o trabalho ser prioridade no espaço no dia a dia da sala de aula. Ainda se encontra presente 

a discussão acerca do distanciamento do docente da pesquisa científica, tão importante para o 

desenvolvimento da educação. Para tratar tais assuntos foram utilizados Franco (2012b, 2013, 

2015, 2016, 2019), Libâneo (1999, 2001, 2012), Tardif (2013, 2008) e Tardif Lessard e Lahaye 

(1991). 
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A terceira seção apresenta a relação entre o trabalho do professor e o uso das tecnologias 

no ensino. Mesmo o entendimento da inserção das mídias digitais no contexto do ensino e da 

aprendizagem não ser diretamente objeto de estudo, bem como a forma como o professor se 

vale delas, apresentar aspectos dessa temática é pertinente para esta dissertação, já que o 

referencial teórico demostrou relação direta entre tais mídias e o plágio, sendo, portanto, 

importante contextualizá-lo. Os dados coletados na pesquisa de campo também esclarecem que 

em diversos momentos os docentes citaram a disseminação do acesso à internet como fator 

preponderante para o plágio, bem como as interferências desta tecnologia no trabalho do 

professor, uma vez que ela pode ser usada como ferramenta para facilitar o plágio, mas também 

como importante recurso para auxiliar em sua detecção. 

Outra razão para desenvolver tal discussão neste texto foi buscar entender se a inserção 

das tecnologias nos processos educativos interfere no processo de ensino e aprendizagem, assim 

como compreender de que forma ocorre tal interferência. Alguns dos autores utilizados foram 

Franco (2012a, 2016, 2019), Kenski (1996, 1998, 2005, 2015), Lévy (2004, 2010) e Masetto 

(2000, 2019). 

 

1.1 Processos de ensino e aprendizagem  

 

Por meio do conhecimento acumulado historicamente, alguém que o compreende 

desenvolve a tarefa de ensinar a outra pessoa que ainda não teve contato com tal conhecimento, 

que ainda não o compreendeu ou que ainda não o entendeu em profundidade. Tal processo pode 

proporcionar a quem aprende o desenvolvimento da capacidade de, a partir desta aprendizagem 

adquirida, criar novas relações com outros conhecimentos.  

Apesar de envolver dois ou mais indivíduos, nem sempre estes estarão realizando os 

processos de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Uma pessoa pode desenvolver sua 

aprendizagem a partir de um texto escrito por outro. Do mesmo modo, alguém desejando 

ensinar pode produzir gravações às quais posteriormente outros terão acesso. Entretanto, dentro 

das inúmeras possibilidades de ensinar e aprender, de alguma forma, sempre existirá a 

participação de duas ou mais pessoas, ainda que em diferentes momentos.  

Tanto o ensino quanto a aprendizagem são amplos e acontecem em distintos e múltiplos 

ambientes, em todas as fases da vida humana, não se restringindo a espaços escolares ou outros 

onde ocorre educação formal e intencional. Libâneo (2012, p. 87) discorre sobre as riquezas e 

pluralidades destes momentos:  

em sentido geral, qualquer atividade humana praticada no ambiente em que vivemos 

pode levar a aprendizagem. Desde que nascemos estamos aprendendo, e continuamos 
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aprendendo a vida toda. [...]. Jovens e adultos aprendem processos mais complexos 

de pensamento, aprendem uma profissão, discutem problemas e aprendem a fazer 

opções, etc. As pessoas, portanto, estão sempre aprendendo em casa, na rua, no 

trabalho, na escola, nas múltiplas experiências da vida.  

Processos educativos que geram aprendizagens são caracterizados por Libâneo (2012) 

como tudo o que se relaciona à formação de qualidades humanas e que acontece em todos os 

ambientes, formando o indivíduo e determinando como ele viverá em sociedade. É a partir da 

vivência de tais processos que ele se comporta em relação a si mesmo e aos outros, decide a 

forma como agir mediante as novas situações e resolve questões práticas de sua vida, ou seja, 

tais processos educativos são fundamentais para sua vida, tanto individual quanto inseridos em 

um contexto social, determinando seus caminhos.  

O ambiente educacional não consegue suprir todas as necessidades de aprendizagens 

múltiplas necessárias para a vida em sociedade. Libâneo (2001) aponta que certos 

conhecimentos só podem ser transmitidos em outros ambientes, onde acontece a educação 

casual, em que as pessoas passam mais tempo, como a casa, o trabalho, os ambientes religiosos, 

dentre outros. Franco (2015) também indica que outros ensinos, que não o escolar, invadem a 

vida das pessoas. 

É importante compreender que o termo aprendizagem é demasiadamente vasto, sendo 

utilizado para inúmeras determinações. Para diferenciá-las, Libâneo (1999) as distingue em 

duas, apresentando a seguinte classificação: aprendizagem casual é aquela da vida cotidiana 

que ocorre no dia a dia das pessoas, e a aprendizagem organizada é aquela adquirida em 

processos formais de educação. Para ele, 

 
a aprendizagem casual é quase espontânea, surge naturalmente da interação entre as 

pessoas e com o ambiente em que vivem. Ou seja, pela convivência social, pela 

observação dos objetos e acontecimentos, pelo contato com os meios de comunicação, 

leituras, conversas, etc, as pessoas vão acumulando experiências, adquirindo 

conhecimentos, formando atitudes e convenções. 

A aprendizagem organizada é aquela que tem por finalidade específica aprender 

determinados conhecimentos, habilidades, normas de convivência social. Embora isso 

possa ocorrer em vários lugares, é na escola que são organizadas as condições 

específicas para a transmissão e assimilação de conhecimentos e habilidades 

(LIBÂNEO, 1999, p. 87). 

 

A aprendizagem escolar, ou organizada, é um processo ativo, vivenciado por cada aluno 

de uma forma, com diferentes tempos e capacidades de entendimento e assimilação. Para 

Libâneo (1999), esta é a aprendizagem do nível cognitivo, ou seja, é aquela em que ocorre a 

apreensão e compreensão consciente das informações. Segundo ele, “na educação escolar, o 
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papel do ensino é, precisamente, promover o desenvolvimento mental por meio da 

aprendizagem, convertendo a aprendizagem em desenvolvimento” (p. 8). 

O ambiente escolar, assim como os outros, influencia e modifica a vida daqueles que 

nele são inseridos. Franco (2012a) aponta que o ensino oferecido na escola se diferencia de 

outras práticas educativas uma vez que é planejado de forma intencional, objetivando a 

aprendizagem do aluno, acontecendo por meio de técnicas didáticas que estão, ou deveriam 

estar, inseridas em práticas pedagógicas. Acerca dos conceitos de didática e pedagogia, Libâneo 

(2012, p. 1) explica que “a didática é um ramo da pedagogia, compreendida como ciência da 

formação humana, compreendendo o fenômeno educativo em sua globalidade”. 

Tais práticas relacionam-se com o trabalho docente realizado pelo professor, o de 

ensinar, desenvolvido de forma intencional, planejada e organizada, buscando condições para 

que a aprendizagem do aluno aconteça. Como esclarece Libâneo (2012, p. 6), “a efetividade do 

ensino se revela ao assegurar as condições e os modos de viabilizar o processo de conhecimento 

pelo aluno, ou seja, a aprendizagem”.   

Para desenvolver o trabalho de ensinar, o professor utiliza-se dos seus saberes 

acumulados ao longo de sua vida, os saberes das disciplinas que ministra, os saberes 

determinados nos currículos escolares, os adquiridos durante a sua formação profissional, por 

meio do ensino sistematizado, assim como aqueles que adquiriu ao longo de sua trajetória de 

vida. Para Tardif e Raymond (2000), os professores apresentam saberes profissionais plurais e 

heterogêneos. Nesse sentido, Libâneo (2012, p. 13) afirma que “os professores são portadores 

de características culturais, cujos saberes, valores, quadros de referência, formas com que lidam 

com a profissão, marcam fortemente suas práticas docentes”. Todas estas fontes moldam a 

forma como acontecem as interações no ambiente escolar, levando em conta que diferentes 

culturas do professor, do aluno e da escola se encontram e enriquecem muito o ensinar e o 

aprender. 

O ensinar não está contido em teorias e metodologias, vai muito além de simplesmente 

repassar determinado conteúdo. Ao planejar o ensino, o professor ressignifica seus saberes e os 

associa e modifica, para somente depois repassá-los aos alunos para gerar a possibilidade de 

novos conhecimentos. Eles precisam ser plurais e distintos. Como explica Tardif (2008, p. 36), 

esse saber deve ser “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de 

saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”.  

Para além do conteúdo, do aluno, do professor e da sala de aula, o ensino sofre inúmeras 

influências, as quais determinam de que maneira ele ocorrerá. Franco (2012a, p. 170) deixa 



25 

 

claro que “o planejamento do ensino, por mais eficiente que seja, não poderá controlar a 

imensidão de possibilidades das aprendizagens decorrentes.” A realidade vivida pelo professor 

e aluno é impactada de muitas formas, tanto pela comunidade em que ambos e a escola estão 

inseridos, quanto pelas demandas sociais do momento, e até mesmo pelas tecnologias, assim 

como por muitos outros fatores externos e incontroláveis. Em maior ou menor grau, tudo ao 

redor interfere, impacta e modifica o ensino. Tardif (2013, p. 551) explicita o contexto que 

cerca o ensino, dizendo que  

situando-se no centro de múltiplos desafio econômicos, sociais e culturais tanto 

individuais quanto coletivos, o ensino nas escolas encontra-se em nossos dias 

confrontado, por todos os lados, a pressões significativas, para transformar e se 

adaptar, imerso como se encontra num ambiente social que se tornou complexo e 

instável em quase todas as dimensões. 

 O ensino realizado nos mais diversos tipos de instituições escolares é carregado de 

intencionalidade, de propósitos que buscam mais do que um fim em si mesmo, objetivando 

desenvolver meios para que um novo processo ocorra, o de aprender.  Para que isto ocorra, o 

professor se vale de inúmeras ferramentas e a escolha de algumas em detrimento de outras varia 

de acordo com um sem número de condições, tais como a pertinência daquilo para o conteúdo, 

a familiaridade do professor com essas ferramentas, facilidade e disponibilidade de materiais e 

equipamentos, realidade do aluno (tanto em relação à idade quanto ao conhecimento), conteúdo, 

etc. Acerca disto, Libâneo (1999, p. 99) aponta que 

o processo de ensino, efetivado pelo trabalho docente, constitui-se de um sistema 

articulado dos seguintes componentes: objetivos, conteúdos, métodos (incluindo 

meios e formas organizativas) e condições. O professor dirige esse processo, sob 

condições concretas das situações didáticas, em cujo desenvolvimento se assegura a 

assimilação ativa dos conhecimentos e habilidades e o desenvolvimento das 

capacidades cognoscitivas do aluno.  

Mesmo existindo tantas imprevisibilidades e por vezes sendo necessárias diversas 

adaptações e reconfigurações, o ensino deve ser planejado visando à aprendizagem, o 

desenvolvimento dos conteúdos, a ênfase em determinados pontos, a forma como o professor 

pretende abordar o assunto, as ferramentas utilizadas para intermediar o ensino. Tudo deve ser 

direcionado para dar condições ao aluno de desenvolver e aprimorar seus conhecimentos. 

Pimenta (2019, p. 30) apresenta o ensino como “o processo de organização e viabilização da 

atividade de aprendizagem em contextos específicos para esse fim”.  

 Como resultado do ensino, espera-se que ocorra a aprendizagem, apontada por Libâneo 

(2012) como tipicamente uma atividade do aluno. Ambos são integrantes de um processo em 

que o primeiro é desenvolvido buscando o segundo. Ensina-se com a intenção de que a 
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aprendizagem ocorra. Tal ocorrência possibilita o desenvolvimento do entendimento, da 

interiorização e da compreensão de determinado assunto pelo aluno com a intenção de que, para 

além do ponto da aprendizagem atual, ele consiga continuamente desenvolver novos 

conhecimentos que o levem à compreensão de novos assuntos.  

Ensino e aprendizagem constituem unidade dialética no processo, caracterizado pelo 

papel mediador do professor na relação aluno-conhecimento, na qual o ensino existe 

para provocar a aprendizagem, através das tarefas contínuas dos sujeitos do processo, 

de tal forma que o processo una o aluno aos conhecimentos que estão sendo 

mobilizados, para que ambos, alunos e conhecimentos, sejam colocados frente a 

frente, mediados pela ação do professor, o qual planeja, define, propõe e dirige as 

atividades e as ações necessárias, para que os alunos desenvolvam processos de 

mobilização, construção e elaboração da síntese do conhecimento (PIMENTA, 2019, 

p. 36). 

O ensino deve proporcionar ao estudante as ferramentas para que sua aprendizagem 

aconteça para além da escola, de forma constante e contínua, em suas variadas aprendizagens. 

A sistematização do ensino não deve objetivar somente o aprender momentâneo do aluno 

enquanto aluno, mas enquanto ser social inserido em um espaço que ultrapassa limites, ou seja, 

uma aprendizagem para além dos muros da escola, para a vida do indivíduo como um todo. 

 É fundamental entender a diferença entre afirmar que os processos de ensino e 

aprendizagem estão diretamente relacionados e afirmar que um não existe sem o outro. 

Conforme Libâneo (2012), o ensino deve intencionar a aprendizagem, ou seja, ela é o objetivo 

daquele que o pratica, porém alcançá-lo não depende somente de quem ensina e/ou de quem 

aprende, mas também de todo o contexto cultural em que ambos estão inseridos. Libâneo (1999, 

p. 97) pontua que “o ensino exerce a mediação entre o sujeito e a sociedade”. Então, é preciso 

ponderar que esta mediação sofre interferências externas dos mais variados tipos, dentre elas 

sociais, econômicas, políticas, religiosas, além de interferências internas existentes dentro da 

escola. Mesmo que a intenção, o planejamento e a execução do ensino focalizem a 

aprendizagem, apenas pode-se desejar e trabalhar para que ela aconteça, mas sem qualquer 

certeza. 

Ao ensinar, a aprendizagem pode não ocorrer, pode ocorrer antes, durante ou depois, 

pode ser menor ou maior que a esperada e mesmo completamente diferente daquilo que se 

almejava no momento em que o professor planeja o conteúdo que deverá ser aprendido. As 

aprendizagens “não são imediatas, não são previsíveis, ocorrem por interpretação do sujeito, 

dos sentidos criados, das situações atuais e antigas” (FRANCO, 2012a, p. 170). 

Quando o professor apresenta para seus alunos algum conteúdo novo, não existe 

nenhuma garantia de que a aprendizagem ocorrerá naquele momento em que o ensino está 
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acontecendo. Acerca de tal perspectiva, Portilho e Almeida (2008) indicam que, em função das 

tecnologias, denomina-se o período atual de sociedade do conhecimento. Nele, o aluno tem 

ainda mais possibilidades de aprender fora da escola, usando das facilidades oferecidas pelos 

recursos tecnológicos para buscar mais informações sobre e para além do conteúdo. Pode ser, 

porém, que nem mesmo em algum momento posterior ao ensino a aprendizagem ocorra; pode 

ser que o estudante por inúmeras razões não aprenda e nem por isso é possível negar que o 

ensino tenha acontecido.  

A aprendizagem é individual, depende do processo de cada estudante, de sua realidade, 

de seu histórico escolar e de vida e de suas condições internas. Ao ponderar-se que o indivíduo 

é sujeito ativo da construção de seu conhecimento, deve-se levar em consideração que o ser 

humano muitas vezes tem receio e resistência ao desconhecido, ao novo. No processo de 

aprendizagem não é diferente, o aluno em contato com o desconhecido tende a resistir aos 

ensinamentos do professor, tende a apegar-se ao que já conhece, ao que já domina e é 

confortável para si, negando novos conhecimentos (ALMEIDA, GRUBISICH, 2011). 

Essa negação muitas vezes não é percebida. Aprender algo novo não é tarefa simples, 

fácil e muito menos natural. Adquirir e internalizar novos conhecimentos requerem esforço e a 

transposição de um espaço seguro e confortável. Se este trabalho é difícil para o aluno, para 

quem ensina também é, pois, mesmo sendo detentor de muitos conhecimentos, o professor 

também ocupa o papel de aprendiz, tanto de conceitos, conteúdos e ferramentas, como de 

conhecedor dos comportamentos humanos, parte intrínseca do seu trabalho.  

Na visão de Franco (2015), o professor precisa de mecanismos para quebrar as barreiras 

impostas por seus alunos para negar a aprendizagem, porém tal feito pode ser complexo, o 

ensino sendo grupal, o professor trabalha ao mesmo tempo com muitos alunos, ele tem a difícil 

tarefa de quebrar barreiras para educar e proporcionar conhecimentos aos mais diferentes perfis 

que apreendem de forma única, individualizada, das mais variadas formas e em velocidades 

distintas. 

A apreensão do conhecimento inicia-se externamente, porém ela só terá êxito se o aluno 

realizar movimentos interiores de busca. Na educação formal, o processo se inicia e é 

estimulado externamente por meio do ensino, mas a aprendizagem só terá continuidade e 

sucesso se ocorrer um movimento interno (SAMPAIO, 2016). Tal movimento de fora para 

dentro, que ocorre na aprendizagem, difere-se em grande medida do processo de ensino, que 

envolve outros atores e pode ser planejado; o aprender é solitário e não linear ou sistematizado. 

A aprendizagem, na perspectiva de Libâneo (2012, p. 16), “é a atividade individual pelo 

meio da qual o indivíduo se apropria de uma experiência sociocultural como ser ativo”. Esta 
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apropriação possibilita ao sujeito a criação do seu próprio conhecimento, assim como a 

capacidade de compreender o mundo que o cerca. Tal aprendizagem, quando relacionada a um 

ensino que intenciona proporcionar conhecimentos amplos e significativos para a construção 

do sujeito autônomo, poderá criar no aprendiz capacidades de compreender de maneira ampla 

o seu contexto social, reduzindo a possibilidade de acreditar em narrativas que visam ao 

encarceramento de suas convicções e à automatização de suas ações.   

Libâneo (1999) aponta que, assim como no ensino, existe um grande vínculo entre a 

aprendizagem e o meio social em que a pessoa está inserida. Por mais que a intencionalidade 

do ensino seja proporcionar que o aluno apreenda algo, é preciso ter clareza de que a pessoa 

que está neste processo vive concomitantemente em outros ambientes onde pode adquirir 

conhecimentos variados e múltiplos, vive situações diversas que podem ter como resultado 

novos conhecimentos. Franco (2019) discorre sobre a ação do professor e a impossibilidade de 

controle da aprendizagem, dizendo que 

frente a esta imprevisibilidade fica difícil determinar a priori os caminhos rígidos para 

um processo de ensino-aprendizagem, o educador pedagógico sabe que apenas será 

possível planejar atividades que talvez conduzam à aprendizagem! [...] O bom 

professor sabe que é impossível controlar a aprendizagem que decorrerá de uma 

determinada situação de ensino. Esse professor, na perspectiva da didática crítica, 

sabe que as aprendizagens são caminhos construídos pelos sujeitos a partir de suas 

interpretações e vivências nas diferentes esferas de vida (FRANCO, 2019, p. 75). 

Segundo apontamentos de Franco (2015), o ensino é intencionalmente planejado para 

gerar a aprendizagem do aluno, porém, apesar de ser organizado para tal, existem inúmeros 

fatores externos que influenciam diretamente o processo, interferindo na velocidade, qualidade 

e eficiência do ensino. Por mais sistematizado, planejado e desenvolvido que o ensino tenha 

sido, na perspectiva de Franco (2019), é difícil, inapropriado e ineficaz mensurar a sua 

efetividade, pois ele pode não se transformar imediatamente em aprendizagem.  

O ensinar, na educação formal, ocorre, de maneira geral, para todos os alunos que estão 

naquele momento, sendo impactados por aquele conteúdo em um determinado espaço de 

tempo. Outro ponto a ser levado em consideração é a limitação de tempo que o professor detém. 

Sobre isso, Masetto (2019) indica que o momento da aula, do contato entre professor e aluno, 

é limitado pelo tempo cronológico, muitas vezes insuficiente para trabalhar de forma 

aprofundada a quantidade de conteúdos presentes em um determinado ensino. Diante disto, 

existe a questão da quantidade de informações que o estudante recebe em um mesmo dia ou 

poucos dias. O número de informações que ele deve assimilar e compreender é certamente um 

fator que impacta no resultado do ensino. 
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Libâneo (1999, p. 89) aponta que a “aprendizagem escolar é um processo de assimilação 

de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental organizados e orientados no 

processo de ensino”. Este processo tem como objetivo a modificação da pessoa em diversos 

aspectos. O aprendiz deve transformar em familiar aquilo que era desconhecido, obtendo 

suporte para a vida em sociedade, de forma que possa interagir com outros e transformar a si e 

ao ambiente em que vive. 

É preciso levar em consideração que cada aluno apresenta um processo diferente de 

aprendizagem. Franco (2015) menciona que não se pode esperar que o aluno aprenda da forma 

que o professor, a escola ou a sociedade esperam. Os caminhos que ele percorrerá só cabem a 

ele, assim como a velocidade com que ocorrerá. 

Libâneo (2012, p. 11) insiste que “o ensino é uma prática social, portanto impregnado 

de várias dimensões: a social, a cultural, a política, psicológica, a biológica, etc.”. Isso leva ao 

pensamento de que, sabendo das diversas aprendizagens e dos impactos que o ambiente externo 

realiza sobre a educação escolar, das pressões sociais para que a escola trabalhe em função de 

determinados interesses, deve-se questionar a relação entre o saber escolar e o adquirido fora 

da escola, nos espaços sociais em que a convivência e as experiências vividas são promotoras 

de ensino. Existe uma discussão constante acerca de como as necessidades de aprendizagem do 

dia a dia são trabalhadas no âmbito do ensino formal. 

O contexto educativo está completamente imerso no contexto social. Tudo relacionado 

à educação emana das exigências sociais, de grupos detentores do poder ou que o desejam. 

Libâneo (2012) enfatiza que a definição do que ensinar é repleta de intencionalidades, nem 

sempre criadas por aqueles que praticam o ensino, ou objetivando beneficiar aqueles que devem 

desenvolver a aprendizagem, mas pelas demandas vigentes no momento histórico. 

Acerca da influência das exigências sociais para que a educação tome determinados 

caminhos, algumas correntes pedagógicas, em especial a da pedagogia das competências, 

baseadas na teoria pedagógica do aprender a aprender3 e nos conceitos difundidos por John 

Dewey4, afirmam que o ensino deve ser relacionado a partir do cotidiano dos estudantes, sendo 

 
3 Em relação a pedagogia das competências, Lima (2009, p. 97) cita Duarte (2000, 2003), que “apresenta os 

seguintes posicionamentos valorativos: i) é mais significativo aquilo que o indivíduo aprende sozinho, sem a 

transmissão por outras pessoas; ii) a aquisição de um método científico é mais importante do que a apropriação 

do conhecimento científico existente; iii) são os interesses e necessidades do aluno que devem impulsionar e 

dirigir a aprendizagem; e iv) a educação deve proporcionar ao indivíduo a capacidade de adaptar-se à sociedade 

em constante processo de transformação”. 
4 “Considerado um dos principais filósofos da educação dos Estados Unidos e um dos representantes da educação 

progressiva, John Dewey (1859-1952) foi uma figura importante no cenário educacional no fim do século XIX 

e principalmente nas primeiras décadas do XX, não apenas nos Estados Unidos, mas em diversos países de 

diferentes continentes, incluindo o Brasil. Ainda hoje, suas obras são amplamente estudadas e seus textos 
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preciso criar associações com sua realidade atual, fazendo com que os conteúdos apresentem 

sentindo em suas vidas e tenham aplicação prática.  

Mais do que inserir atividades práticas no cotidiano do aluno, visando à 

contextualização e à facilitação da aprendizagem para que o conteúdo seja melhor assimilado, 

espera-se que a prática determine o conteúdo, que o dia a dia do aluno, a sua realidade presente 

e momentânea ganhe força e relevância em detrimento do saber acumulado historicamente, que 

o planejamento de ensino focalize o dia a dia. Acerca desta tentativa de direcionamento do 

ensino escolar, Tardif (2008) discorre sobre como ocorre a transformação do saber 

sistematizado em saber prático. Para ele,   

os saberes transmitidos pela escola não parecem mais corresponder, senão de forma 

muito inadequada, aos saberes socialmente úteis no mercado de trabalho[...]. Tal 

situação pode ou poderia conduzir (se isso já não ocorreu), ao desenvolvimento de 

uma lógica de consumo dos saberes escolares. A instituição escola deixaria de ser um 

lugar de formação para tornar-se um mercado onde seriam oferecidos aos 

consumidores (alunos e pais, adultos em processo de reciclagem, educação 

permanente) saberes instrumentalizados, saberes meios, um capital de informações 

mais ou menos úteis para o seu futuro “posicionamento” no mercado de trabalho e 

sua adaptação à vida social (TARDIF, 2008, p. 47). 

A aproximação dos conceitos apresentados ao aluno com sua realidade, em 

determinados momentos, pode ser proveitosa, porém deve-se tomar cuidado com a forma como 

isso será feito. Libâneo (2012) ressalta que a aprendizagem do aluno deve torná-lo capaz de se 

movimentar intelectualmente do geral para o específico e vice-versa. Nesta mesma direção, 

Franco (2012a, p. 171) enfatiza que “contrariando a pressão social, as práticas pedagógicas 

devem objetivar cada vez mais ensino/leitura do mundo e cada vez menos ensino/informações 

do mundo.”  

Se o professor, portanto, reduzir o seu ensino a apenas o que está envolto na realidade 

atual do aluno, torna complexo esperar que ele desenvolva a capacidade de perceber a relação 

entre o conhecimento de uma situação pontual e outra, ainda não vivida por ele. Reduzir o 

ensino ao microuniverso do estudante é dificultar a possibilidade deste de ler o mundo, de usar 

o conhecimento adquirido por meio da aprendizagem de forma ampla, proporcionando 

condições para tornar-se sujeito ativo, tanto em seu processo educativo quanto de sua história 

Preocupar-se com a conceituação geral dos conteúdos não significa que o professor não 

pode se valer de exemplos práticos para contextualizar a aula, tal como afirma Libâneo (2012), 

 
relacionados à educação são considerados atuais, sendo uma referência no campo educacional. A quantidade de 

pesquisas contemporâneas que tratam de conceitos, como experiência, democracia, ética, entre outros, a partir 

do viés deweyano, comprovam a atualidade da obra do filósofo estadunidense e evidenciam o quanto ainda há 

para se estudar a seu respeito” (RABELO, 2018, p. 210). 
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citando a importância de usar de forma proveitosa as ferramentas à disposição do professor. 

Dentre essas ferramentas, pode-se citar as tarefas, que são suporte interessante para a 

aprendizagem, por permitirem ao professor sair do geral e abstrato para exemplos concretos e 

que podem ser retirados da vida cotidiana, criando, assim, a relação entre o geral e o específico. 

O ensino não deve ficar condicionado à realidade atual do estudante, pois esta pode, 

provavelmente, mudar ao longo de sua vida. Assim, se a aprendizagem ficar restrita apenas ao 

momento atual, o aluno poderá não ter condições de extrapolar este conhecimento para outras 

situações futuras. 

Sobre a importância dos conhecimentos amplos e sistematizados, Libâneo (1999) afirma 

que a prática é apenas parte do processo educativo. Ela é uma ferramenta que pode auxiliar na 

compreensão dos conteúdos, mas que não há como ela se sobrepor aos conceitos e teorias. Tal 

instrumento pode contribuir no auxílio a fixação do conteúdo, e por vezes sua utilização 

contribui para estimular e facilitar a compreensão. Estudantes com boas bases teóricas e 

conhecimentos amplos podem usá-los de maneira eficiente em situações variadas.  

É preciso que no processo de formação os estudantes vão aprendendo a colocar-se 

frente à realidade, apropriar-se do momento histórico de modo a pensar 

historicamente essa realidade e reagir a ela, numa direção emancipadora. A dimensão 

crítica da atividade profissional permeia todo o processo de formação, já que o 

processo do conhecimento é histórico, implicando uma cultura crítica em relação aos 

objetos de conhecimento e à atividade profissional (LIBÂNEO, 2012, p. 24). 

Em síntese, o ensinar do professor e o aprender do aluno, no âmbito escolar, sofrem 

interferências e pressões externas, têm semelhanças e diferenças, acontecem em diversas 

circunstâncias e momentos. O trabalho docente é cercado de condicionantes que tentam ou 

conseguem determinar seus modos de ação. Ensinar ultrapassa a busca pela aprendizagem. 

Além do trabalho do professor e da escola, envolve-se com o ambiente, com a cultura5 e com a 

vida como um todo, constrói pontes e cria caminhos que determinam a direção da vida daquele 

que aprende, aumentando ou reduzindo possibilidades de um viver em sociedade de forma ativa 

e transformadora  

 
5 Cultura nesta dissertação é utilizada com base no conceito de Libâneo (2012, p. 13): “a cultura é um conjunto de 

conhecimentos, valores, crenças, moral, costumes, modos de agir e de se comportar, adquiridos pelos seres 

humanos enquanto membros de uma sociedade, de uma comunidade e que caracteriza o modo como as pessoas 

vivem e agem. É claro que esses elementos da cultura se convertem, em primeiro lugar, nas mediações culturais 

que mobilizarão o ensino e a aprendizagem dos alunos.” 
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1.2 Trabalho docente  

 

 Falar em ensino remete ao professor, aquele que, no exercício de sua atuação 

profissional, desenvolve o trabalho de ensinar e que, juntamente com o aluno, é agente ativo e 

transformador da educação. Libâneo (1999) destaca que por meio do trabalho que realiza o 

professor proporciona as condições para que ocorra a aprendizagem organizada. Para realizar 

sua atividade, ele utiliza seus conhecimentos acumulados, usando-os para proporcionar aos seus 

alunos as condições para que desenvolvam suas aprendizagens e, a partir disso, construam seu 

próprio conhecimento. 

  Sobre isso, Tardif Lessard e Lahaye (1991) indicam que os conhecimentos dos 

professores são oriundos de diferentes contextos, sendo constituídos de: saberes disciplinares, 

constituídos por conhecimentos específicos das disciplinas que ministram; saberes curriculares, 

compostos pela forma como o professor leciona os conteúdos; e saberes experienciais, que são 

adquiridos ao longo da prática docente, no dia a dia do trabalho. 

O papel docente nos processos educacionais é de inegável importância e relevância. O 

modelo educacional vigente determina a quem ensina a responsabilidade de transmitir seu 

conhecimento acumulado aos alunos, de ensiná-los a percorrer caminhos que o auxiliarão a 

compreender algo que é desconhecido ou que ainda não está claro. Libâneo (1999, p. 86) indica 

que o “professor deve ser o guardião da conexão entre o ensino e a aprendizagem”. Prover os 

meios para que aconteça a aprendizagem é função do trabalho docente. 

Conforme Rios (2001, p. 93), “em toda ação docente, encontra-se uma dimensão 

técnica, uma dimensão política, uma dimensão estética e uma dimensão moral”. A autora afirma 

que, para além dos conhecimentos técnicos, em sua atuação pedagógica, o professor deve 

estimular a si mesmo e aos seus alunos a exercerem seus direitos e deveres, e participar na 

construção coletiva da sociedade. Deve, ainda, “também ser sensível ao outro, compreender seu 

papel na sociedade, atuando de forma ética e deixando claro o que deve ou não deve ser feito, 

deve exercer sua cidadania e estimular os alunos a fazê-la” (RIOS, 2001, p. 7). 

Na mesma direção das ideias de Rios (2008), Franco (2015) aponta as dimensões dos 

saberes docentes, que são: os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, os 

saberes curriculares e os saberes da experiência. Juntos se organizam, se entrelaçam e 

determinam diretamente a forma como o professor deve desenvolver seu processo de ensino. 

Por meio dos conteúdos descritos em ementas de disciplinas, espera-se que o professor 

conduza o desenvolvimento dos estudantes por caminhos éticos, que ele atue de forma positiva 

na formação de indivíduos conscientes de seu papel na sociedade, e espera-se que quem educa 
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desenvolva competências nos educandos que irão auxiliá-los nas mais diversas áreas ao longo 

de sua trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional. Sobre isso, Libâneo (2001) diz que 

a 

educação compreende o conjunto dos processos, influências, estruturas e ações que 

intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa 

com o meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e 

classes sociais, visando à formação do ser humano (LIBÂNEO, 2001, p. 7). 

Tendo em vista os pressupostos citados, percebe-se a clara expectativa de que a atuação 

do professor seja no sentido de formar pessoas com amplos conhecimentos que serão usados 

não só para resolução de problemas práticos do dia a dia, mas também que considere uma 

aprendizagem vasta, que contemple a vida social como um todo, assim como sua formação 

enquanto ser integrante e ativo da sociedade. Nesse sentido, Libâneo (1999, p. 84) esclarece 

que 

o ensino busca resultados para a vida prática, para o trabalho, para a vida em 

sociedade. O trabalho docente, portanto, deve ter como referência, como ponto de 

partida e ponto de chegada, a prática social, isto é, a realidade social, política, 

econômica, cultural da qual tanto o professor como os alunos são parte integrante. 

Conforme aponta o autor, o ensino oferece ferramentas para o aprendiz. Por meio de 

suas aprendizagens é que o estudante conseguirá resolver os problemas do dia a dia, conseguirá 

realizar os mais variados tipos de trabalho, assim como viver em sociedade. A escola, porém, 

deve dar as ferramentas para que ele desenvolva tais habilidades ao longo da vida 

Em contrapartida com o desejo de formação que contextualize as diversas realidades 

vividas, existem inúmeras contradições entre as expectativas acerca de como o trabalho do 

professor deve ser desenvolvido e as condições reais e materiais em que este acontece. Dentre 

as contradições presentes está o fato de que, por um lado, existe a expectativa de que a educação, 

de forma ampla, molde pessoas éticas, capazes de conviver de forma justa em sociedade. Por 

outro lado, existe a busca pelos estudantes por um ensino, estritamente, técnico, voltado para o 

trabalho, no sentido de desenvolvimento de capacidades técnicas que servem para a 

empregabilidade. Moraes (2001), apresenta as pressões exercidas sobre a educação, dizendo 

que 

a escola tradicional, a educação formal, as antigas referências educacionais tornam-se 

obsoletas. É preciso, agora, elaborar uma nova pedagogia, um projeto educativo de 

outra natureza. O discurso é claro: não basta apenas educar, é preciso assegurar o 

desenvolvimento de "competências" (MORAES, 2001, p. 8, grifos do autor). 

Essas competências, não plurais e abrangentes, abarcam somente o necessário para uma 

formação restrita a atividades específicas. Existe grande dificuldade em atender tais 
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necessidades, pois, ou se promove uma formação ampla, ou restrita. Franco (2016, p. 534) 

aponta que “a educação, rendendo-se à racionalidade econômica, não mais consegue dar conta 

de suas possibilidades de formação e humanização das pessoas”.   

Outra dualidade presente no fazer-se professor é a de que ao mesmo tempo que se espera 

muito da educação e de seus trabalhadores, a profissão docente é, de muitas formas, 

desvalorizada. Penteado e Souza Neto (2019) afirmam que esta é uma área de trabalho cada dia 

menos desejada pelos estudantes. Nesse sentido, Tartuce, Nunes e Almeida (2010) realizaram 

pesquisas com estudantes de diversos cursos do ensino superior, tendo como resultado que é 

grande a preferência pela busca por atuação profissional em outras áreas que não a docência.  

Mancebo (2007b) também cita outras percepções a respeito da desvalorização do 

trabalho docente, tais como a baixa remuneração recebida por muitos professores, a perda do 

status e do reconhecimento social do professor, que antes desfrutava de certo prestígio social 

pelo seu conhecimento, e também era visto como agente de mudança social, assim como o 

excesso de atividades burocráticas, que podem reduzir o tempo do professor, dificultando a 

busca por aprimoramento constante. Atualmente, esta categoria profissional é duramente 

criticada em relação à forma como desenvolve suas atividades, sobre os conteúdos que ministra 

em relação à aplicabilidade e relevância prática para a vida do estudante, bem como sobre as 

metodologias que emprega e sua efetividade para o processo de aprendizagem e para aquisição 

das tais competências pelos alunos. 

Pimenta (2019) menciona que se espera que o professor, por meio do seu ensino, seja 

agente transformador da realidade social. Almeja-se que, com seu trabalho árduo e exaustivo, 

ele reduza ou elimine as mazelas sociais. Tal expectativa impõe a um grupo de trabalhadores 

uma atribuição impossível de ser realizada, por vezes fazendo com que a experiência de vida 

dos docentes seja cruel, frustrante e pesada, uma vez que em muitos momentos o professor não 

consegue sequer proporcionar o mínimo aos seus alunos, como condições propícias para a 

aprendizagem dentro da sala da aula. 

O trabalho do professor tem natureza viva, quer dizer, é uma experiência de vida sempre 

em processo de mudança. Barros, Brito e Clemente (2018, p. 32) esclarecem que “este trabalho 

é moldado, alterado e ressignificado em múltiplas realidades, de seus alunos, do ambiente em 

que atua e da realidade local e que envolve tanto ele quanto seus alunos”.  

Não obstante a pressão pelo tipo de ensino que se deve realizar, ainda existem questões 

de ordem administrativa e burocrática interferindo diretamente no trabalho docente. Franco 

(2013, p. 4) lembra que “as constantes mudanças educacionais ampliam as responsabilidades 
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dos professores”, incumbindo-os de atividades burocráticas e administrativas. Em outro texto, 

a mesma autora também aponta dificuldades vividas pelo professor. Ela enfatiza que  

o excesso de regulação das práticas, sob forma de avaliações externas, currículo 

congelado em documentos oficiais, falta de condições de autonomia da escola e 

organizar seus projetos e práticas, tem produzido a impossibilidade de práticas 

reflexivas, críticas e mesmo criativas, produzindo o escanteio da didática e o 

esgotamento da racionalidade pedagógica, que lhe dá chão e sentido (FRANCO, 2019, 

p. 68). 

Trabalhando em salas de aulas lotadas, deparando-se por vezes com alunos que 

apresentam dificuldades não sanadas anteriormente, em algumas ocasiões exposto a violência 

física e psicológica, dificilmente será possível para o professor contribuir para um processo de 

aprendizagem transformador. Isso porque ele poderá encontrar dificuldades em gerar 

proximidade com os estudantes para, a partir disso, compreender a fundo suas necessidades e 

dificuldades, contextualizando o conteúdo a fim de tentar facilitar a aprendizagem. “Queremos 

que os alunos aprendam, mas não dispomos de condições como tempo suficiente e espaços 

adequados” (MASETTO, 2019, p. 234). 

Além dos muitos problemas presentes no processo de ensino e das expectativas em torno 

dos resultados do trabalho, Tardif, Lessard e Lahaye (1991) apontam a existência de outra 

questão que desvaloriza ainda mais o trabalho do professor: a separação entre ensino e pesquisa. 

Segundo os autores, ensino e pesquisa, apesar de se relacionarem diretamente, têm demonstrado 

diferentes objetivos. 

As inúmeras regras, rotinas e protocolos impostos ao trabalho do professor, bem como 

a realidade que o cerca, podem dificultar a produção de conhecimentos novos. Isso tende a 

distanciá-lo dos conhecimentos da pesquisa, tanto da investigação de sua prática docente, 

quanto da busca por outras perspectivas acerca dos conteúdos ministrados, resultando na 

utilização exclusiva de saberes de outros para realizar o trabalho de dar aulas.   

Pimenta (2019, p. 51-52) indica que “algumas circunstâncias da cultura profissional 

institucionalizada que limitam o exercício e o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

docentes exacerbam o distanciamento entre o professor e a produção do conhecimento”. 

Contribuem para isso, também, o engessamento do trabalho, bem como a quantidade de 

atividades burocráticas atribuídas ao professor e outras questões externas e fora do seu controle. 

Para Pimenta (2019),  

as atividades que compõem o ensino resultam melhor quando envolvidas em 

processos investigativos. Alunos e professores, ao se articularem como pesquisadores 

em ação, passam a problematizar a realidade e a buscar alternativas de pensamento e 

reflexão. Ao invés de transmitir conceitos e conteúdos, a perspectiva será a de 

pesquisar a realidade envolvida com aquele conceito, tendo os saberes das áreas de 
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ensino como “ferramentas” que ampliam o olhar dos sujeitos sobre a realidade 

(PIMENTA, 2019, p. 49, grifos do original). 

 Tardif, Lessard e Lahaye (1999) apontam que, via de regra, os professores sequer 

definem o que será ensinado. Eles são informados de que conteúdos devem trabalhar em sala 

de aula, por vezes recebem até mesmo o roteiro de como o conteúdo deve ser trabalhado. 

Limita-se a autonomia profissional e, consequentemente, reduz-se ou até elimina-se a 

oportunidade de criação de novos conhecimentos, possibilidades de novas metodologias de 

trabalho mais adequadas à realidade dos alunos e até mesmo a autoestima do profissional, que 

não imprime marcas próprias em seu trabalho e, consequentemente, não se reconhece nele. 

 Tal falta de autonomia impacta diretamente o trabalho do professor. Cabe a ele somente 

apresentar ao aluno um conteúdo padronizado, sem liberdade para, por meios dos seus saberes 

experienciais, imprimir sua marca ao seu trabalho (TARDIF, 2013). A atividade docente perde 

relevância para quem se envolve com ela, não sendo valorizada por alunos, familiares e 

comunidade. Se não se percebe no professor alguém produtor de conhecimento, não se percebe 

também a relevância do seu trabalho. Ainda, segundo Tardif (2013, p. 36), 

os saberes das disciplinas e os saberes curriculares que os professores possuem e 

transmitem não são os saberes dos professores nem o saber docente. De fato, o corpo 

docente não é responsável pela seleção dos saberes que a escola e a universidade 

transmitem. 

Franco (2012b) também aponta para tal mecanicidade do ensino, afirmando que o 

sujeito que ensina é de tal forma padronizado que a substituição de um professor por outro não 

faria diferença no processo de aprendizagem do aluno. Não sendo vistos como produtores do 

conhecimento, muitas vezes também são questionados quanto à efetividade de sua prática 

docente e quanto à relevância do que ensinam, uma vez que é senso comum a percepção de que 

muitos conceitos e teorias vistos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, não 

apresentam função prática para a vida em sociedade, tampouco para a atuação profissional.  

Tais indicações acerca da relevância dos conteúdos acontecem de forma mais profunda 

e constante no ensino superior, especialmente na graduação. São inúmeras as expectativas 

acerca de como devem ser conduzidos os processos de ensino e aprendizagem voltados para a 

formação dos mais variados tipos de profissionais e, consequentemente, são grandes as 

expectativas acerca do trabalho docente neste momento formador.  

A percepção da relevância do trabalho do professor, em especial dos que atuam no 

ensino superior, por vezes parece ter relação direta com outras atividades que ele desenvolve. 
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Além da pesquisa científica, também é esperado do docente que atue fora do âmbito educativo, 

na esfera profissional que fez sua graduação.  

Para contextualizar tal relação, Behrens (1998) discorre sobre a questão do tipo de 

atividade desenvolvida pelos professores. A autora categorizou os profissionais que atuam no 

ensino superior em nível de graduação em quatro tipos distintos, a saber: 

a) os profissionais de várias áreas do conhecimento que se dedicam à docência em 

tempo integral; b) os profissionais que atuam no mercado de trabalho específico e se 

dedicam ao magistério algumas horas por semana; c) os profissionais docentes da área 

pedagógica e das licenciaturas que atuam na universidade e, paralelamente, no ensino 

básico (educação infantil, ensino fundamental e/ou ensino médio; d) os profissionais 

da área da educação e das licenciaturas que atuam em tempo integral na universidade 

(p. 57). 

Behrens (1998) reflete sobre a capacidade do professor que se dedica integralmente à 

docência em ensinar ao aluno o que ele não vive em sua prática diária. A perspectiva da autora 

aponta que existe o risco de que, por não atuar no mercado de trabalho, o docente não esteja 

familiarizado com as demandas e exigências que os estudantes encontrarão ao exercer sua 

profissão, bem como com as mudanças e inovações que acontecem a todo momento no mercado 

de trabalho. Em contrapartida, Masetto (1998) pontua que o mero sucesso no exercício de uma 

profissão não é suficiente para uma boa prática docente, sendo este apenas uma, dentre várias, 

das competências necessárias para atuação em sala de aula. 

Levando em consideração a reflexão de Behrens (1998), é pertinente pensar a existência 

de um raciocínio sobre o bom professor ser aquele que atua no mercado não para preparar um 

profissional com conhecimentos múltiplos, com fortes bases teóricas e conhecimentos amplos 

e variados. Aparentemente, o pensamento é o de que o bom professor molda indivíduos apenas 

para realizar tarefas e atender às necessidades que envolvem o trabalho, trabalhadores 

especializados em atividades específicas e isoladas que entregam o resultado esperado e que 

não questionam o real valor de sua atividade para a sociedade. 

Para Fávero e Pasinato (2013), a crítica ao professor que trabalha integralmente com a 

educação e que não está concomitantemente presente no mercado de trabalho não leva em 

consideração que parte deles dedicam-se não só à prática de sala de aula, mas também se 

envolvem em pesquisas constantes, bibliográficas e de campo. Estas, se feitas com base em 

critérios rígidos e bem definidos, oportunizam ao pesquisador um conhecimento da prática 

muitas vezes superior ao vivenciado por aqueles que atuam como profissionais em suas áreas 

de formação. 

A premissa inicial a ser levada em consideração para avaliar a capacidade de um 

professor deve ser a de que, na visão de Masetto (2012, p. 30), “a docência em nível superior 
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do professor exige, antes de mais nada, que ele seja competente em determinada área do 

conhecimento”.   

Ter competência em seu campo de atuação e sucesso profissional não significa, porém, 

que ele será capaz de atuar como professor, uma vez que, na perspectiva de Libâneo (2015, p. 

12), “o professor deve não só dominar o conteúdo, mas, especialmente, os métodos e 

procedimentos investigativos da ciência ensinada. Portanto, conhecimento disciplinar e o 

conhecimento pedagógico estão mutuamente integrados.” A fala do autor relaciona-se à 

epistemologia, indicando a importância de o docente conhecer o processo de construção do 

conhecimento da área em que atua. 

A valorização da experimentação sobre o conhecimento teórico indica para o 

imediatismo muito presente nos estudantes e na pressão para que os currículos das 

universidades valorizem a prática.  Nesse sentido, Moraes (2001) discorre sobre o conceito 

chamado de recuo da teoria, dizendo que 

inaugurou-se a época cética e pragmática, dos textos e das interpretações que não 

podem mais expressar ou, até mesmo, se aproximar da realidade, mas se constituem 

em simples relatos ou narrativas que, presas das injunções de uma cultura, acabam 

por arrimar-se no contingente e na prática imediata (MORAES, 2001, p. 13).  

Não se busca mais conhecimento do mundo, este deve ceder lugar ao fazer, ao dia a dia, 

à resolução de problemas de ordem prática. Enfatiza-se o agora e desvaloriza-se o 

conhecimento acumulado, pois parece não ter mais razão de ser em uma sociedade do 

conhecimento que muda a todo instante, em que a prática imediata deve ser a prioridade e que 

a historicidade deve ficar no passado, que já não influencia ou determina o presente e o futuro. 

É preciso estar atento a tal esvaziamento da educação, da mudança do seu papel social 

para mera produtora de trabalhadores, de pessoas prontas para desenvolver tarefas, de pessoas 

que não questionam sua realidade, mas acreditam que somente por meio do seu trabalho 

individualizado podem mudar a sua realidade.  

A sociedade como um todo perde com tal aligeiramento e superficialidade do ensino, 

mas, na perspectiva de Moraes (2001) o trabalho docente é especialmente impactado, uma vez 

que é relegado a simples atividade de adestrador de trabalhadores, de treinador de mão de obra, 

perdendo completamente sua real finalidade, que é proporcionar as condições para 

aprendizagens múltiplas. 

Professores caracterizados no segundo grupo por Behrens (1998), que atuam 

prioritariamente no mercado de trabalho e dedicam parte do seu tempo à docência, muitas vezes 

são mais valorizados pelos alunos e pelas instituições justamente por estarem atualizados com 
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a dinâmica do mercado em que atuam. É preciso, porém, questionar se este é realmente o melhor 

caminho para a formação dos docentes, pois as atividades profissionais estão em constante 

mudança. A todo instante, novas tecnologias, novas configurações de sociedade e novos 

desafios surgem, portanto a vivência prática tem inegável importância, mas não é suficiente 

para educar profissionais prontos para todos os possíveis aspectos do mercado. 

Estes profissionais, justamente por dedicarem-se às suas carreiras fora da docência, 

muitas vezes não apresentam nenhuma formação pedagógica ou mesmo envolvimento com 

pesquisa (BEHRENS, 1998; MASETTO, 2012). Desconhecem, portanto, as melhores práticas 

pedagógicas de ensino que proporcionam ao aluno o entendimento dos conceitos, bem como a 

assimilação do conhecimento.  

Recentemente, os professores universitários começaram a se conscientizar de que seu 

papel de docente do ensino superior, como o exercício de qualquer profissão, exige 

capacitação própria e específica que não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou 

mesmo de mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma profissão. Exige tudo 

isso, e competência pedagógica, pois ele é um educador. [...] Para desempenhar bem 

esse papel, o professor necessita de uma formação pedagógica (MASETTO, 2012, p. 

12). 

A partir de pesquisas é possível desenhar um panorama mais amplo com possibilidades 

de geração de análises detalhadas e ricas não só da prática em si, mas de muitos fatores externos 

que influenciam diretamente o trabalho e os profissionais que atuam nele. 

Retomando a relação entre o que deve ser necessário para a atuação profissional e os 

conhecimentos e ensinamentos presentes no trabalho docente, um exemplo muito claro acerca 

da percepção de que alguns conteúdos apresentados na educação formal não são relevantes é 

citado por Tardif (2008). O autor traz a representação de um estudante que, ao se formar, inicia 

sua vida profissional na área em que se graduou e se depara com situações não vistas na 

graduação. A insegurança frente ao novo pode levá-lo a concluir que as teorias não são úteis, 

que o ensino do professor não pode ser aplicado em seu trabalho e que as universidades 

deveriam preocupar-se mais em inserir em seus programas conteúdos aplicáveis na vida prática 

do trabalho. 

Tal situação relacionada ao ensino superior é sugerida por Tardif e Raymond (2000) 

como uma crise de confiança, ou seja, reduz-se à crença de que as universidades são capazes 

de formar bons profissionais para atuarem no mercado de trabalho.  

A associação superficial não leva em conta que o ensino não pode restringir-se a 

situações específicas, ele deve partir do todo, dando condições para que aquele que desenvolve 

a aprendizagem a partir desse todo consiga adaptá-lo a qualquer situação específica. Um ensino 

que trabalhe pontualmente somente com questões práticas e específicas contribui somente para 
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uma formação restrita, que da mesma forma não poderia auxiliar na resolução de outras 

incorrências específicas, assim sendo, efetivamente, sem utilidade.  

Deve-se pensar que resolvem-se problemas de ordem prática por meio da absorção de 

conceitos e posteriormente a aplicação destes a situações específicas, portanto não é preciso 

mais prática nos processos educativos, e sim mais aprofundamento nas teorias, mais capacidade 

de internalização, intepretação e associação dos conceitos, tal como aponta Libâneo (2012), 

quando diz que 

aprender a pensar teoricamente é pensar e atuar com conceitos, ou seja, formar ações 

mentais. Trata-se de internalizar, apropriar-se de um modo geral de ação mental 

próprios da ciência ensinada, que possibilita a apropriação da realidade, aplicando um 

conceito geral a situações particulares (LIBÂNEO, 2012, p. 18). 

 Ao criticar a cobrança pela adaptação dos processos formativos à realidade imposta não 

se pretende sugerir que a educação não pode se situar na contemporaneidade, ou, como indica 

Masseto (2019), nem que as práticas pedagógicas devam se manter inalteradas ao longo do 

tempo. É evidente que são necessárias constantes adaptações à realidade social em que a 

educação está inserida, bem como avaliar constantemente a relevância dos programas de 

ensino, porém isso em nada relaciona-se a reduzir o trabalho do professor a mero treinador de 

pessoas, reduzir o ensino à prática e o estudante a mero resolvedor de problemas, nem que o 

conhecimento histórico deva ser inutilizado ou perca sua relevância.  

Este texto não tem o intuito de concordar com o conceito de epistemologia6 da prática 

profissional da forma como está posto na sociedade atual, em que a realidade do ensinar reduz 

o trabalho docente à sua prática cotidiana. Tal como aponta Tardif e Raymond (2000, p. 10), 

“chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto dos saberes utilizados 

realmente pelos professores em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar sua tarefa”.  

Na perspectiva de Batista, Gouveia e Carmo (2016), esta teoria preconiza que o 

professor deve ter como foco a observação de sua prática diária. Deve se centrar em desenvolver 

competências e saberes específicos para saber fazer. Este conceito também orienta que os 

pesquisadores, no desenvolvimento de estudos e investigações sobre prática docente, devem ir 

até as escolas e salas de aula e, prioritariamente, pesquisar sobre tal rotina. Conceitua-se que os 

saberes práticos têm primazia sobre os saberes históricos e culturais.   

Libâneo (2012) enfatiza que ao trabalho docente realizado por meio de conteúdos 

variados e pertinentes, utilizando-se de situações didáticas voltadas para a aprendizagem, cabe 

 
6 Neste contexto, o significado de epistemologia relaciona-se ao que preconizam Batista, Gouveia e Carmo (2016, 

p. 51-52): “epistemologia, como área da Filosofia, é o estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das 

diversas ciências”.  
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proporcionar condições para que o aluno adquira evolutivamente capacidades para desenvolver 

e aprimorar operações mentais que o auxiliam a compreender o mundo de forma mais ampla, 

assim como realizar conexões entre fatos e conceitos, transformando aprendizagem em 

conhecimento. 

Desenvolve-se junto com o aluno capacidades variadas, para que ele as use de inúmeras 

formas, tanto para o trabalho como para a vida como um todo. A perda de relevância e 

autonomia docente, bem como a percepção de irrelevância dos conteúdos por eles ensinados, 

acarretam inúmeros problemas. Dentre eles, Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 46) esclarecem 

que “a ideia tradicional do docente enquanto educador parece ultrapassada. O docente cuida da 

instrução dos alunos, a formação integral da sua personalidade não é mais sua competência.”

 Acerca de tal afirmação, faz-se importante questionar: se a formação integral não é mais 

papel do professor, de quem o é? A família ensina com base em suas crenças e valores, o que 

muitas vezes não possibilita abertura para entendimento e aceitação de novas perspectivas. As 

empresas oferecem, quando oferecem, formação específica para o trabalho, não interessando o 

estímulo à criticidade; a comunidade forma no dia a dia, nas ocorrências vivenciadas no 

determinado e específico momento e ambiente.  

Diante deste quadro de fontes de aprendizagens limitadas em cada um dos aspectos da 

vida, se o ensino formal também atentar-se para questões práticas, tal formação integral não 

será oportunizada em nenhuma esfera da vida. Tardif, Lessard e Lahaye (1999, p. 47) apontam 

que a redução do ensino à prática faz com que “a função do professor não consistiria mais em 

formar indivíduos, mas em equipá-los, tendo em vista a concorrência implacável que rege o 

mercado de trabalho”. 

Mostrando um caminho de resistência a ser seguido, Libâneo (2012, p. 21) enfatiza que 

“a prática profissional de professores não é uma mera atividade técnica, ou seja, não se constitui 

como mero fazer resultante de habilidades técnicas, mas como atividade teórica e prática”. 

Percebe-se a imposição de uma ideologia empresarial de formação para o mercado de trabalho, 

fenômeno cada dia mais presente no ambiente educativo. A preparação para o trabalho justifica 

o discurso de que quem ensina deveria repensar seus conteúdos e priorizar ensinamentos de 

ordem prática, dando pouca ou nenhuma importância a teorias e conhecimento históricos, bem 

como o estímulo à criticidade dos alunos (MANCEBO, 2007b; PENTEADO, SOUZA NETO, 

2019). 

Existe hoje uma ânsia social para que o ensino superior se volte apenas para o 

imediatismo da atuação profissional, que questões de ordem prática sejam mais incorporadas 

ao ensino e se dê relevância ao conhecimento atual em detrimento do conhecimento 
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historicamente acumulado. Tais anseios sociais não levam em consideração que para ser capaz 

de entender, interagir e modificar a realidade atual o aluno precisa partir do geral para o 

específico. Assim como não reconhecem que, em certa medida, os processos de ensino 

contemplam tais desejos, uma vez que faz parte das ferramentas pedagógicas adotadas a 

realização de exercícios de ordem prática, em que ocorre a contextualização do conteúdo a uma 

ação prática, presente no dia, ou que será encontrada durante a atuação profissional. 

Acerca desta prática de atividades, Libâneo (1999, p. 91) ressalta que, ao aplicar 

exercícios e atividades desta natureza, objetiva-se que aconteça na aprendizagem do aluno “a 

consolidação e a aplicação prática dos conhecimentos e habilidades”. Ao invés da cobrança 

social por mais conteúdos práticos e menos teóricos, o que deveria se buscar é que as condições 

sociais em que a educação, aluno e professor se encontram sejam propícias para o aprendizado, 

possibilitando, assim, a capacidade do aprendiz para usar o conhecimento aprendido em sua 

vida, proporcionando a ele e aos outros benefícios. A esse respeito, Libâneo (1999, p. 93) 

ressalta que “as atividades de ensino não podem restringir-se a atividades práticas. Elas somente 

fazem sentido quando suscitam a atividade mental dos alunos, de modo a estes lidarem com 

elas através dos conhecimentos sistematizados que vão adquirindo.”  

Retomando a dicotomia presente no ensino, e a afirmação de Franco (2019, p. 77), de 

que a “contradição sempre está posta nos processos educativos”, percebe-se a existência de um 

entendimento social de que a educação, em especial por meio da atuação docente, é capaz de, 

às vezes sozinha, transformar a realidade social, alterar a vida e alçar as pessoas a lugares 

melhores do que aqueles em que estão inseridas em seu presente momento.  

Contraditoriamente, por um lado, ocorre de forma constante a desvalorização do ensino 

e do professor; ao mesmo tempo que, se espera muito de ambos. Garcia, Hypolito e Vieira 

(2005, p. 45) expressam que “enunciados sobre a escola e os docentes são recorrentes e povoam 

o universo simbólico acerca da educação, das instituições escolares e dos seus agentes, 

autorizando expectativas e produzindo uma demanda por determinado tipo de identidade”.  

Pode-se ponderar que as expectativas em torno do trabalho docente do professor do 

ensino superior sejam tão grandes quando as expectativas sobre os benefícios que o estudante 

terá ao concluir a graduação e adentrar o mercado de trabalho. Porém, para aumentar as chances 

de que tais anseios transforme-se em realidade é preciso valorizar o professor, dar condições 

para que uma educação emancipatória ocorra e, principalmente, ampliar as aprendizagens, não 

reduzindo-as à capacitação para o trabalho.   
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1.3 O trabalho docente frente às tecnologias  

 

São variados os tipos de atividades laborais desenvolvidas pelas pessoas. Em todas pode 

existir em maior ou menor medida aspectos de imprevisibilidade, de mudança e adaptação. 

Inserida nesta realidade mutável está a atividade docente que, para Franco (2019), difere-se de 

outras, pois apresenta pouca possibilidade de controle. Por mais detalhado e minucioso que seja 

o planejamento desenvolvido pelo professor, a imprevisibilidade é fator presente e 

preponderante em seu trabalho de ensinar, que não tem um objetivo ou fim em si mesmo, mas 

concretiza-se no contato com o outro. Franco (2012b, p.180) salienta que “o professor sozinho 

não transforma a sala de aula, que as práticas pedagógicas funcionam como espaço de diálogo: 

ressonância e reverberação das mediações entre sociedade e escola”.   

Tal interferência não é realizada somente pelo aluno, mas por todo um grupo de pessoas, 

o qual influencia direta ou indiretamente o processo educativo. Dentre esses grupos, pode-se 

citar os órgãos governamentais, que determinam em grande parte como o trabalho será 

realizado, a comunidade, que exerce pressão e em maior ou menor medida influencia o processo 

de ensino e interfere na aprendizagem, os integrantes da instituição de ensino, que determinam 

as rotinas, e os alunos, que, sendo foco do ensino, estimulam a mudança do planejamento para 

que se encaixe em sua realidade. 

Para Franco (2016), 

as situações de educação estão sempre sujeitas às circunstâncias imprevistas, não 

planejadas e, dessa forma, os imprevistos acabam redirecionando o processo e, muitas 

vezes, permitindo uma reconfiguração da situação educativa. Portanto, o trabalho 

pedagógico requer espaço de ação e de análise ao não planejado, ao imprevisto, à 

desordem aparente, e isso deve pressupor a ação coletiva, dialógica e emancipatória 

entre alunos e professores (FRANCO, 2016, p. 546-547). 

Além de todas estas interferências, outro ponto de destaque nas discussões sobre a 

educação são as mediações tecnológicas que estão cada dia mais presentes. Masetto (2019, 

2012, 2000), Kenski (1998, 2005, 2015), Behrens (2000), Libâneo (2012, 2001), Franco (2015, 

2016, 2019), Lévy (2004, 2010), dentre inúmeros outros, pesquisam os impactos das 

tecnologias na educação.  

Masetto (2012) reforça que as tecnologias estão inseridas em maior ou menor grau em 

todos os níveis da educação formal, bem como em outros espaços onde possam ocorrer 

aprendizagens. A disseminação do acesso à tecnologia, em especial àquelas relacionadas à 

internet, impacta diretamente o ambiente escolar e, consequentemente, o trabalho docente, tanto 
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na forma como se trabalha quanto na relação com os alunos. Libâneo (2012, p.13) faz o seguinte 

esclarecimento acerca da disseminação das mídias nos contextos educativos:  

as tecnologias da comunicação e da informação já não podem ser tomadas apenas 

como “recursos audiovisuais”. As mídias fazem parte das mediações culturais que 

caracterizam o ensino. Como qualquer conteúdo, são portadoras de ideias, emoções, 

atitudes, habilidades, portanto, instrumentos de mediação cultural, ferramentas 

pedagógicas, ou seja, são elementos didáticos propiciadores e mobilizadores da 

relação do aluno com os conhecimentos, habilidades, atitudes, valores (grifos do 

autor). 

Para compreender melhor como tal recurso impacta a educação é importante entender o 

contexto em que ele se insere. Em determinados períodos da história a humanidade passou por 

drásticas transformações, seja devido a pragas e doenças, seja em função de grandes guerras ou 

de descobertas científicas. Nada revoluciona tanto a vida das pessoas quanto as invenções 

desenvolvidas pelo homem. Um exemplo claro que corrobora tal afirmação foram os 

fenômenos que tiveram início durante e após a segunda guerra mundial, a partir de 1945, época 

que, segundo Libâneo (2001, p. 5), é “caracterizada pela internacionalização da economia, por 

inovações tecnológicas em vários campos, como a informática, a microeletrônica, a 

bioenergética”.  

Tais inovações tecnológicas continuam a transformar a sociedade, reconfigurando e 

influenciando as relações até os dias atuais. Para Gonçalves (1994), os recursos tecnológicos 

contribuem de diversas formas, seja aumentando a lucratividade das empresas por meio de 

maior agilidade de produção, reduzindo desperdícios nas linhas de produção, seja auxiliando 

profissionais da saúde a desenvolver melhores tratamentos, ou ainda substituindo trabalhadores 

por máquinas. As invenções humanas revolucionaram os processos fabris, os processos de troca 

e as relações entre indivíduos. 

As invenções tecnológicas servem para diferentes e variadas finalidades. Em função da 

temática deste estudo, este texto trata especificamente das tecnologias denominadas como 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), compreendidas como aquelas que utilizam 

telecomunicações, abordando a inclusão digital com vistas à troca de informações e 

conhecimento entre várias pessoas. “A sigla é utilizada para expressar a convergência entre 

informática e telecomunicações, através do agrupamento de ferramentas computacionais e 

meios de comunicação” (GEWEHR, 2016, p. 25-26). 

Segundo Lévy (2004, p. 4), 

novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 

telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a própria 

inteligência depende, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos 
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informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, 

aprendizagem são capturadas por uma informática cada vez mais avançada. 

 

Corroborando com as ideias de Pierre Lévy sobre o impacto da disseminação do acesso 

à internet, Kenski (1998) e Behrens (2000) retratam que a sociedade se reconfigurou, alterando 

o modo de vida, de convivência e de representação da realidade. Lévy (2010) aponta que o 

crescimento do acesso, ou, segundo ele, o aumento da inserção das pessoas no ciberespaço7, 

interfere e continuará interferindo por muito tempo na forma como serão conduzidas as 

atividades econômicas, políticas e culturais. “Sem dúvida, a tecnologia atingiu a humanidade 

como uma avalanche e envolve a todos” (MORAN, 2000, p. 8). 

Sendo o ensino uma atividade que envolve pessoas que são diretamente afetadas por 

tais inovações, é compreensível que os processos educacionais também se transformem, 

adaptando-se a novos cenários e recebendo novas configurações. A internet está entremeada 

nos processos educativos, e esta realidade tende não só a permanecer como se expandir, não 

sendo possível mais desvencilhá-las. Franco (2012a, p. 170) alerta para “o desafio da didática 

hoje: tornar o ensino escolar tão desejável e vigoroso quanto outros ‘ensinos’ que invadem a 

vida dos alunos e, ao mesmo tempo, compatibilizá-los, potencializá-los, dialogar com eles”.  

A todo momento, novas informações, diferentes pontos de vista e perspectivas chegam 

e podem influenciar a maneira como a aprendizagem ocorre. Novos ensinos potencializados 

pelo acesso ao espaço virtual facilitam encontrar os mais variados tipos de conteúdo. “Vivemos 

em uma sociedade com transbordamento caótico de informações, transbordamento de dados” 

(LÉVY, 2010, p. 13). 

Os impactos causados pela utilização dos meios digitais de comunicação ocorrem de 

forma acelerada, impondo rápidas adaptações aos novos contextos. Nesse sentido, a educação 

é especialmente afetada, muitas vezes tendo dificuldades em inserir as novas tecnologias no dia 

a dia das salas de aulas. Franco (2016, p. 537) cita que “as práticas pedagógicas têm tido 

dificuldades em mediar e potencializar as tecnologias da informação e comunicação”.  

A inclusão massiva das tecnologias nos dias atuais não se restringe à sua utilização 

apenas no ambiente educativo. Ao contrário disso, em muitos momentos a maior utilização 

ocorre fora de tais ambientes. Segundo Kenski (2015), partir da década de 1990, mais 

precisamente em meados de 1995, é que o acesso à internet começou a se popularizar no país. 

 
7 “O ciberespaço (que também chamarei de ‘rede’) é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial dos computadores” (LÉVY, 2010, p. 17, grifos do autor). O termo especifica não apenas a infraestrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como 

os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 
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Antes disso, ele era restrito a algumas grandes empresas, órgãos governamentais e poucas 

instituições acadêmicas. Hoje, ao contrário, este acesso está disseminado na população, como 

demonstra a pesquisa TIC domicílios (2019), identificando acesso à internet em 71% dos lares 

brasileiros. 

Assim como está disseminada na população, tal tecnologia também está entremeada nos 

processos educativos, reconfigurando o espaço de aprendizagem. Na perspectiva de Kenski 

(2015), tais alterações causadas pela disseminação da internet apresentam pontos negativos e 

positivos, devendo ser constantemente avaliadas e ajustadas para que se enquadrem no objetivo 

formativo da educação. A internet não deve ser considerada um fim em si mesma, mas apenas 

mais uma importante ferramenta a ser utilizada para facilitar o processo de aprendizagem dos 

alunos. 

A popularização do acesso à internet reconfigurou o que Kenski (1998) chama de tempo 

da escola. No tempo pré-internet, ele consistia no período em que a pessoa se dedicava a estar 

fisicamente em ambientes de educação formal nos quais aprendia conhecimentos 

sistematizados. Mesmo tendo outras fontes de informação, naquele momento o professor era a 

principal fonte de conhecimento, ou era o ponto de início para a busca do conhecimento. Era o 

orientador e balizador acerca de quais conteúdos e conceitos eram relevantes e pertinentes para 

os alunos. 

O tempo da escola se reconfigura e se esvai com a tecnologia, em especial com aquela 

relacionada à internet. Para Kenski (2005, p. 72), “é impossível pensar que todas as atividades 

educativas previstas ocorram exclusivamente no espaço da escola, na sala de aula, diante de um 

professor”. A infinidade de possibilidades de aquisição de conhecimento faz com que esse 

tempo se expanda de forma ilimitada. A infinidade de conteúdos e de interpretações de uma 

mesma informação faz com que a aprendizagem desenvolvida no ambiente escolar possa ter 

continuidade fora da escola, em atividades extra classe, onde o aluno tem a possibilidade de 

contextualizar o conteúdo por meio de tarefas. 

A aprendizagem certamente deve expandir-se para além dos muros da escola e além dos 

conhecimentos do professor, para além dos conteúdos das matrizes curriculares, mas deve ser 

balizada e orientada por estes. Para conseguir realizar esta aprendizagem autônoma, o estudante 

precisa desenvolver condições para tal. Nisto reside o papel do professor, de estimular no aluno 

capacidades interpretativas e associativas, capacidades de acúmulo de saberes, conforme 

mostra Franco (2016, p. 545) quando diz que 

só a ação docente, realizada como prática social, pode produzir saberes, saberes 

disciplinares, saberes referentes a conteúdos e sua abrangência social, ou mesmo 
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saberes didáticos referentes às diferentes formas de gestão de conteúdos, de dinâmicas 

da aprendizagem, de valores e projetos de ensino. 

Os saberes do professor e a utilização destes em sua prática pedagógica, na perspectiva 

de Franco (2016), não são garantia de aprendizagem dos alunos. Sem eles, no entanto, se reduz 

ou mesmo se elimina a “possibilidade de assegurar as condições e os modos de viabilizar o 

processo de conhecimento pelo aluno, ou seja, a aprendizagem” (LIBÂNEO, 2012, p. 5). Essa 

possibilidade é ainda mais forte no contexto da infinidade de informações encontradas no 

ambiente virtual, no qual qualquer informação pode ser entendida como verdadeira. 

É preciso ainda ponderar acerca da impossibilidade de apreender tudo o que chega até 

as pessoas. Kenski (1996) ressalta que os jovens se adaptam muito bem às novas tecnologias, 

entretanto o volume de informações recebidas é gigantesco, sendo necessária filtragem daquilo 

que cada pessoa considera relevante para assimilar. Estes jovens, portanto, tão abertos às novas 

mídias precisam ter bem desenvolvidas suas capacidades de interpretação, conseguindo ler não 

só o que foi escrito ou falado, mas também o contexto e a intencionalidade das informações. É 

importante levar em consideração que a assimilação também tem relação com crenças, valores, 

e com aquilo que cada pessoa considera como importante de guardar para si. 

Compreender o novo não é natural, precisa ocorrer por intermédio de alguém, ou por 

intermédio da compreensão e assimilação de conhecimentos anteriores internalizados em algum 

momento por meio de ajuda externa. Não se trata de algo completamente autônomo. Senão por 

mediação do professor, será por meio de outras pessoas ou do grupo social, e cada um destes 

atores usará alguma base para ensinar, partindo dos valores nos quais acredita. Libâneo (2001) 

afirma que nenhum ato educativo é livre de intencionalidade. Para ele, 

a sociedade atual é eminentemente pedagógica, ao ponto de ser chamada de sociedade 

do conhecimento. Vejamos alguns exemplos. Está se acentuando o poder pedagógico 

dos meios de comunicação: TV, imprensa, escrita, rádio, revistas, quadrinhos. A 

mídia se especializa em fazer cabeças, não apenas no campo econômico, político, 

especialmente no campo moral (p. 4). 

Para conseguir relacionar os processos formativos às novas realidades tecnológicas é 

preciso superar inúmeras dificuldades e limitações. Uma das complicações encontradas é o fato 

de, apesar de disseminado, o acesso ainda é um problema para parte da população estudantil, 

como apresenta pesquisa realizada pelo Inep (2019). Esta pesquisa indicou que 22,4% dos 

estudantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 

informaram não possuir acesso à internet em suas residências. A partir desta informação, é 

preciso levar em consideração que este estudante, ao conseguir ingressar em uma IES, precisará 

valer-se dos recursos tecnológicos oferecidos pela instituição, uma vez que não possui acesso 
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em casa. Retomando a afirmação de Kenski (2005), anteriormente citada neste texto, o ensino 

não pode ocorrer somente na presença do professor. 

Se o acesso dos alunos à internet é uma barreira a ser transposta, a relação entre o 

professor e as tecnologias também merece destaque, pois, por mais que elas favoreçam a 

aprendizagem, proporcionar os meios para que o aluno aprenda é função docente. Este deve 

incorporar o uso das tecnologias no seu trabalho, valendo-se dela como ferramenta quando for 

pertinente e proveitosa sua utilização, sendo um meio para a aprendizagem e não um fim em si 

mesma.  

Tecnologia em educação é muito importante desde que venha como instrumento 

colaborativo das atividades de aprendizagem. O que esperar do professor com relação 

a essas técnicas? Vale a pena refletir, pois muitas pessoas podem vê-lo apenas como 

aplicador de técnicas. O professor é um educador e como tal tem clareza dos objetivos 

educacionais que se pretende atingir com seus alunos. É também o profissional da 

aprendizagem enquanto se responsabiliza pelas gestões das situações de 

aprendizagem (MASETTO, 2012, p. 103). 

Franco (2012a) apresenta um exemplo que pode ser transposto para a relação do ensino 

com as ferramentas tecnológicas. Ao realizar uma pesquisa em escolas, deparou-se com um 

aluno que relatou apresentar dificuldades de aprendizagem depois que a escola adotou o método 

de apostila. O aluno declarou que antes da introdução da apostila conseguia aprender, pois 

quando não compreendia o assunto estudado informava ao professor, que explicava quantas 

vezes fossem necessárias. Depois da inclusão da ferramenta, quando tinha dúvidas, o professor 

indicava que procurasse a resposta na apostila. Ou seja, o objeto se sobrepôs ao processo e 

principalmente ao objetivo. 

Esse exemplo, transportado para a realidade tecnológica que vivemos, pode ilustrar 

como uma ferramenta torna-se mais importante que o processo de ensino e aprendizagem e que 

o trabalho do professor, deixando de ser um elemento facilitador para tornar-se o ponto central 

do ensino.  

Assim como a apostila, as ferramentas tecnológicas podem ser de grande auxílio, tanto 

para o professor quanto para o aluno, mas não devem ser o foco do processo. Instituições de 

ensino equipadas não são melhores ou piores em função de seu aparato tecnológico, mas em 

função de como planejam e executam o ensino, de como buscam o protagonismo do aprender 

e de como favorecem esse processo.  

Claramente, instituições melhor equipadas não são necessariamente melhores, mas têm 

mais possibilidades de ser em comparação com escolas que apresentam recursos escassos. 

Porém, só poderão ser melhores se tais recursos forem usados de forma proveitosa, tendo 

clareza no entendimento de que as ferramentas devem fazer parte de uma metodologia de 
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ensino, que na perspectiva de Bonette e Vosgueral (2010, p. 9) é “uma metodologia em que o 

professor seja realmente o apoio, no uso dessas tecnologias como recurso no processo ensino-

aprendizagem.” 

Para Masetto (2019), as instituições de ensino devem capacitar os profissionais para 

empregar as ferramentas de acordo com as necessidades do aluno. Obviamente que os recursos 

tecnológicos são importantes, já que podem contribuir para a construção do conhecimento, mas 

eles são o meio, e não o fim em si mesmo. 

O professor, trabalhando em uma sociedade do conhecimento, categorizada por Lévy 

(2004) como sociedade digital, é pressionado a rever sua prática docente, é pressionado a 

incorporar uma ferramenta com se esta fosse mais do que é, como se a aprendizagem sem ela 

fosse impossível. Seu conhecimento adquirido não é mais visto pela sociedade como suficiente 

para abarcar as necessidades sociais. Kenski (1998, p. 60) expõe que as “velozes 

transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de 

ensinar e aprender”. É preciso que se esteja em permanente estado de adaptação ao novo. 

Esse processo constante de aprendizagem, no que tange a tecnologia, é classificado por 

Buzato (2006) como letramento digital, consistindo no desenvolvimento de diversas 

aprendizagens por intermédio dos meios das Tics. Nele, utilizam-se a escrita e a leitura, mas 

também outros meios de aprendizagem, tais como vídeos e áudios.   

A internet hoje é parte integrante da vida de muitas pessoas, em especial daquelas que 

nasceram na era da cibercultura8. Segundo Lévy (2010), jovens nascidos a partir da década de 

1990 não veem qualquer dificuldade com o ambiente virtual. Obviamente não se pode 

generalizar, porque, apesar da disseminação do acesso à internet, ela não alcançou a todos, 

como apontam os dados da pesquisa TIC domicílios (2019), citando que em 28% dos lares 

brasileiros não ocorre acesso.  

Libâneo (2001) conceitua que o ser humano tem a característica de ser histórico, que 

aprende com as experiências passadas e também com o que foi ensinado por outros. Quem 

ensina aprendeu também com seus professores. É natural, portanto, que se use para ensinar os 

mesmos métodos que foram usados na formação. Não se espera que quem ensina se dispa de 

todo seu aprendizado e, a partir de dado momento, mude completamente sua forma de trabalho, 

mas que consiga unir sua prática e conhecimento à realidade posta. 

 
8 Termo amplamente utilizado por Lévy (2010). O neologismo cibercultura especifica aqui o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço. 
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A sociedade da informação exige do professor a capacitação, compreensão e 

aprimoramento do uso das tecnologias para a utilização e incorporação em salas de aula. Para 

Lampert (2001, p. 59), “é dever do professor conhecer as tecnologias, entrar no seu interior, na 

sua lógica, para utilizá-las e realizar novos projetos, com o intuito não apenas de informar, mas 

sim, formar”. Tal posição do autor remete novamente à questão da obrigatoriedade de inserir 

uma determinada ferramenta no processo de ensino como um todo.  

A colocação da ferramenta como indispensável para a formação do aluno dá a ela status 

e relevância maiores do que o ensino, maiores do que a aprendizagem, maiores até que o 

professor e o aluno. É imprescindível questionar se sem tal tecnologia o processo formativo não 

ocorre.  

A urgência da imersão do professor nas tecnologias gera a angústia da necessidade de 

atualização constante no que tange os recursos tecnológicos, gerando acúmulo de mais 

atividades. Se antes o trabalho docente envolvia o estudo e preparação dos conteúdos, aulas e, 

em alguns casos, a realização de pesquisas e projetos de extensão – já uma carga volumosa –, 

agora ele também precisa estar disponível a todo instante nos meios digitais. Para Mancebo 

(2007b, p. 74), 

e-mails a serem respondidos, celulares que tocam em casa e computadores portáteis 

garantem que o trabalho acompanhe o professor, para além dos muros da 

universidade, nos momentos institucionalmente destinados ao descanso e lazer. O 

professor vai fisicamente para casa, mas o dia de trabalho não termina, pois as 

inovações tecnológicas possibilitam a derrubada das barreiras entre o mundo pessoal 

e o mundo profissional. 

É importante pensar que a jornada de labor não cessa, estende-se para a vida fora do 

ambiente de trabalho, invade um espaço que deveria ser preenchido com outras atividades, 

inclusive o descanso. O que à primeira vista parece libertador, a possibilidade de trabalhar em 

casa, encontrar mais flexibilidade, pode ser encarado ao contrário, como aprisionamento, como 

precarização e como redução da vida do indivíduo à sua atividade profissional. Claramente 

existem muitos benefícios quando se inclui a tecnologia nas rotinas docentes. É preciso tomar 

cuidado, porém, para que essa inclusão, como ocorre atualmente, não acabe por, ao invés de 

facilitar o trabalho docente, trazer ainda mais trabalho, em especial o burocrático, assim como 

na retirada das atribuições do corpo administrativo e repasse para os professores. 

Parece claro que não é provável ou mesmo possível que ocorra um retrocesso em relação 

à implementação e ao uso das TIC no ambiente educacional, assim como é perceptível que o 

acesso a elas traz muitos benefícios para o processo educativo como um todo. Então, é preciso 

que se desenvolvam ou aprimorem metodologias em que, quando pertinente, tal ferramenta seja 
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usada de forma ética, para benefício de uma aprendizagem que proporcione conhecimentos 

diversos.   

Em contrapartida, é preciso utilizá-la de maneira crítica, não se pode crer inocentemente 

que estas tecnologias estão postas apenas para beneficiar os atores que convivem no ambiente 

da educação. “Sem um projeto de utilização, significa que ainda não sabemos a que veio a 

internet, qual o seu verdadeiro fim” (BONETTE, VOSGERAU, 2010, p. 9). É preciso ficar 

atento aos reais motivos para as insistentes tentativas de implementar o uso em larga escala de 

tecnologias em sala de aula, bem como questionar as razões para as massivas tentativas em 

estimular constantemente o uso delas pelos professores, compreendendo que toda ferramenta 

não tem um fim em si mesma, mas é um meio para atingir um objetivo maior. 
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2 PLÁGIO NO ENSINO SUPERIOR: RELAÇÕES ENTRE ÉTICA E EDUCAÇÃO 

  

Este capítulo apresentará temática sobre o plágio no ambiente da educação formal, 

construindo um caminho que se inicia no ensino fundamental, indo até a pós graduação e 

atuação no mercado de trabalho, demonstrando como a ética e o plágio estão inseridos em cada 

etapa da formação do estudante assim como dos profissionais com curso superior que atuam 

dentro e fora do ambiente acadêmico. Pretende-se demonstrar em que contexto social tal prática 

se insere, quais são as principais motivações e consequências, bem como o que leva alguns 

alunos a copiar textos alheios, de forma integral ou parcialmente, sem dar o devido crédito a 

quem os escreveu.  

A primeira sessão deste capítulo discute a ética nos vários ambientes vivenciados pelas 

pessoas, mas em especial no ambiente de ensino como um todo, traçando um caminho ao longo 

do processo de educação formal e focalizando no ensino superior. Embora este trabalho seja 

pautado na relação entre a ética e o plágio cometido por alunos de cursos de graduação, os 

exemplos em que a ética ganha relevância no ambiente de ensino e aprendizagem como um 

todo são variados. Ela permeia a vida do indivíduo nas mais variadas situações, não estando 

contida somente no ambiente escolar. 

A contextualização das outras etapas do ensino contribuiu para que ocorresse 

entendimento amplo do porquê atitudes antiéticas como o plágio ocorrem no ensino superior, 

onde insere-se esta investigação. Dentro desta temática, também foi abordada a perspectiva da 

ética na graduação em Direito, pois é onde está situada esta pesquisa. Para chegar até o 

momento da graduação, porém, é preciso desenvolver todo um percurso educativo o qual molda 

e determina as atitudes dos estudantes. 

 As perspectivas acerca da ética no ambiente de ensino foram embasadas 

prioritariamente nos conteúdos presentes no material desenvolvido pela Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), cujo título é “Ética e pesquisa em 

Educação: subsídios” (ANPED, 2019). Esse material reúne diversos autores da área da 

educação e trata da temática de modo extremamente atualizado, visto que foi lançado em 2019. 

Também foram utilizados diversos autores que publicaram artigos no livro “Fraude e Plágio na 

Universidade”, publicado em 2016 (ALMEIDA et al., 2016), que traz contribuições 

importantes para os temas relacionados à ética no ambiente de ensino, como também outros 

autores abordando educação básica, ensino superior, ética na graduação em Direito, assim como 

na atuação profissional. 
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A segunda sessão, “Plágio no contexto educacional”, apresenta reflexões no sentido de 

compreender como o plágio está inserido no ambiente educativo do ensino fundamental I e II. 

De forma sucinta, o tema será abordado sob a perspectiva de alguns autores, tais como Krokoscz 

(2011, 2014), Rocha (2013), Portilho e Almeida (2008), dentre outros. É desenvolvida, também, 

uma discussão teórica referente ao plágio no âmbito da graduação, contextualizando a 

influência do processo de ensino vivenciado pelo aluno antes de entrar no ensino superior, a 

relação entre o plágio e a disseminação do acesso às tecnologias, as contradições que envolvem 

as instituições no âmbito da sociedade moderna, a apresentação de casos de plágio na pesquisa 

e alguns caminhos para a superação desta conduta antiética que tanto prejudica a sociedade 

como um todo. Dentre os inúmeros autores utilizados, destacam-se Wachowicz e Costa (2016), 

Vilaça (2015), Krokoscz (2011, 2014) e Masetto (2000). 

 

2.1 Ética no ambiente de ensino e para além 

 

O indivíduo não se faz sozinho. Ele constitui-se a partir de sua vivência em sociedade. 

Seu desenvolvimento, seus valores e crenças são formados a partir de sua convivência com 

outros. A cultura em que está inserido é parte constituinte de sua formação enquanto ser social. 

Mesmo vivendo em uma era em que as tecnologias modificaram a forma como as pessoas se 

comunicam e por vezes se relacionam, o contato e trocas entre os indivíduos continuam 

ocorrendo, trocas físicas e de conhecimentos. Brandão e Assumpção (2009, p. 54) ressaltam 

que o “processo social de criação de cultura é o que atribui ao ser humano a possibilidade de 

afirmar-se como um ser com consciência a respeito do seu saber”.  

Buscando viver em comunhão com os outros que o cercam, o indivíduo necessita de 

normas para lhe orientar afim de conviver de forma harmoniosa em sociedade. É fundamental 

que ele consiga desenvolver equilíbrio entre aquilo que deseja para si e o que é ético dentro do 

grupo onde vive e convive. Hermann (2019) discorre sobre como Aristóteles apresenta, em sua 

obra Ética e Nicômaco, o conceito de ética das virtudes, que é a capacidade de balizar as ações 

humanas para o bem do grupo, não para atendimento dos desejos, prazer e glória, mas, por meio 

da razão e da busca pelo bem comum, e não das emoções ou desejos próprios, orientar as 

atitudes para o bem do grupo social. 

Weber (2015, p. 301) considera que “os valores éticos não estão sujeitos a esses critérios 

[jurídicos], pois são pessoais. Logo, não podem ser impostos a ninguém”, sendo individuais, 

referem-se a distintos entendimentos da diferença entre o bem e o mal. Tais concepções são de 

ordem pessoal e, mesmo sendo crenças comuns dentre muitos de uma mesma comunidade, 
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formam-se de maneira diferente dentro de cada um. Por isso ocorrem diferenças entre o que é 

correto para um indivíduo e imoral para outro. Esta tensão por vezes só é resolvida por 

intermédio de interferência externa. Em função de tais discordâncias, são criadas regras e leis 

que valem para toda a comunidade, independentemente das crenças e do entendimento ético de 

cada um, buscando, assim, o bem-estar social. 

Como ser historicamente constituído, o homem vive e relaciona-se com conhecimentos, 

conceitos, realidades e relações criadas ao longo da existência da humanidade. Mesmo estando 

sozinho, as suas referências acerca do que é ético, de bem e mal, certo e errado, entre outras, 

são desenvolvidas com base na sua relação com o outro. Assim como muitas construções 

sociais, a ética é uma destas criações e acompanha a humanidade há muito tempo. Hermann 

(2019) cita que a construção do conceito como o conhecemos tem origem grega. Passou por 

muitas mudanças e adaptações até chegar a esta atual conceituação.  

De um modo amplo, pode-se dizer que a ética se estabelece na busca de orientações 

justificadas para o agir que resultem em um certo equilíbrio entre a pulsão irracional 

e seu domínio pela razão. Assim, ela se situa nesse espaço de ambiguidade entre a 

fragilidade humana com suas paixões e o limite imposto por normas de convivência 

que estão além da particularidade do eu. Nessa construção de sua liberdade, o homem 

instaura limites, luta contra as paixões mais impulsivas, ou seja, o ethos (grifo do 

original) o eleva para além da physis (natureza), e isso se realiza pela educação 

(HERMANN, 2019, p. 18). 

As normas de convivência, sejam leis, códigos de conduta, regras ou outras, coíbem ou 

delimitam o particular em detrimento do grupo, possibilitando relações sociais, contribuindo 

para que diferentes crenças e realidades convivam da forma mais harmônica possível. Elas são 

especialmente importantes quando o comportamento individual não é pautado pela ética ou 

mesmo quando existe conflito entre pessoas com diferentes percepções do que é ético, quando 

o indivíduo não demonstra consistência de valores em suas palavras ou ações que sejam 

voltadas para a convivência com base no respeito pelas diferenças entre si e os demais.  

Hermann (2019) citando Kant (1996), reflete que as regras, normas, leis e códigos de 

ética são importantes quando o agir corretamente só ocorre conforme o dever e não por dever, 

ou seja, faz-se o que é certo porque deve fazer, por temor das penalidades, por força de lei ou 

por imposição de alguma regra ou código, e não por dever, não por apenas saber que tal ato é o 

certo a se fazer.  

Desenvolver princípios éticos é um exercício de cidadania pautado pela igualdade, é 

demonstrar cuidado com a dignidade humana, é compreender que o coletivo tem relevância e 

primazia à vida individual, é entender que o espaço do outro deve ser respeitado. Weber (2015, 

p. 294) denota que “os valores éticos envolvem as distintas concepções de bem e visam respeito 
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à individualidade e identidade das pessoas”. Tais valores devem nortear o comportamento 

humano nas mais distintas situações, em qualquer ambiente onde exista a possibilidade de 

relações entre pessoas. Fermentão (2016,) esclarece a existência da relação entre ética e 

dignidade, dizendo que  

a dignidade ética se refere às obras praticadas pelas pessoas. Essa dignidade é o fruto 

de uma vida de acordo com a prática do bem, e não é praticada por todos do mesmo 

modo. Trata-se de uma dignidade construída por cada pessoa, por meio do exercício 

da liberdade (FERMENTÃO 2016, p. 891). 

As primeiras noções de ética podem ser apresentadas às crianças em seu ambiente 

familiar, em processos educativos anteriores à educação formal escolar. Na perspectiva de 

Polonia e Dessen (2005), é no ambiente familiar onde são criadas as primeiras noções de 

convivência em grupo, as primeiras socializações e inclusões em determinada cultura. Assim 

também pensa Brandão (1993), postulando que a educação se inicia antes da entrada na escola, 

compreendendo o exercício de vivenciar incessantemente novos contextos, o que por si só já é 

um processo educativo.  

A criança convive e é moldada observando e aprendendo com seus pais e pessoas de seu 

convívio diário, bem como com as situações que vivencia no seu dia a dia. Outra configuração 

presente na sociedade moderna e que em certa medida molda e proporciona aprendizagem são 

as ferramentas tecnológicas, com destaque para a internet, por se fazerem presentes na vida de 

muitas crianças.  

A formação cultural da criança, em que a ética está inserida, começa a ser construída 

dentro do lar, por intermédio do que seus familiares acumularam culturalmente. Advém das 

primeiras noções de convivência, restrita a um menor grupo social. O conhecimento e, 

consequentemente, a cultura da criança serão ampliados e contarão com novas e diferentes 

perspectivas a partir do momento em que esta for inserida na educação formal, recebida na 

escola, onde será impactada por culturas diferentes daquelas restritas ao ambiente familiar.  

Dentro das escolas constrói-se parte significativa da formação cultural. Laraia (2001) 

afirma que a cultura envolve um processo acumulativo, originado da experiência histórica das 

pessoas e gerações anteriores, juntamente com o que se vive no presente, que se acumula com 

o passado, ressignificando e remodelando a cultura.  

Para além dos objetivos de alfabetização, aprendizagem, ensino de conceitos, teorias e 

conteúdos proporcionados aos estudantes, a escola apresenta outras funções sociais. Para 

Dessen e Polonia (2007), é ali que ocorrem, muitas vezes, os primeiros contatos com pessoas 

de fora do círculo familiar e de amizades. É o local onde o estudante começa a ter as primeiras 
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noções de convivência em sociedade, passando a criar relações com pessoas de diferentes 

culturas, percebendo diferenças e desenvolvendo visões de mundo distintas. Neste ambiente se 

dá grande parte da formação necessária para se viver em sociedade. Nesse sentido, Libâneo 

(2001, p. 22) esclarece que 

 no âmbito da atividade pedagógica, marcos teóricos e morais são cruciais, pois, a 

todo momento, são requeridas opções sobre o destino humano, tipo de sujeitos a 

formar, o futuro da sociedade humana. A Pedagogia, do mesmo modo que outras 

ciências práticas como a Ética e a Política, realiza atividades envolvendo relações 

entre pessoas e grupos sociais, de modo que carrega consigo uma intencionalidade 

voltada para finalidades formativas, implicando um comprometimento moral de seus 

agentes. Se é verdade que os caminhos de formação humana são hoje mais espinhosos, 

entre outras razões porque não dispomos de tantas certezas como em outros tempos, 

por outro lado, não há motivos sólidos para renunciar à necessidade de formar sujeitos 

racionais mediante a valorização da razão crítica, o resgate do sentido da busca da 

autonomia e a afirmação de uma ciência não absolutizada conectada ao contexto 

social e cultural. 

Na perspectiva de Libâneo (2001, 2012), a educação, desde a alfabetização até os mais 

diversificados níveis de especialização, deve intencionar a busca por estimular a formação de 

determinadas características, como comportamentos éticos, dando ao indivíduo capacidade de 

usar seus conhecimentos para intervir de forma positiva na sociedade que o cerca. Sendo 

intencional, o ensino deve contribuir para a construção de sujeitos que atuam para modificar a 

realidade, sua e de quem está ao seu redor, pois o estudante deve reverberar em sua comunidade 

suas aprendizagens. 

Tendo em vista que os comportamentos éticos se desenvolvem por meio da vida em 

família, do convívio social e da educação escolar, faz-se necessário o entendimento sobre o 

papel da educação formal no âmbito do ensino superior no desenvolvimento da formação ética. 

É preciso relacionar também qual é a influência e a importância desta etapa de formação para 

aqueles que conseguem chegar até ela, visto que, mesmo em função do crescimento do número 

de ingressantes no ensino superior, uma parcela significativa ainda não consegue acessá-lo9.  

Partindo do princípio de que a graduação deve objetivar a formação para o trabalho em 

áreas específicas, assim como contribuir para a vida em sociedade, e que ao ingressar em uma 

graduação os estudantes moldam e reconfiguram muitos de seus comportamentos que 

continuarão presentes na vida adulta por muito tempo, é preciso compreender como ocorre o 

ensino da ética nestes ambientes. 

É importante compreender que tipo de profissional as IES pretendem formar, pois, por 

vezes, este é o momento em que os estudantes desenvolvem ou aprimoram suas capacidades 

 
9 Para maiores informações acerca do ingresso de estudantes no ensino superior no Brasil, consultar 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
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para a atuação profissional, impactando diretamente a forma como conviverão com quem tiver 

contato com eles. No mesmo sentido, Almeida et al. (2016, p. 16) afirmam que “não se pode 

perder de vista que a instrução de nível superior ocupa uma função decisiva na formatação do 

sistema de valores que enquadra a conduta moral no contexto social e profissional futuro”. 

Compreender a perspectiva ética na graduação é de extrema relevância, visto que, 

conforme já citado anteriormente na introdução desta dissertação, é crescente o aumento do 

número de pessoas que ingressam no ensino superior na expectativa de conseguirem, após 

conclusão de sua graduação, colocação no mercado de trabalho em busca de boas remunerações 

e, consequentemente, construção de uma vida digna. Sobre essa busca por mudanças, Hermann 

(2019, p. 19) considera que “a vida humana pode moldar-se e transformar-se como um lugar 

que construímos a partir de nossas ações. A crença de que é possível reconstruir a vida levou 

nossas mais elevadas tradições educativas a reconhecerem a ética como irrenunciável.” 

Não podendo ser renunciado na educação e sendo crucial para o ensino superior, os 

padrões éticos de conduta, tanto do estudante, quanto do profissional já formado, ganham ainda 

mais relevância quando se aborda mais detidamente o curso superior, especificamente um curso 

cuja premissa é formar profissionais para trabalhar com a utilização, interpretação e aplicação 

das leis: o curso de Direito. Para Weber (2015, p. 302), “o jurídico é, pois, a capa protetora do 

ético”, ou seja, cabe àqueles que atuam ou pretendem atuar no âmbito jurídico pautar-se por 

comportamentos éticos. Neste sentido, Soratto e Lino (2018), citando Bittar e Almeida (2015) 

salientam que, mesmo sendo áreas do saber diferentes, ética e direito apresentam valores e 

normas comuns entre si. 

Apesar da ética ser conceituada e entendida como algo que parte do indivíduo, ela está 

presente nas grades curriculares e é trabalhada de forma contínua na graduação em Direito. 

Soratto e Lino (2018) citam que Nalini (2009) é enfática ao afirmar que, ao escolher este curso, 

os estudantes devem desenvolver rígidos padrões éticos e de comportamento. Segundo ela, 

apesar de tal compromisso ser indispensável em todos os cursos de graduação, no Direito ele 

ganha intensidade, pois deve ser claro aos estudantes que no Direito existe a primazia em se 

trabalhar com o certo em detrimento do errado. 

  Outra perspectiva que demonstra a importância do estudo da ética no campo do Direito 

pode ser encontrada nas diretrizes curriculares nacionais deste curso (DCN), que são normativas 

do Ministério da educação (MEC) as quais determinam as configurações dos cursos de 

graduação em Direito. Essas diretrizes salientam a importância do ensino de ética, 

considerando-a uma área formativa.  
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As DCN deste curso determinam que o estudo da ética deverá estar presente nos projetos 

pedagógicos do curso (PPC) de graduação em Direito. Tal orientação está presente no artigo 

5º, parágrafo 1. As DCN aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno 

(CNE/CP) em 09.6.15, e sancionadas pelo MEC, em 17.12.2018, apresentam dentre outras, a 

seguinte instrução. 

Art. 5º - O curso de graduação em Direito, priorizando a interdisciplinaridade e a 

articulação de saberes, deverá incluir no PPC conteúdos e atividades que atendam às 

seguintes perspectivas formativas: I - Formação geral, que tem por objetivo oferecer 

ao graduando os elementos fundamentais do Direito em diálogo com as demais 

expressões do conhecimento filosófico e humanístico, das ciências sociais e das novas 

tecnologias da informação, abrangendo estudos que, em atenção ao PPC, envolvam 

saberes de outras áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência Política, 

Economia, Ética[!], Filosofia, História, Psicologia e Sociologia (BRASIL, 2018, art. 

5º). 

Dado o fato de que os egressos do curso de Direito, quando inseridos em sua área de 

formação, irão trabalhar com aspectos legais e jurídicos, é certo que atuarão em áreas 

relacionadas diretamente a muitos aspectos sociais da vida das pessoas, sendo, portanto, 

fundamental que durante a graduação tenham acesso a ensinamentos que os auxiliem a moldar 

ou aprimorar ações, conhecimentos e crenças pautadas pela ética e pelo entendimento de que 

sua conduta deve primar pelo bem estar social.  

Soratto e Lino (2018) apontam que tal orientação do processo formativo dos alunos deve 

objetivar a formação de profissionais orientados por normas morais, respeito e pelo senso de 

dever com aqueles que irão utilizar dos seus serviços. Deve-se deixar claro que o ganho 

financeiro não pode suprimir o dever ético do seu trabalho. Isso não significa que aqueles que 

trabalham não devam ser remunerados, mas sim que este ganho seja proveniente de um trabalho 

marcado por ações éticas.  

Fica claro que os ensinamentos que envolvem ética devem permear todo o processo de 

ensino presente na graduação, porém quando esta se finda é fundamental que os egressos do 

curso possam se valer de diretrizes éticas que orientem suas ações e que possam auxiliá-los a 

desenvolver um trabalho pautado pela ética. Para isso, pode-se contar com o Código de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que traz importantes orientações acerca 

de como o profissional deve atuar no exercício de sua profissão. 

Diante deste panorama que relaciona o caminho do estudante, desde antes de sua entrada 

na escola até sua atuação profissional, fica evidente que a formação ética quando acontece é 

construída aos poucos, no decorrer da vida estudantil e para além dela. Essa construção não 

cessa, apenas se reconfigura para abarcar as necessidades e realidades vividas pelo indivíduo. 
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Hermann (2019, p. 20) ressalta que “a ética é um saber que indica a melhor maneira de operar, 

segundo o melhor critério, que é a razão. Bem viver é buscar a felicidade que se realiza 

praticando a virtude”. Sendo tão ampla e com tantas nuances, não é possível delimitar um 

caminho único para construção de pessoas com bases éticas, mas pode-se perceber que o ensino 

é um meio fundamental para que isso ocorra.  

A seguir será tratada outra perspectiva presente no ensino e que também se relaciona 

diretamente com a ética: o plágio. Ele tem permeado os debates acerca da ética na educação e 

na pesquisa científica. 

 

2.2  Plágio no contexto educacional 

 

2.2.1 Contexto do plágio nos ensinos fundamental e médio 

 

Sendo a escola um dos ambientes em que a criança tem seus primeiros contatos com 

questões conceituais e práticas sobre ética, é possível presumir então que é justamente nestes 

ambientes que os casos de falta de ética precisam ser mais debatidos. Faz-se importante que o 

estímulo a comportamentos pautados pelo bem estejam presentes durante todo o processo 

formativo do estudante, não só inserido nos conteúdos, mas também no comportamento do 

professor, bem como de todos aqueles presentes no ambiente escolar. 

Dentre os variados tipos de comportamentos antiéticos no ambiente escolar, um destaca-

se e acompanha os estudantes ao longo de toda a sua vida formativa: o plágio, que é 

caracterizado como a cópia de textos alheios sem indicar o autor. No ensino fundamental ainda 

não se pode falar que os alunos cometem plágio, pois o ato de copiar está presente na 

alfabetização. Na perspectiva de Rocha (2010), o ato de copiar é utilizado visando à 

memorização. Neste texto, não se pretende questionar ou discutir tal método pedagógico, porém 

é preciso que ao longo do tempo a prática seja substituída, dando lugar à pesquisa e à produção 

de textos próprios dos alunos, tal como demonstra Krokoscz (2014, p. 33), ao dizer que 

assim, depois das séries iniciais, quando o estudante já aprendeu a produzir seu 

próprio texto, a prática da cópia, isto é, da imitação ou repetição, deveria ser 

abandonada e a escrita passa a ser utilizada como meio de expressão e comunicação 

dos conhecimentos obtidos na escola. Contudo o que acontece nesta fase que 

corresponde a segunda etapa do ensino fundamental é que o estudante passa a 

desenvolver os primeiros trabalhos de levantamento bibliográfico sobre os mais 

variados temas, porém ao invés da escrita ser um meio de comunicação sobre os 

conhecimentos obtidos, ela continua como uma ferramenta de cópia e reprodução da 

produção alheia, numa prática que acaba por ser mantida até a conclusão do ensino 

médio. 
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Parte significativa das discussões acerca do plágio na educação estão concentradas no 

ensino superior e na pesquisa científica, porém diversos autores entendem que o assunto deve 

ser pesquisado também no ambiente escolar, o qual antecede o ensino superior. Autores como 

Costa e Oliveira (2019), Krokoscz (2014), Rocha (2013), Bonette e Vosgueral (2010), Portilho 

e Almeida (2008), dentre outros, entendem que a prática da cópia pode levar futuramente ao 

plágio. 

Rocha (2013), em sua dissertação de mestrado, afirma que o estímulo à pesquisa deve 

estar inserido de forma sistematizada em todas as etapas da educação formal, não apenas no 

ensino superior. Citando Demo (1997), ela pondera que é natural no início o aluno copiar, pois 

é deste ponto que se iniciam as primeiras pesquisas. Logo quando o aluno começa a realizar a 

prática da cópia no ensino básico, porém, é preciso que os professores o estimulem e auxiliem 

a desenvolver métodos de pesquisa e escrita, assim como o docente deve deixar claro que a 

simples reprodução nada acrescenta ao processo de aprendizagem.  

Ainda segundo a autora anteriormente citada, não se pode simplesmente exigir que o 

professor substitua a prática da cópia, muito arraigada na educação, e implemente na sua prática 

de ensino atividades que estimulem nos alunos o hábito da pesquisa e da escrita. É preciso 

capacitá-lo constantemente para tal, a fim de que ele desenvolva da melhor forma este processo, 

dentro da realidade vivenciada em sala de aula. Concordando com a importância de tal 

abordagem, Cunha (2006?, p. 11-12) reforça que 

se a questão do plágio não for tratada com a devida seriedade e o merecido destaque 

em cursos de formação de professores e, sobretudo, nas salas de aula da escola básica, 

o aluno hoje acostumado à cópia não autorizada continuará não vendo problema em 

realizar essa prática, seja qual for a sua atividade futura. 

Essa preocupação com a instrução acerca da condução de pesquisas na educação básica 

é importante para que o aluno, ao chegar ao ensino superior, quando a produção de textos se 

intensifica, já tenha clareza de que a cópia de textos de outros é nociva para sua aprendizagem, 

assim como esteja mais familiarizado e confortável com a escrita de textos próprios. A partir 

da graduação, por meio das disciplinas de metodologia, ele terá ciência, se ainda não adquirida 

na educação básica, de que o plágio afeta também a pesquisa como um todo, assim como 

desvaloriza o trabalho de outros autores. 

Sem dúvida, a pesquisa escolar é um relevante instrumento metodológico de ensino 

aprendizagem, sendo que, através dela, é possível desenvolver ações que levem à 

interdisciplinaridade, palavra de ordem no atual contexto educacional. [...] Sua prática 

permite que o aluno aprenda ao transformar informação em conhecimento 

(PORTILHO; ALMEIDA, 2008, p. 485). 
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Outro apontamento importante feito por Rocha (2013) é que se os métodos de pesquisa 

e produção de textos forem trabalhados durante as séries iniciais e mesmo no ensino médio, 

aumenta-se as possibilidades de não acontecer de o estudante chegar na graduação com sérias 

dificuldades de realizar a escrita de sua monografia, ou trabalhos acadêmicos, tão comumente 

solicitados por docentes nas mais variadas disciplinas e tão importantes, tanto para o processo 

de aprendizagem quanto para a futura atuação profissional. 

Silva (2008) afirma que, historicamente, desde o ensino fundamental até a universidade, 

tem-se convivido com a prática da cópia de produções textuais de outrem, de forma parcial ou 

total, omitindo-se a fonte. A lógica escolar prega que a produção de textos é uma tarefa que tem 

o objetivo específico de gerar nota para o aluno, e não para contribuir com uma possível 

construção autoral. 

Trabalhar a interpretação, a pesquisa e a produção de textos no ensino básico torna-se 

ainda mais importante no momento histórico em que vivemos, quando permeiam-se as 

influências digitais, tal como citam Bonette e Vosguerau (2010), apontando que o uso de 

internet por estudantes para fins de pesquisa está disseminado entre os alunos do ensino médio 

e fundamental. Diante desta realidade posta, portanto, é preciso que ocorra contínua orientação 

acerca de formas de pesquisa que contribuam de maneira positiva com o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Ao contrário, caso tal comportamento antiético dos alunos não seja desestimulado na 

educação básica, ele poderá trazer reflexos negativos durante toda a vida da pessoa, em especial 

no ensino superior. Não se pode afirmar, porém, que um aluno que fez uso da cópia durante sua 

educação básica e/ou no ensino médio terá o mesmo comportamento ao ingressar no ensino 

superior.  

Na perspectiva de Krokoscz (2014, p. 34), “o problema do plágio no ensino superior é 

diferente da educação básica, pois as razões de ocorrência não são inteiramente coincidentes”. 

Para compreender o plágio no ambiente do ensino superior é fundamental a contextualização 

de outros fatores que envolvem esta prática nociva, tanto para o processo de ensino e 

aprendizagem quanto para a pesquisa e prática profissional. 

 

2.2.2 Contexto do plágio na graduação presencial 

 

As distâncias físicas entre países e continentes outrora significavam barreiras difíceis de 

serem transpostas. Esse cenário perdurou por séculos, porém tais limites foram ressignificados 

e muitas barreiras são transpostas de forma mais simples na atualidade. Isso não significa que 

as distâncias tenham sido eliminadas, mas foram superadas em certa medida pelas tecnologias 
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desenvolvidas pelo homem. A globalização econômica dos mercados, bem como o avanço do 

capitalismo, possibilitou trocas comerciais com praticamente qualquer pessoa ou empresa nos 

mais diversos lugares do mundo. Além disso, os meios de comunicação digitais facilitam ainda 

mais os processos de compra e venda. 

Juntamente com as facilidades de se negociar quase qualquer coisa em qualquer lugar, 

surgem, ou se intensificam, as mazelas sociais. Para Libâneo (2001), as demandas desta 

economia sem fronteiras dificultam ou mesmo impossibilitam o acesso ao mundo do trabalho, 

tanto àqueles que não conseguem acesso às tecnologias quanto aos menos capacitados 

tecnicamente. Isso acaba por privilegiar aqueles que, de forma mais fácil ou sacrificante, 

conseguem se aprimorar e desenvolver as habilidades necessárias para inserir-se ou se manter 

trabalhando.  

A evolução acelerada das tecnologias faz surgir a crença de que o conhecimento 

adquirido, na perspectiva de Portilho e Almeida (2008), tenha prazo de validade. Essa aparente 

perecibilidade dos conhecimentos gera a necessidade por profissionais cada vez mais 

capacitados tecnicamente em conhecimentos recentes, necessários para o desenvolvimento do 

trabalho. Esses profissionais constantemente precisam ressignificar seus saberes, pois, caso 

contrário, como Lévy (2004) considera, os seus conhecimentos adquiridos no início da carreira 

em pouco tempo ficam obsoletos. 

Neste cenário de urgência por tecnização, surgem, a todo momento, oportunidades para 

instituições de ensino dos mais variados tipos desenvolverem cursos para proporcionar 

formações e complementações específicas em áreas que apresentam carência de profissionais, 

ou até mesmo formação para setores que ainda estão em estágio de gestação.  

A busca por uma melhor colocação, inserção ou até mesmo reinserção no mundo do 

trabalho vem gerando crescente demanda para alguns cursos de graduação oferecidos pelas 

mais variadas IES, tanto públicas quanto privadas no Brasil. Prova deste crescimento é que, 

entre os anos de 2000 e 2010, o número de matrículas em cursos de graduação presenciais 

apresentou crescimento superior a 100% (BRASIL, 2010). Krokoscz (2014) acredita que uma 

das razões para esse crescimento é a busca por melhor qualidade de vida, por meio do aumento 

da renda, pois vagas de trabalho com salários melhores geralmente exigem vasta qualificação 

técnica. 

Mancebo (2007ª) refere-se ao ambiente universitário como local de integração, de trocas 

de pensar com o outro. É um ambiente que pode proporcionar mudanças comportamentais e 

sociais nos estudantes. O ensino superior é carregado de expectativas e aspirações, projeta-se 
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nele revoluções pessoais em vários níveis, assim como são projetadas muitas perspectivas no 

papel do professor neste contexto formativo. 

Na verdade, espera-se que os docentes universitários possam contemplar dois polos 

em suas práticas pedagógicas: formar para a cidadania, como sujeito histórico e 

transformador da sociedade, e contribuir para a produção do conhecimento 

compatível com o desenvolvimento tecnológico contemporâneo (BEHRENS, 2000, 

p. 71). 

Na percepção de Igue, Bariani e Milanesi (2008) e Krokoscz (2014), é crescente o 

número de indivíduos que ingressam no ensino superior com a expectativa de que esta formação 

possa proporcionar mais chances de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, 

atendendo tanto suas necessidades de realização profissional quanto seus anseios de  aumento 

do ganho financeiro.  

O ingresso em um curso superior carrega consigo a esperança da possibilidade de 

mudança da realidade social da pessoa e, até mesmo, de suas famílias. Conforme indicam 

Moreno e Soares (2014), porém, essa expectativa nem sempre se torna realidade, visto que não 

existe espaço suficiente para abarcar profissionais recém-formados e com pouca ou nenhuma 

experiência em função da crescente entrada de estudantes no ensino superior. Em contradição, 

Santos e Almeida Filho (2008) indicam que neste cenário de crescente necessidade de 

profissionais capacitados as IES ganham notoriedade após o século XX, não em sua plenitude 

de possibilidades de formação, mas em áreas específicas e determinadas do conhecimento. 

As empresas, objetivando maior lucratividade e dominação de espaço no mercado 

capitalista, buscam cada vez mais profissionais especializados e detentores de conhecimentos 

técnicos aprofundados em sua área de atuação. Parte dos empresários, em seu anseio por 

aumentar seu capital, não se dispõe a contratar pessoas com menos conhecimento para treiná-

las. Os processos seletivos para preenchimento de vagas exigem profissionais cada dia mais 

capacitados e com específica formação técnica.  

Segundo Lampert (2001), a universidade na sociedade pós-moderna10 vive uma grande 

contradição. Ao mesmo tempo em que perde espaço, notoriedade e poder relacionados ao 

conhecimento e à pesquisa científica, ganha maior importância como provedora de 

conhecimentos específicos. Para Franco (2013), a universidade é o local onde as pessoas são 

preparadas para o “saber fazer”, não para o saber de forma crítica e o fazer com propósitos 

 
10 Sobre sociedade Pós-moderna, Lampert (2001, p. 57) informa: “a partir da metade do século XX, após duas 

guerras mundiais e sucessivas guerras civis, crises políticas, econômicas e a Guerra Fria, o mundo ocidental 

assume características até então desconhecidas. Passa-se do paradigma moderno para o pós-moderno, no qual os 

conceitos e princípios até então aceitos começaram a ser questionados e refutados. O positivismo como única 

forma de gestão de conhecimentos perde seu monopólio”. 
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claros, ou para a compreensão do impacto social do fazer, mas para o fazer bem feito aquilo 

que foi exigido por outro.   

Tomando cuidado para não cair em generalizações, pode-se pensar que como instituição 

capaz de atender às necessidades do neoliberalismo11 muitas IES são pressionadas a, por meio 

do seu ensino, produzir profissionais prioritariamente com formação de ordem prática.  

Algumas vezes a adesão a este pensamento ocorre de forma espontânea. 

Se a universidade perde espaço de pesquisa e ganha espaço para formação técnica, os 

discentes também perdem. Isso porque acabam sendo inseridos num processo aligeirado no 

sentido formativo, moldados e formados tão somente para o trabalho. Acabam ficando privados 

de uma graduação que, sem deixar de lado a capacitação técnica, também, e em igual 

importância, poderia contribuir com uma formação abrangente, ética e crítica.  

Para Lampert (2001), no entanto, o que se presencia é a existência de 

um ensino superior cada vez mais restrito no sentido de conhecimentos, que evidencia 

a formação profissional em detrimento do ensino amplo, que visa à inteligência e à 

expansão cultural, doméstica e aprisiona a inteligência do aluno, ao invés de 

desenvolvê-la (LAMPERT, 2001, p. 59). 

Mesmo com o esvaziamento do ensino superior e sua aderência aos objetivos 

capitalistas que exigem uma formação restrita e aligeirada para inserir rápida e continuamente 

trabalhadores nas empresas, visando a atingir às inúmeras exigências impostas pela realidade 

posta no mercado de trabalho e buscando destacar-se em uma sociedade altamente competitiva, 

muitas pessoas, na visão de Bento e Falconelli (2013), ingressam em IES buscando adquirir 

este conhecimento voltado ao saber fazer.  

A partir do momento deste ingresso na graduação, algumas pessoas recebem como 

atribuição uma série de atividades e obrigações acadêmicas, objetivando à construção de algum 

tipo de conhecimento e formação profissional. É neste contexto formativo, que envolve a 

necessidade de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, que surge o ato ilegal12 de plagiar. 

 
11 Acerca das necessidades do neoliberalismo, usou-se como base a explicação de Andrade (2019, p. 235), quem 

diz que “a primeira dimensão é a econômica globalizada, definida por um regime de acumulação financeirizado 

por reconfigurações geográficas da produção, por formas de acumulação, por espoliação e pela centralização da 

tomada de decisão nas mãos de um número reduzido de agentes transnacionais capitalistas, colocando no centro 

do embate a luta de classes em âmbito internacional e as resistências às formas de espoliação.” Para melhor 

compreensão acerca de tal modelo de intervencionismo econômico, consultar artigo disponível em: O que é o 

neoliberalismo? A renovação do debate nas ciências sociais 
12 A Lei de Direito Autoral n. 9.610, de 1998, define: “Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, 

de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do 

autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar lhes a identidade da seguinte 

forma: I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três 

dias consecutivos, II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos 

exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em 

file:///C:/Users/Cassia%20Farina/Google%20Drive/Cassia/Mestrado/1-dissertação/2%20PÓS%20QUALIFICAÇÃO/Deposito%20dissertação/O%20que%20é%20o%20neoliberalismo%3f%20A%20renovação%20do%20debate%20nas%20ciências%20sociais
file:///C:/Users/Cassia%20Farina/Google%20Drive/Cassia/Mestrado/1-dissertação/2%20PÓS%20QUALIFICAÇÃO/Deposito%20dissertação/O%20que%20é%20o%20neoliberalismo%3f%20A%20renovação%20do%20debate%20nas%20ciências%20sociais
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Este ato vem crescendo e preocupando professores e pesquisadores do meio acadêmico. O 

plágio é descrito por Wachowicz e Costa (2016) como o uso de texto alheio, e de forma 

intencional ou não deixar de referenciar o autor ou referenciá-lo de forma incorreta, não 

seguindo as normas técnicas vigentes. 

Silva et al. (2018) apresentam o plágio como o ato de retirar de qualquer fonte conceitos, 

frases, ideias de outros e não referenciar de forma adequada a fonte da publicação. Pode-se 

considerar tal ato como roubo intelectual, ou seja, apossar-se de ideias de outros e utilizá-las 

como suas, apropriando-se intelectualmente do texto alheio. Usar as ideias de outro como suas 

é tanto ilegal quanto antiético. Ainda pode-se encontrar o conceito de plágio no site da 

Associação brasileira de normas técnicas (ABNT) (2018, s.p.): “plagiar é apresentar como suas 

as ideias ou o texto de outra pessoa”. São variados os conceitos acerca do plágio, mas todos 

têm em comum a indicação de que ele é a cópia de texto alheio sem citar a fonte original. 

Segundo Freire (1979, p. 18), “quando um indivíduo pretende imitar outro, já não é ele 

mesmo”. Essa frase se aplica também ao ato de copiar o que outro escreveu, ao imitar as 

 
jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor, III - tratando-se de 

outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior” (BRASIL, 

1998, art. 108).  

Constituição da República Federativa do Brasil:  
Art. 5º, inciso XXVII. “Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas 

obras, (...).”  inciso XVIII – são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive 

nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos 

criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas [...] 

Código Civil: Art. 1.228. “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-

la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”  

Código Penal 3: Art. 184, e seus parágrafos. Define a violação dos direitos autorais como crime, com previsão 

de punição que varia de multa à reclusão de até quatro anos.  
Lei nº 9.610/98 (Lei do Direito Autoral - LDA) 8: Art. 7º. Define o rol de obras intelectuais protegidas pela lei, 

que vão desde grandes conferências até pequenas gravuras, conceituando obras intelectuais como “criações do 

espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que 

se invente no futuro”.  
Lei nº 9.610/98 (Lei do Direito Autoral - LDA) 8: (cont.), Art. 22 a 24. Definem como pertencentes ao autor os 

direitos morais e patrimoniais sobre a sua criação, conceituando direitos morais como o direito: “[...] de 

reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra”, “[...] de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional 

indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra”, e “[...] de conservar a obra inédita”. 

Art. 29. Determina que “depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 

modalidades, tais como:” “[...] a reprodução parcial ou integral”, “[...] a edição, adaptação, o arranjo musical e 

quaisquer outras transformações”, ou “[...] a tradução para qualquer idioma”.  
Art. 33. Proíbe a reprodução de obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou 

melhorá-la, sem permissão do autor.  
Art. 46, inciso III. Define que não constitui violação dos direitos autorais, “[...] a citação em livros, jornais, 

revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 

polêmica, na medida justificada para a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra [...]”. 
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palavras de outro, sem deixar claro que isto está sendo feito para apoiar os conceitos de quem 

está escrevendo.  

Aquele que comete o plágio transforma seu texto em retalhos, reduzindo-o ao 

empirismo, uma vez que, deixando de informar que sua escrita parte de concepções alheias, 

deixa também de demonstrar que suas afirmações têm por base um arcabouço teórico 

desenvolvido por outros que possivelmente detêm conhecimento sobre o assunto. Na 

perspectiva de Krokoscz (2014), o plágio consiste numa composição textual baseada na mera 

reprodução, recortando trechos de textos distintos e “costurando-os”13 de forma que façam 

algum sentido para quem lê. Agindo de tal forma, aquele que escreve perde a oportunidade de 

desenvolver seus conhecimentos e sua compreensão sobre o assunto, deixando de se posicionar 

enquanto indivíduo capaz de articular ideias e tirar conclusões próprias.  

De forma intencional, consciente ou não, usurpa-se de si próprio a possibilidade de 

desenvolver novas e próprias descobertas, que partem de algo existente, podendo transformar-

se em novas informações, assim como poderão relacionar-se a outras e aprimorar conceitos. 

Sobre o ato de pesquisar, Minayo (2007) descreve que esta ação é contínua, pois, por meio dela, 

desenvolvem-se novas descobertas e a partir destas novas indagações. Quando o plágio 

acontece, porém, o ciclo da pesquisa pode se fechar, pois, ao simplesmente copiar, o estudante 

pode deixar de refletir sobre o que está escrito e, consequentemente, não criar novas hipóteses 

sobre o assunto, deixando também de desenvolver novos questionamentos, limitando seu 

aprendizado. 

Apesar da vasta literatura sobre o plágio no ensino superior e de inúmeros relatos de 

docentes que se deparam com casos cometidos por alunos, Wachowicz e Costa (2016) 

consideram que a maioria dos casos que ocorrem dentro das IES não repercutem externamente, 

sendo resolvidos diretamente entre professor e aluno ou, em alguns casos, sendo solucionados 

internamente de forma administrativa. Por esta razão, segundo Krokoscz (2011), no Brasil não 

existem estatísticas que comprovem a incidência ou mesmo aumento do plágio realizado por 

estudantes do ensino superior.  

O plágio ocorre por inúmeras razões, dentre elas as dificuldades no desenvolvimento de 

textos, assim como o entendimento, dos estudantes, de que o aprimoramento da escrita não é 

fator preponderante para a empregabilidade. No entender de Krokoscz (2014), a carreira 

 
13 A ação descrita é caracterizada como plágio parcial. Segundo Wachowicz e Costa (2016, p. 131), “plágio parcial 

consiste em uma obra que é apresentada como una, como fruto da concepção de um determinado autor, porém 

trata-se de um mosaico de partes extraídas de obras de terceiros e se caracteriza pela simples omissão dos créditos 

para os verdadeiros autores”. 
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acadêmica e o desenvolvimento de pesquisa científica não são prioridades para os estudantes, 

que consideram importante apenas fazer o trabalho para atender à solicitação do professor. 

 Krokoscz (2014) também informa que, ao realizar pesquisas acerca do assunto com 

alunos de diversas instituições de ensino superior, mapeou outros motivos pelos quais os 

estudantes utilizam o plágio. Dentre eles estão a falta ou o pouco empenho por parte dos 

discentes, indisponibilidade de tempo para o desenvolvimento de textos, dificuldade para o 

desenvolvimento de escrita acadêmica, falta de conhecimento e/ou esclarecimento sobre as 

implicações legais, morais e o prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem e até mesmo falta 

de verificação da ocorrência de plágio pelos professores.  

Em outra perspectiva, Córdula e Nascimento (2018), citando dados da pesquisa 

realizada por Silva e Domingues (2008) junto a graduandos, demonstram que mais de 85% dos 

estudantes não usam prioritariamente fontes técnico-científicas no desenvolvimento de seus 

textos acadêmicos.  

Almeida et al. (2016) expõem que nem sempre existe a intenção da cópia. O 

desconhecimento acerca das normas para citações diretas e indiretas também é um forte motivo 

para o plágio. Desenvolver corretamente referências não é tarefa simples, em especial se se 

pensar que, como indicam os diversos autores citados neste texto, os estudantes se formam 

estimulados a copiar, primeiro do quadro, depois em livros e na própria internet, trazendo certa 

normalidade ao ato. Assim, pode ser que continuem reproduzindo tal ação de forma automática. 

Barbastefano e Souza (2007), ao realizar pesquisa, se depararam com estudantes que afirmam 

entender que o plágio ocorre desde a educação básica e que eles não são orientados sobre o que 

vem a ser autoria, nem o que são direitos autorais. 

Outro aspecto fundamental a ser levado em consideração é o de que a ampla gama de 

conteúdos diversos disponíveis na internet também pode ser um forte fator de estímulo à 

prática. Moran (2000, p. 29) afirma que “uma das dificuldades atuais é conciliar a extensão da 

informação, a variedade das fontes de acesso com o aprofundamento de sua compreensão”. A 

expansão e popularização da internet possibilitaram a muitos indivíduos a aproximação com 

conteúdos antes restritos a um pequeno grupo de pessoas com condições de adquirir livros.  

Segundo apontamentos de Franco (2012a), a internet, com suas redes sociais, seus 

jogos, seus filmes on-line, seus conteúdos disponíveis em vídeos, seus resumos, seus 

buscadores que possibilitam acesso fácil a uma infinidade de informações, detém enorme 

influência sobre as novas gerações, competindo com o ensino formal de forma injusta, uma vez 

que a atratividade de um é infinitamente maior que do outro.  
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Apesar de tais facilidades contribuírem para a prática, claramente o plágio não nasceu 

com a invenção ou popularização da internet. Ela apenas facilitou o processo, deu mais 

visibilidade e, inclusive contribui, e muito, para a detecção de tal ato. Krokoscz (2014) cita que 

o conceito de plágio relacionado à autoria popularizou-se a partir do século XVIII, quando 

ocorreu o entendimento de que o que foi escrito por alguém é de sua autoria. O autor salienta 

que existem menções sobre plágio desde a Roma antiga, por vezes visto como forma de 

preservação do conhecimento, mas que não era um problema como está posto na sociedade 

atual. 

A internet facilitou o acesso à informação e possibilitou a ampliação de conhecimentos 

gerais para muitos indivíduos. Muitos foram os benefícios oriundos deste amplo acesso a textos 

e pesquisas, porém é importante avaliar que também surgiram malefícios, tais como a 

proliferação de informações equivocadas, a dificuldade em encontrar informações 

significativas, a ampliação do plágio, dentre inúmeros outros.  

Segundo Masetto (2000, p. 144), “é importante não nos esquecermos de que a tecnologia 

possui um valor relativo: ela somente terá importância se for adequada para facilitar o alcance 

dos objetivos e se for eficiente para tanto”. A incidência do plágio demonstra que em alguns 

casos o uso da tecnologia acaba se ligando a objetivos que são diferentes daqueles que buscam 

o processo de aprendizagem do aluno. 

A internet, ao mesmo tempo, facilitou o acesso, banalizou a informação disponível em 

seu ambiente, dando o mesmo peso de importância para conteúdos relevantes e irrelevantes, 

tornando, por vezes, difícil separar o que seriam textos desenvolvidos com rígidos critérios de 

pesquisa e fontes sólidas daqueles baseados em achismos ou inverdades. 

  Muitas vezes, ao realizar a cópia de conteúdos disponíveis em sites, blogs, redes sociais 

e afins, os estudantes sequer têm o cuidado de verificar a autenticidade da informação e a 

utilizam de maneira indiscriminada, como se fosse uma verdade absoluta. Masseto (2012, p. 

162) também demonstra preocupação com os conteúdos disponíveis na Web. 

Todos nós sabemos que há muita coisa importante e maravilhosa a que chegamos pela 

internet. Assim como há um sem-número de informações absolutamente dignas de 

uma lata de lixo. Alunos e professor vão aprendendo, assim, a desenvolver sua 

criticidade.  

Entende-se, portanto, que o problema a ser enfrentado não é a disseminação da 

tecnologia, nem o acesso a ela, mas a forma como as informações encontradas são usadas. Até 

porque, na perspectiva de Kenski (2015), a educação, em grande medida, é orientada na 

sociedade atual por inovações presentes na internet. Independentemente das questões 
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preocupantes contidas em tal afirmação, é preciso ter ciência de que a tecnologia está posta na 

educação e que, portanto, deve ser usada de forma a beneficiar os processos de ensino e 

aprendizagem. 

Em função de tal afirmação, faz-se necessária a retomada da discussão acerca do espaço 

da pesquisa científica na graduação, pesquisa para a qual a internet é uma ferramenta importante 

e que contribui para a democratização da informação. Sendo realizada sob critérios rígidos de 

seleção de conteúdos e fontes, a informação pode orientar os processos formativos dos 

universitários. 

Tem-se visto, porém, um movimento em que a pesquisa perde espaço dentro de muitos 

cursos de graduação. Acerca desta perspectiva, Lampert (2001) apresenta um contundente 

movimento de restrição que ronda o ensino superior e que pode ser mais um fator de estímulo 

ao plágio. Um movimento de esvaziamento dos conhecimentos, no qual o saber amplo dá lugar 

ao saber somente, ou prioritariamente para o trabalho; desenvolvimento da inteligência e a 

expansão cultural dão lugar ao saber fazer. Hallak (2016, p. 34) também entende como 

problemática a configuração do ensino superior na modernidade, indicando que 

com efeito, se a fraude acadêmica exprime um ajustamento, uma reação de adaptação 

entre o que é esperado da universidade e a realidade do que é a sua oferta, lutar contra 

a fraude passa então por um esforço de dar coerência às práticas em vigor no ensino 

superior para responder à evolução das expectativas dos estudantes e, de modo geral, 

de toda a sociedade. 

Neste contexto, o saber fazer deve ser a fonte em que bebe a pesquisa científica. Importa 

mais o saber cotidiano. As capacidades técnicas, a teoria e o conhecimento historicamente 

acumulados perdem espaço e ganham o status de um passado a ser lembrado, mas não entendido 

e revisitado. No entender de Moraes (2001), este recuo da teoria prega que os pressupostos 

teóricos são perda de tempo e que se deve dar importância à reflexão da prática do trabalho, 

colocando a experiência imediata como centro das investigações.  

Sendo a prática profissional o foco, a escrita acadêmica, o aprimoramento da leitura e o 

desenvolvimento de pesquisas podem perder a relevância perante o estudante, levando-o ao 

entendimento de que o saber se faz somente pelo fazer. A aprendizagem ocorreria somente por 

meio da prática. Assim, a pesquisa perde importância, tornando-se apenas mais uma obrigação 

curricular que poderá ser realizada de qualquer forma, inclusive copiando parcial ou totalmente 

o trabalho alheio, estreitando, deste modo, a relação com o plágio.  

Os discursos sobre competências e estímulo à competitividade, presentes no mercado 

de trabalho, incorporam-se ao ambiente de ensino. Segundo Mendes (2013), as práticas usadas 

nos ambientes empresariais são constantemente incorporadas aos ambientes educacionais, 
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fazendo com que o estímulo à competitividade entre os alunos seja prática corriqueira em 

ambientes acadêmicos. A pressão para a criação de um bom currículo acadêmico, que poderá 

beneficiar o futuro profissional na conquista por uma melhor vaga no mundo do trabalho ou 

mesmo na realização de um concurso público, é um forte estímulo à prática da cópia para 

desenvolver artigos, resenhas, papers ou outros tipos de textos acadêmicos, uma vez que 

produzir grande volume de escrita requer tempo, o que muitos não têm.  

Tomando como base os apontamentos destas causas, é preciso compreender que, para 

além da responsabilidade e culpabilidade individuais, o contexto social também tem peso, 

sendo que a maneira como o indivíduo está inserido nele pode oferecer mecanismos tanto de 

estímulo quanto de combate. Neste sentido, Vilaça (2015) pontua que o problema do plágio é 

multifatorial, indo muito além da responsabilidade individual, estando inserido tanto na forma 

como a sociedade entende educação quanto na forma como aquela está inserida na sociedade, 

desenvolvendo processos formativos que pouco contribuem para a construção de alunos com 

capacidades de escrita e leitura interpretativa.  

Outro ponto a ser levantado diz respeito ao fato de que o uso do plágio não acontece 

somente entre os estudantes de graduação. Ele é encontrado em diversos ambientes, dentre eles 

na pós-graduação, assim como na pesquisa científica como um todo, inclusive entre 

pesquisadores que também atuam na docência, o que vem a ser um contrassenso, pois o 

professor tem um importante papel no desestimulo a prática do plágio. Portanto se ele mesmo 

o pratica, será mais complexo exigir do aluno conduta diferente da sua. 

 Acerca do plágio em pesquisas científicas, Vasconcelos (2011, p. 1) apresenta que 

há levantamentos que apontam que a identificação de má conduta, entre elas, a 

ocorrência de plágio, triplicou entre a década de 1970 e 2007, tendo passado de menos 

de 0,25% para 1%, em estudos submetidos ao Medline, base de dados de produções 

da literatura internacional da área médica e biomédica (VASCONCELOS, 2011, p. 

1). 

Vilaça (2015) afirma que é preciso ter ainda mais rigor em casos de plágio praticados 

por professores e pessoas que desenvolvem pesquisas cientificas, pois estes detêm, ou deveriam 

deter, os conhecimentos acerca do quanto este comportamento antiético é nocivo para o ensino, 

a pesquisa e a aprendizagem. Os professores também precisam ter ciência que em maior ou 

menor medida seus atos podem balizar o comportamento dos alunos, que entendem que se o 

professor comete plágio, eles também podem praticar tal conduta antiética. 

Sendo os ambientes de ensino inseridos na sociedade, os comportamentos que os 

indivíduos desenvolvem em um também são encontrados no outro, pois são as mesmas pessoas 

que convivem, se relacionam e influenciam em maior ou menor medida em ambos. Prova de 
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tal afirmação é que, recentemente, têm sido veiculadas nas mídias de massa, tanto do Brasil 

quanto do exterior, casos notórios de plágio, tanto de estudantes desconhecidos, quanto de 

pesquisadores das mais diferentes e variadas áreas do conhecimento e de personalidades 

públicas de altos escalões de governos.  

O quadro seguinte demonstra alguns casos notórios de plágio amplamente noticiados 

ocorridos na última década. 

 
Quadro 1 - Casos de plágio noticiados pela mídia 

 
 

Brasil TRF-4 anula sentença "cópia e cola" da juíza Gabriela Hardt14 2019 

Brasil Autoplágio: Ministro da Educação pública o mesmo artigo em duas revistas.15 2019 

Espanha Ministra da saúde espanhola pede demissão após publicação de notícias sobre 

presença de plágio em sua dissertação de mestrado16 

2018 

UnB Ex aluna tem seu diploma de doutorado cassado por apresentar plágio17 2015 

Japão Pesquisa revolucionária desenvolvida por japoneses sobre células mãe 

apresenta indícios de fraude e plágio18 

2014 

Alemanha Ministra da educação, Annette Schavan, renúncia ao cargo após sofrer 

acusações de que sua tese de doutorado pode ter apresentado plágio19 

2013 

Harvard 125 alunos formam investigados por suspeita de plágio em prova, destes 

sessenta foram acusados e expulsos20 

2012 

Unicamp Professor titular de química é acusado de fraude em onze artigos científicos.21 2011 

USP Universidade abre processo disciplinar para cassação de título de mestre após 

denúncia de plágio em dissertação22 

2010 

 

Fonte: elaborado pela própria autora (2020), com base em Santos (2020), Autoplágio (2019), Veigas (2018), 

Alcântara (2015), Spinak (2014), Ministra (2013), Pontes (2012), Mioto (2011), Nogueira (2010). 

 

Apesar de serem noticiados diversos casos, Wachowicz e Costa (2016) afirmam que 

mensurações precisas sobre plágio ainda são recentes, mesmo em nível mundial, e que nem 

sequer existem no Brasil. Isso se dá porque cada IES, e até mesmo cada professor, têm uma 

 
14 Fonte: https://www.conjur.com.br/2019-nov-13/trf-derruba-sentenca-copia-cola-juiza-gabriela-hardt. Acesso 

em: 26 de julho de 2020 
15Fonte: http://www.osul.com.br/o-ministro-da-educacao-publicou-o-mesmo-artigo-em-duas-revistas-autoplagio-

e-considerado-um-desvio-de-conduta-por-inflar-a-producao-academica/. Acesso em: 20 nov. 2019. 
16Fonte: https://www.dn.pt/mundo/interior/demissao-de-ministra-por-plagio-vira-holofotes-para-tese-de-sanchez-

e-mestrado-de-casado-9835525.html. Acesso em:21 nov. 2018. 
17Fonte:https://www.metropoles.com/distrito-federal/educacao-df/unb-cassa-diploma-de-doutora-por-plagio. 

Acesso em: 23 nov. 2018. 
18Fonte:https://blog.scielo.org/blog/2014/05/22/etica-editorial-cronologia-de-um-plagio/#.XEjqMlxKjIU. Acesso 

em: 24 nov. 2018. 
19Fonte:http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/02/ministra-da-educacao-da-alemanha-renuncia-apos-acusacao-

de-plagio.html. Acesso em: 01 nov. 2018. 
20Fonte: https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/03/redencao-do-bplagiob.html. Acesso em: 12 nov. 2018. 
21Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2011/03/896418-quimico-da-unicamp-e-acusado-de-fraudar-11-

estudos-cientificos.shtml. Acesso em: 15 nov. 2018. 
22Fonte: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/10/denuncia-leva-usp-identificar-plagio-em-dissertacao-de-

mestrado.html. Acesso em: 20 nov. 2018. 

 

https://www.conjur.com.br/2019-nov-13/trf-derruba-sentenca-copia-cola-juiza-gabriela-hardt
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maneira de lidar com o assunto, muitas vezes resolvendo internamente, sem denúncias. Na 

maioria dos casos, o professor que detecta o plágio opta por tomar ou não alguma atitude, no 

sentido de instruir e/ou punir o aluno, não vendo necessidade de reportar à instituição. 

Diversas iniciativas são desenvolvidas objetivando combater tal prática. Órgãos como 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2011), com base 

em orientações do Conselho Federal da OAB desenvolveu e encaminhou gratuitamente às IES 

uma cartilha, disponível também no site de ambos os órgãos, com orientações de combate ao 

plágio. 

Algumas IES, em especial onde o desenvolvimento de pesquisas ocorre de forma mais 

intensa, disponibilizam para os docentes ferramentas para detecção de plágio. A Universidade 

de São Paulo, por exemplo, oferece aos professores da instituição duas ferramentas para 

detecção de plágio (USP, 2017). Diversas revistas científicas também se preocupam em 

orientar, coibir, combater e desestimular o plágio, desenvolvendo ações de esclarecimento e 

punições, como não aceitação para publicação do artigo que contenha plágio. 

A Coordenação Geral de Direito Autoral do Ministério da Cultura, por meio do 

Departamento de Comunicação Social - Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), 

compreendendo que o plágio é um problema a cada dia mais presente no ambiente acadêmico, 

desenvolveu uma cartilha que visa proporcionar aos alunos o entendimento exato do que é 

plágio (NERY et al., 2010).  

A compreensão das causas do plágio, bem como o entendimento deste como prejudicial, 

podem contribuir de forma substancial para que sejam traçadas estratégias de combate a essa 

atitude tão prejudicial à sociedade como um todo. Para Wachowicz e Costa (2016), tal prática 

é nociva aos acadêmicos que deixam de compreender conceitos importantes, tanto para sua 

atuação profissional quanto para a sua formação enquanto indivíduo.  

A prática do plágio reduz o acesso a conhecimentos múltiplos, além de normalizar um 

ato antiético e ilegal para a comunidade como um todo. Aquele que pratica o plágio deixa de 

ter acesso a textos autorais que poderiam contribuir para elucidação de problemas e para a 

melhoria da vida dos cidadãos. É prejudicial, também, ou principalmente, para o pesquisador 

que teve o fruto do seu trabalho roubado, parcial ou integralmente.  
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3 METODOLOGIA: O CAMINHO PERCORRIDO 

 

Este capítulo aborda todo o caminho metodológico percorrido para a realização da 

pesquisa. Tanto a caracterização dos procedimentos técnicos adotados, quanto o referencial 

teórico utilizado para embasar a aplicação, análise e interpretação da pesquisa. 

3.1 Passos da pesquisa e a caracterização dos participantes 

 

A investigação científica desenvolvida de forma sistematizada dotada de critérios claros 

é uma importante fonte de produção de conhecimento, possibilitando muitas descobertas e 

compreensões da realidade que cerca todos os indivíduos. Para Gil (2010), ela oportuniza aos 

pesquisadores respostas a problemas propostos, sendo uma ferramenta importante para o 

aprimoramento e evolução do conhecimento, por possibilitar a busca por respostas satisfatórias 

a possíveis problemas de pesquisa. Também é de fundamental importância quando a literatura 

disponível não está organizada de maneira a possibilitar ao pesquisador a resolução de questões 

em aberto. 

Para que a pesquisa acadêmica possa ser proveitosa, oferecendo credibilidade e 

relevância, é de fundamental importância que seja desenvolvida com critérios, utilizando-se de 

procedimentos metodológicos claros e divididos em etapas. Na visão de Gil (2010), se os 

procedimentos metodológicos forem realizados com esmero, poderão culminar em resultados 

satisfatórios. Pode haver, inclusive, benefício para futuras pesquisas e pesquisadores, que 

poderão utilizar as informações coletadas, resultados e análises para resolver diferentes 

problemas. 

 Minayo (2007, p. 12) salienta que, ao progredir, a pesquisa “elabora critérios de 

orientação cada vez mais precisos.” Enquanto o assunto não se esgotar, a investigação sempre 

poderá evoluir, trazendo novas perspectivas para a elucidação do problema, bem como novos 

questionamentos, criando novos ciclos virtuosos de perguntas e possibilidades de busca por 

respostas. 

Para que o estudo ofereça resultados importantes e que poderão contribuir de forma 

positiva com aqueles que o acessarem, faz-se necessária a implementação de um ou mais 

métodos de trabalho para se alcançar o objetivo ao qual o pesquisador se propôs. Conforme 

Marconi e Lakatos (2003, p. 83),  

método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança 

e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

pesquisador. 
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A metodologia desta pesquisa foi desenvolvida em etapas sequenciais, organizadas de 

modo a proporcionar clareza acerca do tema tratado, conforme sugerem Bardin (2016), Gil 

(2010), Minayo, Deslandes e Gomes (2007) e Marconi e Lakatos (2003). 

O primeiro passo da longa caminhada rumo à elucidação do problema de pesquisa 

proposto nesta dissertação foi a revisão de literatura, conceituada por Gil (2010, p. 162) como 

sendo a “parte dedicada à contextualização teórica do problema e a seu relacionamento com o 

que tem sido investigado a seu respeito”. O intuito desta tarefa é melhor compreender sobre o 

que já foi tratado acerca do tema, bem como sobre questões que tenham relação com ele.  

A próxima etapa após a revisão de literatura foi a definição do referencial teórico que 

serviu de fundamento para a pesquisa. Deslandes (2007 p. 44) defende que “a base teórica já 

estabelece um foco sobre o que adotamos como as balizas de nosso estudo”. Para isto, foram 

selecionados alguns autores e seus estudos, dentre eles Marcos Masetto, Pierre Lévy, Vani 

Moreira Kenski e José Manuel Moran, os quais abordam a relação entre professores, alunos e 

a tecnologia; José Carlos Libâneo, enfocando o trabalho docente; Marcelo Krokoscz, Marcos 

Wachowicz e José Augusto Fontoura Costa, pesquisadores do plágio acadêmico. Diversos 

outros autores foram consultados e citados, contribuindo de maneira ímpar com o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Após a apreensão dos conceitos estudados sobre o assunto e de posse da documentação 

e aprovações necessárias, o próximo passo foi a implementação da metodologia escolhida para 

o desenvolvimento desta pesquisa. Para Minayo (2007, p. 47), a metodologia diz respeito “às 

etapas do trabalho de campo e os procedimentos para análise”. 

A pesquisa de campo com o público de interesse deu-se da seguinte forma: os 

participantes, conforme definido no projeto inicial, foram os professores universitários do curso 

de Direito de duas IES, ambas localizadas na cidade de Jataí, região sudoeste do estado de 

Goiás. Sobre a determinação do perfil de participantes de pesquisas, Gil (2010, p. 145) aponta 

que “uma amostra intencional, em que os indivíduos são selecionados com base em certas 

características tidas como relevantes pelos pesquisadores e participantes, mostra-se mais 

adequada para a obtenção de dados de natureza qualitativa”. 

Buscou-se realizar a pesquisa de campo em instituições de ensino superior 

caracterizadas de forma distinta, sendo uma pública e gratuita e outra privada. A instituição 

pública escolhida foi a UFG/REJ, e a privada o Cesut. Importante salientar que durante a 

aprovação, e posteriormente ao longo dos momentos de coleta de dados, a UFG/REJ passava 

por um momento de transição de Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí (REJ), 

para Universidade Federal de Jataí (UFJ). Como a aprovação e partes da aplicação da pesquisa 



75 

 

foram realizadas anteriormente à mudança definitiva, tal instituição estava caracterizada como 

UFG/REJ. Por motivos de padronização, toda citação referente a esta instituição, presente na 

metodologia e análise dos dados, estará como UFG/REJ.  

Em relação à escolha por professores do curso de Direito, a opção se deu por entender 

que tanto eles, como seus alunos, relacionam-se constante e diretamente com as leis e 

entendimentos, suas aplicações e consequências, e com a ética, que são objetos envolvidos na 

abordagem da questão do plágio.  

Após delimitação do público, determinou-se uma linha de corte temporal: professores 

com menos de cinco anos de docência no ensino superior não participariam da pesquisa. Tal 

corte foi realizado para que as chances de aplicar a pesquisa a sujeitos que já vivenciaram a 

experiência de detectar plágio na correção de trabalhos acadêmicos fossem maiores e que, 

consequentemente, pudessem apresentar percepções que contribuiriam com a elucidação do 

problema de pesquisa.  

Com base nos objetivos, esta pesquisa foi classificada como descritiva. Por meio dela 

foi possível expor as características do fenômeno estudado, a percepção sobre o plágio. Outra 

razão é que desejou-se buscar a relação entre o plágio e os processos de ensino e aprendizagem, 

assim como inferir se os professores acreditavam que o plágio tem alguma influência na futura 

atuação profissional de seus alunos, assim como buscou-se compreender a percepção dos 

professores sobre o tema.  

Gil (2010, p. 42) caracteriza as pesquisas descritivas como aquelas que “têm por 

objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. Também são pesquisas 

descritivas aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis.” A 

descrição dada pelo autor vai ao encontro do que se buscou nesta dissertação. 

A coleta de dados se deu por meio de questionários. Esse instrumento se mostrou mais 

apropriado sob vários aspectos. Dentre eles está aquele relacionado ao sigilo. Segundo Gil 

(2010, p. 115), é ele “que garante o anonimato”. Para o autor, tal instrumento oferece maior 

sensação de sigilo para o participante da pesquisa, uma vez que responde às perguntas sem a 

participação do pesquisador, sem interferência, a não ser quando solicitada.   

O primeiro contato com a maior parte dos participantes aconteceu nas dependências das 

IES. Mesmo dentre aqueles que responderam por e-mail, alguns foram contatados antes, de 

forma presencial, dentro do seu local de trabalho. Por este motivo, acreditou-se que outros 

instrumentos de coleta de dados, que não o questionário, poderiam causar constrangimento e 

até mesmo comprometer a pesquisa. Entrevistas ou mesmo formulários, segundo Gil (2010), 
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necessitam da participação da pesquisadora e, portanto, poderiam gerar algum desconforto e, 

consequentemente, prejudicar as respostas. 

Outro fator levado em consideração para escolha do instrumento foi em relação ao 

tamanho da amostra. Inicialmente, composta por um universo de aproximadamente 49 

professores a serem pesquisados, o que representaria considerável volume de dados. A redução 

do total de pesquisados aptos a participar, 39 pessoas, foi devido ao critério de exclusão 

adotado.  

Para Simionato e Soares (2014, p. 82), “os questionários têm um valor extraordinário, 

pois facilitam ao pesquisador, em pouco tempo, armazenar grande quantidade de dados”. 

Apesar de o universo pesquisado sofrer redução, acreditou-se que a escolha do instrumento de 

coleta de dados não atrapalhou ou empobreceu a análise da pesquisa. 

O questionário aplicado (Apêndice) contava com onze questões, divididas da seguinte 

forma: perguntas objetivas de escolha única (itens um e cinco do questionário), perguntas 

objetivas de múltipla escolha (itens três e nove), perguntas mistas de única escolha com 

justificativa da resposta (itens dois, quatro, seis, sete e oito), pergunta subjetiva (item dez do 

questionário), pergunta em escala (item onze do questionário), contendo treze enunciados. O 

respondente deveria assinalar uma alternativa em cada uma das proposições. No final do 

questionário foi inserida uma observação e abaixo dela algumas linhas, para que o respondente 

que tivesse interesse pudesse contribuir de forma livre com mais considerações sobre o tema 

plágio. 

Para a pergunta de número onze, o pesquisado deveria escolher uma entre cinco 

alternativas em cada uma das treze proposições apresentadas, dispostas em um quadro. As 

escalas com estas cinco alternativas estavam apresentadas da seguinte forma: cada uma das 

proposições continha as seguintes alternativas: discordo completamente, discordo, sem opinião, 

concordo, concordo completamente. Tal formato de alternativas em multinível é chamado de 

escala Likert, descrito por Lucian e Dornelas (2015 p. 160) como sendo “uma escala unificada 

em que através do mesmo instrumento fosse possível identificar o sentido e a intensidade da 

atitude”. Segundo os autores, tal escala surgiu do entendimento de que atitudes deveriam ser 

julgadas não só pelo seu sentido, mas também pela sua intensidade. 

A opção em adotar tal escala em multinível nesta pesquisa foi justamente por acreditar 

que a percepção dos professores poderia ser melhor captada. Inferiu-se que os professores 

teriam a possibilidade de se expressar melhor se as alternativas não fossem somente concordo 

ou discordo, mas também oferecendo a opção de concordo ou discordo totalmente, uma vez 
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que os extremos caracterizados pela palavra totalmente poderiam demonstrar que algumas 

questões são mais relevantes que outras, ou que despertam mais emoção que outras. 

Ainda em relação à escala presente no item onze do questionário, outro argumento 

levado em consideração para tal escolha foi que na escala Likert existe a presença do ponto 

neutro, ou sem opinião, que dá a possibilidade do respondente não se sentir impelido a assinalar 

uma alternativa sem que tenha opinião formada sobre ela. 

Tendo finalizada a revisão de literatura e posteriormente desenvolvido o questionário 

da pesquisa, o próximo passo foi a busca pela autorização da aplicação. Primeiramente, foi feito 

contato com a coordenação dos cursos de Direito da UFG/REJ e do Cesut, as quais permitiram 

a realização da pesquisa junto aos professores das referidas instituições.  

Recebendo resposta positiva das instituições, procedeu-se a entrega de toda a 

documentação necessária para a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

o que ocorreu em maio de 2019. A aprovação foi publicada em trinta de agosto de 2019, com 

o parecer número 3.543.345. Recebendo a liberação, a pesquisa foi realizada a partir do mês de 

setembro de 2019.  

Novamente foi realizado contato com as coordenações, informando a aprovação da 

pesquisa e verificando a melhor forma de aplicar os questionários. Com base nas sugestões 

vindas das IES, foi feito o contato presencial e dentro das instituições com cada um dos 

docentes. À medida que eram encontrados, os pesquisados recebiam esclarecimento sobre a 

pesquisa e era solicitada a concordância deles em participar. Após aceite verbal, foi entregue a 

cada um o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que detalhava tanto a pesquisa 

quanto as condições para a participação dos professores.  

Foi garantido a todos os participantes o anonimato e explicado que a identificação 

aconteceria apenas no TCLE, por meio da assinatura. Tal procedimento é uma exigência do 

CEP, objetivando proteger ambas as partes, pesquisado e pesquisador, assim como dar maior 

clareza ao processo da pesquisa. Foi frisado que em momento algum a identidade dos 

participantes seria exposta. Tal anonimato é importante e deve ser explicado com clareza ao 

participante. 

A pesquisa de campo aconteceu entre os meses de setembro de 2019 e maio de 2020. O 

longo prazo para coleta de dados deu-se em função dos recessos de final de ano, período em 

que não foi possível encontrar os docentes de maneira presencial e nem mesmo virtual.  

Com base em informações disponíveis no site das instituições e as fornecidas pelas 

secretarias dos cursos, o universo da pesquisa seria de 49 professores, divididos entre as duas 

instituições da seguinte forma: no corpo docente da UFG/REJ havia dezesseis professores, 
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porém um encontrava-se em licença para doutorado, outros três eram professores temporários, 

todos com menos de cinco anos de docência; no Cesut eram 33 docentes. Destes, cinco atuavam 

na docência há menos de cinco anos e, no momento da pesquisa, nenhum professor do Cesut 

encontrava-se afastado.  

Uma das professoras atuava nas duas instituições pesquisadas, portanto respondeu 

somente a um questionário. Sua resposta foi computada junto às dos outros professores do 

Cesut, pois respondeu a pesquisa neste local. Em função desta duplicidade, o universo da 

pesquisa foi de 48 participantes. Aplicando o critério de exclusão anteriormente informado, o 

total de docentes que poderia participar da pesquisa foi de 39 pessoas, sendo onze professores 

da UFG/REJ e 28 do Cesut. 

Em ambas as instituições a maioria dos professores contatados não mostrou resistência 

para responder. Alguns solicitaram para entregar o questionário respondido em momento 

futuro. Um pequeno número de professores, dois da UFG/REJ e quatro do Cesut, receberam o 

formato impresso e informaram que responderiam depois e entregariam na secretaria do curso, 

o que não aconteceu. Estes foram contatados por e-mail inúmeras vezes, porém também não 

retornaram. Somente um docente do Cesut se recusou a responder e um respondeu somente 

metade do questionário, solicitando que a pesquisadora fosse até sua residência para coletar o 

resto da pesquisa, o que não ocorreu. No total, quatorze professores não responderam, porém 

todos foram contatados, presencial ou virtualmente, além de terem sido informados acerca da 

pesquisa pelas respectivas coordenações dos cursos. 

Para os docentes da UFG/REJ, a primeira aplicação ocorreu na reunião de coordenação 

de curso, porém apenas oito docentes estavam presentes. Foi solicitado que os questionários 

fossem entregues e coletados posteriormente. Três professores não receberam, pois informaram 

estar fora da linha de corte da pesquisa. Dentre o restante, dos cinco professores, somente três 

entregaram o instrumento preenchido naquele momento.  

Após diversas outras tentativas presenciais de contato, o número de respondentes da 

UFG/REJ subiu para seis. A partir deste momento, o contato com os professores ficou inviável, 

em função do período de avaliações de final de semestre e, posteriormente, devido ao recesso 

de final de ano.  

A crescente dificuldade em encontrar os professores foi o estímulo para tentativa de 

enviar as pesquisas por e-mail, com base em listagens fornecidas pelas secretarias do curso. 

Foram aproximadamente oito envios de solicitação de participação na pesquisa, para cada 

possível participante, o que possibilitou conseguir mais duas respostas, ou seja, do total de onze 

professores dentro do perfil, obteve-se oito respostas. 
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A aplicação na instituição Cesut ocorreu no intervalo das aulas. A pesquisadora dirigiu-

se até o local em dias diferentes para tentar encontrar o maior número de professores. Neste 

local atuam, no curso de Direito, 33 docentes. Foram selecionados 28, que se encaixaram nos 

critérios de inclusão da pesquisa. Nem todos estiveram no local nos dias em que se aplicou a 

pesquisa. Presencialmente foram respondidos doze questionários.  

Assim como ocorreu na UFG/REJ, no Cesut também não foi mais possível realizar a 

coleta de dados de forma presencial. Então, optou-se também pelo envio on-line. Após mais de 

dez solicitações para que os professores participassem da pesquisa, cinco retornaram os e-mails. 

Assim, do total de 28 professores dentro do perfil, obteve-se dezessete respostas.   

Para dar andamento às próximas etapas da pesquisa, citadas por Gomes (2007) como 

tabulação, análise e interpretação dos dados coletados, foi encerrada a coleta em maio de 2020, 

mesmo sem a obtenção do retorno de quatorzes professores, que foram diversas vezes 

contatados, mas não responderam. A partir deste ponto, iniciou-se o tratamento da totalidade 

dos dados coletados e o desenvolvimento das relações entre as respostas e o referencial teórico. 

 

3.2 Coleta e tratamento dos dados 

 

Para interpretar os dados coletados, oriundos dos questionários, foi utilizada a análise 

de conteúdo. Conforme explica Bardin (2016, p. 42), é “uma técnica de investigação que, 

através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”.  

Com a metodologia de análise utilizada buscou-se categorizar, descrever e interpretar 

os dados coletados nesta pesquisa. Tal instrumento é de uso muito abrangente e, segundo 

Moraes (1999), sua utilização é ampla e pode ser empregada para analisar diferentes 

documentos e textos, aumentando a compreensão de suas mensagens. Por meio análises 

sistematizadas, possibilita maior entendimento do que ao realizar simples leitura das 

informações.  

Durante a pré-análise ou, como cita Bardin (2016, p. 125), “a fase da organização 

propriamente dita”, foram descartados os questionários em que o critério de exclusão foi 

detectado, ou seja, docentes com menos de cinco anos de profissão. Também foi retirado um 

questionário respondido de maneira incompleta. Esta etapa é entendida por Gil (2007) como 

importante, auxiliando o pesquisador em etapas futuras, pois tais dados deverão ser excluídos 

futuramente, não sendo inseridos em gráficos ou tabelas, necessários para a elaboração da 

análise.  
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Buscando garantir o anonimato, e tendo em vista a necessidade de tabular, analisar, criar 

correlações e interpretar os dados, foram conferidos códigos com letras e números para 

classificar cada um dos participantes. Os professores do Cesut com a letra P, referente à 

instituição de ensino privada (P1, P2, P3 sucessivamente); os professores da UFG/REJ com a 

letra F, por ser instituição federal (F1, F2, F3 sucessivamente), como é possível ver no quadro 

a seguir.  

 
Quadro 2 – Códigos e caracterização dos participantes 

 
 

Instituição Código dos participantes 

Cesut P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

UFG/REJ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8          

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Após realizar a seleção dos dados que se encontravam dentro dos critérios adotados, 

aconteceu a organização e tabulação, lapidando e transformando esses dados em gráficos e 

tabelas, para que, sistematizados, pudessem ser analisados. 

Atendendo aos princípios da pesquisa qualitativa, teorizada por Minayo (2007, p. 21) 

como aquela que “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes”, mais do que descobrir quantos professores encontraram 

plágio e que tipo de atitude tomaram, esta pesquisa buscou compreender a percepção deles 

acerca do que o ato de plagiar pode provocar na vida atual e futura do estudante, do profissional 

e até mesmo do indivíduo como um todo, além de buscar entender suas compreensões e 

investigar se de alguma forma eles tentam lutar contra tal prática.  

Uma etapa fundamental da técnica de análise de conteúdo é o agrupamento de respostas 

em categorias, buscando gerar maior entendimento e criar relações entre as respostas obtidas 

durante a coleta de dados. Gil (2007) reforça que, em pesquisas de cunho qualitativo, para a 

metodologia de análise de dados aqui adotada é frequente e muitas vezes necessária a utilização 

de categorização de dados, a fim de mostrar comportamentos, crenças e opiniões comuns. 

Bardin (2016, p 148) teoriza que: 

a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro no caso de 

análise de conteúdo), sob um título genérico, agrupamento este efetuado em razão das 

características comuns destes elementos.  
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Sobre as categorias de análise, Moraes (1999) enfatiza que, ao categorizar, o 

pesquisador sintetiza a comunicação, deixando em evidência informações que se destacam no 

texto, sem deixar de lado o restante, apenas agrupando aquilo que aparece com mais frequência. 

As categorias podem ser criadas tanto antes da aplicação da pesquisa de campo, com base no 

referencial teórico, quanto após a coleta dados, com base nas respostas obtidas. 

 Tendo como base a busca pela percepção dos docentes, nesta dissertação optou-se pela 

criação das categorias após a coleta de dados, uma vez que, apesar de bastante elucidativo, o 

referencial teórico inicial foi mais abrangente do que o tratado no tema deste texto, gerando a 

necessidade inclusive de retornar a ele a fim melhor extrair dele conceitos que apoiassem e 

validassem a pesquisa, visando a um maior apoio teórico em decorrência das respostas oriundas 

da pesquisa de campo. 

A respeito disso, Gomes (2007) diz que 

se não conseguimos produzir uma interpretação dos dados com as referências teóricas 

já trabalhadas na fase exploratória, pois as novidades surgidas em campo exigem 

outras análises, devemos acrescentar leituras para produzir uma cuidadosa 

compreensão e interpretação (GOMES, 2007, p. 81). 

 Outro ponto levado em consideração para tal escolha são os ensinamentos de Gil 

(2007), que afirma que, comumente em pesquisas de cunho qualitativo, é usual que as 

categorias sejam desenvolvidas a posteriori. A fim de destacar o que foi mais presente e 

recorrente na pesquisa, foram criadas três categorias: atuação do professor em relação ao plágio; 

consequências do plágio para a aprendizagem do estudante; e tipos, ocorrências e motivos para 

o plágio. 

A criação da categoria que aborda as consequências do plágio para a aprendizagem do 

estudante visou demonstrar o que pensam os professores sobre como o plágio interfere na vida 

do estudante e se, posteriormente, existirá algum reflexo no momento em que o aluno ingressar 

no mercado de trabalho. Moraes (1999, p. 3-4) discorre sobre criação de categorias para análise 

de conteúdo, dizendo que 

naturalmente, haveria muitas formas de categorizar possíveis objetivos de pesquisas 

realizadas utilizando análise de conteúdo. Entretanto, historicamente, estes têm sido 

definidos em seis categorias, levando em consideração os aspectos intrínsecos da 

matéria prima desta análise, do contexto a que as pesquisas se referem e das 

inferências pretendidas. Esta classificação se baseia numa definição original de 

Laswell, em que este caracteriza a comunicação a partir de seis questões: 1) Quem 

fala? 2) Para dizer o que? 3) A quem? 4) De que modo? 5) Com que finalidade? 6) 

Com que resultados? Utilizando esta definição, podemos categorizar os objetivos da 

análise de conteúdo de acordo com a orientação que toma em relação a estas seis 

questões. 
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Tão importante quanto conhecer a percepção dos professores sobre o plágio é 

compreender o que é feito, por eles, quando se deparam com tal ato, visto como antiético. Para 

tanto, foi criada outra categoria, denominada atuação do professor em relação ao plágio, 

desenvolvida tomando por base os ensinamentos de Moraes (1999) ao citar a importância de 

entender com que finalidade tal comunicação é feita. Neste caso, busca-se compreender as 

atitudes dos professores, se têm caráter punitivo, educativo, ambas ou nenhum.  

A terceira categoria abarcou o que não se enquadrava em nenhuma das anteriores. 

Bardin (2016) diz que as categorias devem ser exclusivas, ou seja, um elemento não pode ser 

classificado em duas categorias. Tal ação demonstraria a necessidade de reavaliar a 

categorização.  

Finalizando as etapas de categorização e descrição das informações coletadas, passou-

se a realizar a análise e posterior interpretação dos dados. Moraes (1999) e Gomes (2007) 

enfatizam que estes momentos são diferentes entre si e partes importantes para a concretização 

dos objetivos propostos. Gomes (2007, p. 80) descreve tal diferença como: 

na análise, o propósito é ir além do descrito, fazendo uma decomposição dos dados e 

buscando as relações entre as partes que foram decompostas e, por último, na 

interpretação — que pode ser feita após a análise ou após a descrição — buscam-se 

sentidos das falas e das ações para se chegar a uma compreensão ou explicação que 

vão além do descrito e analisado. 

Acerca da abordagem adotada, na perspectiva de Moraes (1999), dentro do método da análise 

de conteúdo existem duas possibilidades: a do nível manifesto, dedutiva-verificatória, e a do 

nível latente, indutiva-construtiva. Analisando os pressupostos teóricos de cada uma, pode-se 

inferir que esta pesquisa pode ser categorizada como indutiva-construtiva, pois é aquela em que 

o ponto de partida para a criação das categorias e o aprimoramento do referencial teórico são 

feitos a partir dos dados coletados, e não antes de sua coleta. Parte do arcabouço teórico 

utilizado foi alterado após a aplicação, preparação, descrição e interpretação da pesquisa, uma 

vez que as leituras anteriores a ela em alguns momentos não foram suficientes para 

compreender de maneira aprofundada o conteúdo que emergiu dos dados coletados. 
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4 O QUE OS PARTICIPANTES DA PESQUISA DIZEM SOBRE PLÁGIO 

 

A partir deste momento, serão apresentadas as informações coletadas durante a etapa de 

pesquisa de campo. Para facilitar o entendimento, a análise e a interpretação dos dados, as 

informações foram organizadas em formato de gráficos e tabelas. A escolha da modelagem dos 

gráficos apresentados foi realizada com objetivo de facilitar a comparação da percepção de 

possíveis diferenças entre as opiniões dos professores do Cesut e UFG/REJ. 

A fim compreender de maneira mais completa o objeto de estudo, bem como encontrar 

respostas significativas para o problema de pesquisa, também comprovar ou refutar as hipóteses 

levantas, as respostas às perguntas foram classificadas em três diferentes categorias. Bardin 

(2016, p. 148) indica que “classificar elementos em categorias impõe a investigação do que 

cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir o seu agrupamento é a parte 

comum existente entre eles”. 

Importante ressaltar que, conforme preconiza Bardin (2016), todas as respostas escritas 

pelos pesquisados foram transcritas de forma integral, respeitando inclusive possíveis erros 

gramaticais de escrita, falta ou excesso de pontuação e até mesmo trechos com ou aparente falta 

de nexo frasal. Em alguns momentos, a pesquisadora não conseguiu compreender o que o 

pesquisado escreveu. Nestes casos, a palavra não foi transcrita, e foi inserida uma observação 

na própria frase. Tal observação encontra-se entre parênteses, a fim de que fique clara a 

supressão. 

A primeira pergunta não foi classificada em nenhuma das categorias, pois sua função 

primária era ser o filtro para identificar se a pessoa se encaixava no critério de inclusão 

estabelecido. Secundariamente, tal questionamento foi utilizado relacionando suas respostas 

com outras, a fim de enriquecer a análise.  

Além de servir como etapa de filtragem, na questão foi solicitada informação sobre o 

tempo de atuação do pesquisado como docente no ensino superior. O objetivo era gerar a 

possibilidade de verificar a existência de relação entre o tempo de docência e as percepções dos 

professores.  
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Gráfico 1 - Período de atuação na docência no ensino superior 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

  

Na maioria das perguntas não foram encontradas diferenças substanciais nas respostas 

de professores com mais tempo de casa em relação aos que tinham acima de dez anos e os que 

atuam há menos tempo, entre cinco e seis anos de docência.  

Apesar de não ocorrer tais diferenças de respostas, as informações coletadas tiveram 

utilidade, pois sugerem a ideia de que maior tempo de docência aumenta a possibilidade de 

contato com plágio. Tal afirmação é feita com base no que dizem Almeida et al. (2016) quando 

citam que a experiência adquirida pelo docente ao longo dos anos é fator importante na detecção 

de plágio. 

 

4.1 Atuação do professor em relação ao plágio 

 

 Esta categoria buscou auxiliar em partes o alcance do objetivo geral desta dissertação, 

assim como ir ao encontro de alguns dos objetivos específicos. Quatro das perguntas realizadas 

se encaixaram nesta primeira categoria, abordando os temas relacionados ao contato ou não 

com o plágio, aos métodos e as situações em que são realizadas as buscas, os tipos de 

ferramentas utilizadas e quais atitudes tomadas. 
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As informações analisadas e interpretadas estão detalhadas ao longo da análise e 

interpretação das informações coletadas, dispostas em formato de gráficos e tabelas. Tal escolha 

foi feita com base nos ensinamentos de Gil (2010), que os indicam no intuito de facilitar o 

entendimento por meio de dados organizados. 

Percebeu-se que os docentes pesquisados avaliam o plágio como negativo, concordando 

com a perspectiva apresentada por Krokoscz (2011, p. 749), quando supõe que “o plágio 

prejudica a credibilidade acadêmica e intelectual de quem o pratica, sobretudo quando realizado 

de forma deliberada e literal”. Tal percepção embasa-se no fato de muitos docentes utilizarem 

ferramentas para detecção, assim como punirem e/ou esclarecem o aluno quando se deparam 

com plágio cometido por eles.  

Foi perguntado se os professores buscam detectar o plágio e como o fazem, assim como 

questionou-se acerca das ações ao detectar o plágio. Foi verificado que as principais ações são 

a punição do aluno, retirando dele a possibilidade de receber nota pelo trabalho desenvolvido. 

Outra atitude é informar sobre a detecção e oferecer a oportunidade de refazer a atividade, não 

cometendo o mesmo erro. 

Acerca das hipóteses levantadas inicialmente nesta pesquisa, uma delas considerava a 

possibilidade de que a maior parte dos docentes pesquisados utiliza ferramentas para detectar o 

plágio com objetivo de instruir e/ou punir estudantes que realizam cópia parcial ou integral de 

textos escritos. Os dados indicam que uma parcela significativa dos docentes faz uso de 

detectores de plágio e que os objetivos de uso, em alguns casos, são a punição e, em outros, a 

instrução.    

Sendo visto por Wachowicz e Costa (2016) como o destinatário de tal fraude, o 

professor está diretamente envolvido, mesmo sem saber, quando um aluno comete o plágio, 

pois esta ação tem relação direta com o ensino, sendo este a principal atividade do professor, 

podendo ser afetado pela fraude, em certa medida dificultando a avaliação acerca do 

aprendizado do aluno. 

Wachowicz e Costa (2016) dizem que 

a prática do ensino envolve tarefas de avaliação as quais se voltam a descrever em 

indicadores claros o desempenho dos estudantes para orientar o próprio docente na 

estruturação, discussão e apresentação dos conteúdos – de maneira a adequar as 

exigências da disciplina que ministra às competências e habilidades dos estudantes – 

e o discente, já que a avaliação bem feita serve de parâmetro para compreender a 

relação entre o empenho dispendido pelo estudante na realização de suas atividades e 

o desempenho ao atingir objetivos (WACHOWICZ; COSTA, 2016, p. 44). 

Analisando os dados que apresentaram maior destaque na categoria, pode-se concluir 

que a maior parte dos professores se deparou com plágio cometido entre seus alunos. Somente 
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três afirmaram nunca ter encontrado. Para eles, tal atitude deve ser punida e/ou ao menos 

advertida e não deve passar despercebida. As respostas demonstram, portanto, que não há, entre 

os docentes, nem aceitabilidade e nem naturalização de tal infração. 

Dezenove professores se valem de mecanismos de detecção de plágio, porém não foi 

encontrada a padronização de ferramenta em nenhuma das duas instituições. Foram citadas 

diversas, incluindo o site Google, que não é caracterizado como ferramenta ideal para tal 

prática. 

Sobre este site de buscas Google, Barbastefano e Souza (2007), Lima (2013) e Freitas 

(2013) apontam que, ao realizarem pesquisas sobre plágio com alunos de graduação de 

diferentes instituições brasileiras, tal buscador foi o mais citado pelos estudantes na procura por 

textos que posteriormente foram copiados por eles para a realização de alguma atividade 

acadêmica. Segundo Krokoscz (2104) e Wachowicz (2016), a tecnologia serve tanto para o 

cometimento da ilegalidade quanto para sua descoberta. 

 
Gráfico 2 - Utilização de ferramenta de detecção de plágio 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Somente vinte e quatro professores responderam. O participante P15 não se manifestou. 

Esta pergunta continha dois questionamentos: primeiro o pesquisado deveria marcar se utilizava 

ferramenta gratuita, paga ou não; o outro questionamento era de nível subjetivo, pedindo para 

escrever o nome do detector de plágio.  
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Cinco professores informaram que não usam nenhum tipo de ferramenta de detecção de 

plágio (F1, F3, P22, P3 e P7). Apesar de dizerem não utilizar, quatro deles informaram, em 

outra pergunta, que usam ferramentas de detecção de plágio em alguns momentos, tais como 

quando desconfiam da prática ou quando são orientadores. Apenas um respondente não 

assinalou nenhuma alternativa na pergunta sobre situações em que usa ferramentas de detecção.  

Dentre os outros dezenove professores que responderam ao item, todos usam ou já 

utilizaram algum tipo de ferramenta. Quinze respondentes citaram ferramentas gratuitas e 

quatro ferramentas pagas. Não ocorreu destaque no número de citações acerca de um plagiador 

específico. Foram citados sete nomes: Farejador de plágio (P1, P2, P8 e P20); Esphorus (P4); 

Grammily (F4); Noplag (F9); Plagiarisma (P9); Plagium (P14); Spider (F10).  O navegador de 

internet Google foi o mais citado, cinco vezes (F2, F11, F12, P5 e P6). Quatro respondentes 

não citaram nada (P11, P15, P16 e P21) e um respondeu que não se lembrava do nome (F8). 

Apesar de citado por cinco docentes, o navegador Google, não é caracterizado como uma 

ferramenta para detectar plágio.  

É necessária formação para que estudantes e docentes/pesquisadores saibam detectar 

o plágio e suas consequências, com o fornecimento de orientações escritas, 

desenvolvimento de discussões ativas sobre o tema, e treinamento para a identificação 

de práticas de citação adequadas (MERCADO, 2019, p. 101). 

Pode-se supor, ao olhar para a pluralidade de nomes, bem como para o número de 

citações de não uso de plagiador, ou uso do navegador Google, que os professores os fazem por 

iniciativa própria e/ou de forma isolada, não obtendo buscador de plágio por meio da instituição 

de ensino em que trabalham. Aqui não se pretende afirmar tal fato, esta é uma questão 

meramente especulativa, pois não foi feito tal questionamento, a pretensão é apenas apontar 

para uma possibilidade.  

Krokoscz (2014) recomenda que todos os professores das instituições utilizem 

ferramentas de detecção como forma preventiva para se evitar o plágio, pois, valendo-se e 

deixando claro o uso de tais mecanismos, os professores podem desestimular tal prática junto 

aos alunos. 

Outras informações que levam para o indício de falta de sistematização ou iniciativa das 

instituições podem ser notadas, no gráfico a seguir, no qual apenas três professores assinalaram 

a alternativa que menciona nunca terem encontrado plágio em textos acadêmicos e somente 

dois justificaram informando que orientam seus alunos acerca das consequências negativas da 

prática. Wachowicz e Costa (2016, p. 111) discorrem que “se observa que poucas são as 

universidades que possuem regras internas claras sobre quais os procedimentos administrativos 
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que devem ser adotados no caso de ser detectados atos de plágio”. É importante que as 

instituições adotem políticas que orientem e instrumentalizem os professores a fim de evitar a 

prática do plágio. Krokocsz (2011, 2014) sugere que se desenvolvam programas de orientação 

amplos e constantes para os alunos, não deixando isso apenas a cargo dos professores. 

 

Gráfico 3 – Identificação de plágio durante a correção dos textos desenvolvidos pelos alunos 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

O gráfico demonstra as respostas dos professores sobre terem ou não encontrado plágio 

em trabalhos desenvolvidos por seus alunos. A pergunta continha duas partes: primeiro o 

respondente deveria escolher entre duas alternativas objetivas, sim ou não; logo abaixo foi 

solicitado que, em caso de resposta negativa, o pesquisado explicasse por que acreditava nunca 

ter encontrado plágio. 

Dentre os vinte e cinco respondentes, três assinalaram a alternativa não. Destes, dois 

justificaram sua resposta: “advertências prévias acerca das consequências da prática” (P3); 

“acredito que em decorrência do rigorismo que é justificado ao acadêmico já no primeiro dia 

de aula” (P11).  

Após finalizar e entregar o questionário à pesquisadora, o professor P3 proferiu a 

seguinte fala: “rezo a cartilha aos meus alunos, informando que zero o trabalho em caso de 

plágio. Aviso também meus orientandos que, ao detectar plágio, largo a orientação e ainda 
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alerto o próximo orientador e qualquer outro que aceite a orientação”. Pode-se traçar um 

paralelo entre esta resposta e a que este mesmo docente (P3) apresentou no item que questiona 

se o professor utiliza alguma ferramenta de detecção de plágio. Lá, ele afirma não utilizar 

nenhuma ferramenta. Pode-se questionar se a não detecção ocorre em virtude de o docente não 

buscar estas informações.  

Em contrapartida a percepção do docente, Krokoscz (2014, p. 43) cita “pesquisa 

realizada em noventa e nove IES norte americanas em que foram pesquisados mais de cinco 

mil estudantes universitários. 75% deles estavam envolvidos em algum tipo de desonestidade 

acadêmica, entre eles o plágio”. O autor indica que no Brasil também a ocorrência de casos é 

grande e, provavelmente, subnotificada, já que parte significativa das IES ainda não 

desenvolveram, adotaram ou aplicaram ações de combate ao plágio.  

Ainda levando em consideração as duas respostas dos professores que justificaram não 

encontrar plágio em trabalhos desenvolvidos por seus alunos, pode-se inferir que, nos dois casos 

citados, a orientação/coerção dos professores pode surtir efeito positivo nos alunos. Por receio 

do prejuízo, eles podem ser mais cuidadosos em relação ao plágio em seus textos. Em 

contrapartida, é possível ponderar se o plágio pode não ser detectado por falta de investigação 

mais apurada da parte dos professores.  

As demais respostas positivas (22) demonstram que o plágio é fato comum nestes 

ambientes acadêmicos, assim como exprimem Krokoscz (2014) e Wachowicz e Costa (2016). 

Os autores dizem que, em suas pesquisas, se depararam com inúmeros casos de plágio e 

desonestidade acadêmica. Tal constatação reforça a necessidade constante de políticas de 

enfrentamento vindas tanto das universidades, da comunidade acadêmica em geral, quanto de 

órgãos da sociedade civil, órgãos governamentais, institutos de pesquisa e pesquisadores, 

professores, dentre outros.  
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Gráfico 4 – Situações em que o professor mais utiliza ferramenta de detecção de plágio  

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Buscando compreender a atuação dos professores que julgam quando é mais importante 

dar atenção e buscar os casos de plágio, foi perguntado em que momentos eles faziam uso de 

ferramentas de detecção. A pergunta continha seis alternativas, e mais de uma poderia ser 

assinalada. 

Não houve uma que se destacou em relação ao número de respostas, porém houve 

concentração maior em algumas delas. A experiência do professor na leitura dos textos dos 

alunos é uma ferramenta importante para combater o plágio, visto que, dentre as respostas, nove 

assinalaram que se valem da detecção na leitura de um material que gera desconfiança. Segundo 

Krokocsz (2011), o professor muitas vezes consegue detectar o plágio com certa facilidade, 

pois conhece a capacidade de escrita e o nível de conhecimento dos seus alunos, além de ser 

familiarizado com os diversos autores que escrevem sobre assuntos relacionados às disciplinas 

que ministra. Entretanto, o autor salienta que a experiência, embora muito importante, não é 

suficiente para detectar todos os casos de plágio, pois o aprimoramento das tecnologias, bem 

como o entendimento dos alunos sobre a forma de trabalho do professor, pode fazer com que 

diversas ocorrências não sejam detectadas.  

Outros dois itens com número significativo de respostas foram as alternativas cinco e 

seis, que apresentavam o seguinte enunciado: quando sou avaliador em trabalhos de conclusão 

de curso (nove menções) e em textos de alunos que são enviados para publicação (sete 

menções). Fica claro que os professores acreditam que algumas atividades acadêmicas voltadas 
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à produção do conhecimento (pesquisa) devem receber atenção especial, seja por seu impacto 

na aprendizagem do aluno, seja porque levam o nome do docente, orientador ou participante da 

banca. Nesses casos, consequentemente, se disponibilizados em bibliotecas ou na internet, 

poderão ser consultados por outros pesquisadores e, assim, o plágio pode ser detectado. Silva 

(2008, p. 367) enfatiza que:  

há mesmo urgência em implementar ações/modificações com relação à prática de 

produção de texto na universidade, a fim de que essas produções, cumprindo sua 

função social, possam ser socializadas, na forma de comunicações em congressos, 

seminários, possam reverter-se em artigos para publicação em periódicos 

especializados ou em livros. 

A disponibilização dos textos pode gerar exposição pública. Caso algum 

leitor/pesquisador encontre plágio e exponha publicamente, isso pode gerar constrangimento e 

mácula na credibilidade, tanto do aluno, autor do texto, quanto do professor, que tem seu nome 

como componente da banca de avaliação. Na perspectiva de Krokoscz (2011), pode 

comprometer até mesmo a reputação da instituição de ensino a qual o texto está vinculado. Um 

fato interessante é que somente três professores (P7, P9 e F2) assinalaram a alternativa referente 

à utilização de detector de plágio quando são orientadores do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). Os três assinalaram somente esta alternativa, mais uma vez evidenciando que este tipo 

de atividade acadêmica tem maior peso em relação à adição de critérios rígidos de avaliação. 

 

Quadro 3 – Postura assumida pelo docente ao detectar plágio em textos acadêmicos 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A maioria dos professores, dezesseis, atua no sentido de punir o infrator (P1, P2, P3, P4, 

P5, P6, P7, P8, P11, P15, P20, P22, F3, F8, F9 e F10), retirando deste a possibilidade de adquirir 

nota por meio do trabalho plagiado. Krokoscz (2011) indica que este cenário é o mais comum, 

mas não é o mais proveitoso para o universo acadêmico. No seu entendimento, “o 

enfrentamento do plágio no ambiente acadêmico tem a ver com a mudança das práticas 

Ao detectar plágio, qual postura assume? CESUT UFG TOTAL

Invalido o trabalho e o informo do plágio ao aluno 12 4 16

Invalido o trabalho e não apresento a razão ao aluno 0 0 0

Invalido o trabalho, informo sobre o plágio e dou chance para refazer o trabalho 5 4 9

Não invalido o trabalho e informo o aluno sobre o plágio 1 0 1

Não invalido o trabalho e não chamo o aluno para informar sobre o plágio 0 0 0

Procedo de outras formas 0 0 0
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institucionais que favorecem que o plágio seja evitado, mais do que punido” (KROKOSCZ, 

2011, p. 764). O autor não descarta a punição, entendendo que ela é importante. Defende que a 

cópia não seja banalizada, mas, para além disso, acredita que ela sozinha não resolve o 

problema, apenas estimula os alunos a buscarem, com ajuda de ferramentas tecnológicas, 

melhores alternativas para não serem pegos cometendo plágio.   

Em contraposição ao que foi verificado com as dezesseis respostas dadas pelos 

participantes, Wachowicz e Costa (2016) acreditam que muitos professores não são rigorosos 

em relação ao plágio. Não que os participantes desta pesquisa tenham se mostrado rigorosos, 

mas deram desfecho punitivo para os alunos que plagiaram, ou seja, não deixaram a situação 

passar despercebida. Para os autores citados, 

 

há muita autocomplacência e pouco rigor.  Alguns, evidentemente, se dedicam a 

identificar e punir os plágios de seus estudantes dos textos que avalia para publicação. 

Por vezes isso será até mesmo sistemático, detalhado. Mas será que isso implica em 

algum benefício real para quem, moto próprio, empreende árdua e solitária tarefa? [...] 

Quando se deixa de punir pelas mais diversas e variadas razões (desconhecimento do 

plagiador, pouca extensão do plágio, erro de citação razoável, etc.), muitas das quais 

ocultas (amizade, compadrio, dó, preguiça, política institucional que evita o prejuízo 

de perder um bom pagador, sentimentos corporativos, etc.), abre-se a porteira pela 

qual, como se sabe, se passa boi, passa boiada (WACHOWICZ; COSTA, 2016, p. 

49). 

Nove professores informaram invalidar o trabalho e dar nova oportunidade ao aluno 

(P1, P12, P14, P16, P21, F1, F2, F4 e F11). Diferente daqueles que usam de punição, estes 

usam a alternativa de orientação. Este grupo de respondentes parece buscar medidas educativas 

para coibir a prática do plágio. Krokoscz (2011, p. 752) enfatiza que 

esta perspectiva parece mais apropriada porque vai além da postura policialesca de 

controle, perseguição e penalização, passando à adoção de estratégias tipicamente 

educativas que compreendem a conscientização, orientação e formação de uma 

postura calcada em valores. O que, dito enfaticamente, tem muito mais a ver com o 

escopo da instituição educacional. 

Vale ressaltar que esta afirmação do autor não está relacionada somente à postura 

educativa do docente de forma isolada, mas de toda uma estratégia da instituição de ensino, 

visando à educação e emancipação do discente acerca do desenvolvimento de seus textos 

acadêmicos. O principal objetivo desta postura é fazer com que o discente compreenda as 

nuances prejudiciais do plágio para o processo de ensino e aprendizagem. 

Dentre os vinte e cinco respondentes, cinco professores complementaram suas respostas 

de forma discursiva, dizendo fazer o seguinte: 

resposta para futura detecção de plágio, pois ainda não constatei nenhum (P3).  

Comunico a coordenação do curso (P4). 
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Na verdade, não procuro invalidar o trabalho porque sempre oriento desde o início o 

processo de produção, corrigindo plágios ao longo da construção do texto (P9). 

Encaminho ao colegiado/orientador/comitê de ética (caso orientador não realize ações) 

(F8). 

Sempre converso com o aluno sobre, se ele for meu orientando, para ele ter a chance 

de refazer o trabalho (P16). 

Ao observar as falas, é possível perceber que somente dois professores demonstraram 

levar o plágio para outras instâncias, buscando respaldo na instituição de ensino para que a 

decisão sobre o que fazer não seja tomada exclusivamente por ele. Wachowicz e Costa (2016) 

indicam que muitos professores não repassam a outras instâncias os casos de plágio.  Como os 

demais pesquisados não citaram nada sobre isso, não se pode dizer que não o façam, porém, ao 

invalidarem ou não o trabalho, dando chance ou não de ser refeito, é possível deduzir que estes 

resolvem a situação sem encaminhá-la a outra pessoa ou grupo dentro da IES.   

 

4.2 Consequências do plágio para a aprendizagem do estudante 

 

As análises realizadas aqui visaram compreender as consequências do plágio, tanto para 

o processo de ensino e aprendizagem quanto para a atuação profissional futura do estudante, na 

perspectiva dos professores. Sua construção foi baseada nas respostas oferecidas em duas 

perguntas. 

A primeira questão era dividida em duas partes. No primeiro momento, o respondente 

deveria marcar de forma objetiva sim ou não quando questionado se o plágio afeta o processo 

de ensino e aprendizagem do aluno. No segundo momento, era solicitado que, em caso de a 

resposta anterior ser positiva, deveria explicar, de forma discursiva, como o plágio poderia 

afetar a aprendizagem do aluno. 

A outra pergunta categorizada aqui era subjetiva. O participante deveria, de forma 

discursiva, explicar se, em sua percepção, a prática do plágio interferiria na atuação profissional 

do estudante. Caso ele concordasse com a afirmação, deveria explicar como. 

Percebeu-se que para a maioria dos pesquisados o plágio prejudica tanto o aluno 

presente quanto o profissional futuro. Alguns temas receberam destaque na fala de diversos 

professores, tais como a ética, a interferência no desenvolvimento e produção intelectual, o 

prejuízo para a pesquisa e os males, tanto para o presente quanto para o futuro do indivíduo que 

comete o plágio. 

As respostas sugerem que tanto a aprendizagem do aluno quanto a possibilidade de 

aquisição de futuro conhecimento do profissional serão afetadas pela prática de copiar textos 

alheios sem citar a fonte. 
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Em alguns momentos, pode-se inferir que os professores relacionam o plágio à cópia 

parcial de pequenos trechos. Parece que, na sua perspectiva, o aluno não se vale de tal artifício 

para apenas enriquecer seus textos, mas, para além disso, tentar minimizar seus esforços e 

realizar poucas leituras, interpretações e associações entre os possíveis autores consultados, ou 

seja, tem-se a impressão de que o aluno plagiador não lê, simplesmente copia e cola. 

 

Gráfico 5 - Percepção sobre a possibilidade de o plágio afetar a aprendizagem do aluno 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

A pergunta que obteve as respostas apresentadas neste gráfico apresentava o seguinte 

enunciado: em sua percepção, o plágio afeta o processo de aprendizagem do aluno? Para 

responder à pergunta, dever-se-ia primeiro assinalar entre duas alternativas, sim ou não. 

Posteriormente, foi solicitado que, em caso de resposta positiva, fosse discorrido sobre como o 

plágio poderia afetar a aprendizagem do aluno.  

Moran (2000) afirma que o aluno é agente ativo do processo e sua participação é 

fundamental para o sucesso da aprendizagem, relacionando esta citação com as respostas da 

pergunta sobre a influência do plágio na aprendizagem, é possível crer que para os docentes 

que responderam à pesquisa e que marcaram sim para esta alternativa, existe a crença de que 

cometendo plágio o aluno está prejudicando a si mesmo, atrapalhando sua aprendizagem, e não 

somente enganando o professor e recebendo um benefício indevido. As citações a seguir foram 
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escritas pelos professores, justificando suas respostas, e mostram sua percepção sobre como 

copiar pode afetar o aluno. 

Diminui a percepção, a utilização e a associação de conceitos e valores da ciência; 

torna ineficaz o objeto do trabalho (P1). 

Inibe o interesse pela pesquisa e prejudica a capacidade cognitiva (P2). 

Prejudica o desenvolvimento de mecanismos próprios de produção intelectual 

mediante mera reprodução de ideias (P3). 

Impedindo-o de estudar de forma aprofundada o tema a ser desenvolvido (P4). 

O aluno que faz plágio pesquisa menos (P5). 

Afeta negativamente pois o aluno não faz as pesquisas e leituras necessárias [...], além 

disso, atrapalha a interpretação dos textos (P6). 

Perda da oportunidade de análise de estudo e analítica (P7). 

Torna a pesquisa inútil, pois não confere o crédito ao autor da obra e impede ao aluno 

desenvolver capacidades próprias em trechos seus nos trabalhos (P8). 

O desvio ético já é um grande óbice ao aprendizado. O plágio afasta o aluno da 

dedicação necessária para o progresso da ciência (P9). 

O aluno sai totalmente despreparado p/ [incompreensível] o mercado de trabalho (P11). 

Porque ele deixa de se esforçar para fazer os seus trabalhos, aproveitando-se dos meios 

e facilidades que estão ao seu alcance (P12). 

O acadêmico deixa de desenvolver o trabalho intelectual e por isso perde a 

oportunidade de acréscimo de conhecimento (P14). 

O aluno não adquire [...] conhecimento quando pratica o plágio. Ele se torna tão 

somente um copiador (P15). 

O aluno não se esforça para pesquisar nada, tem tudo na mão e isso dificulta o 

aprendizado ao não forçá-lo a pesquisar e estudar para escrever um trabalho (P16). 

O discente não alcança o objetivo do conhecimento (P20). 

Não estimula o mesmo a pensar e formular por conta própria (P21). 

Ausência da noção de autoria e da dimensão ética da criação e sistematização do 

trabalho de pesquisa e escrita (F1). 

Engano (F2). 

Desde uma questão ética e de honestidade acadêmica até o exercício pedagógico e de 

aprendizado que a produção teórica reverbera (F3). 

Falta de compreensão das teorias e conceitos mencionados (F4). 

Sim, porque prejudica sua forma de descrição da pesquisa, bem como a correta 

percepção da realidade científica (F9). 

Não revela nenhum aprendizado, pois o discente não é capaz de pensar criticamente 

(F11). 

Analisando as citações dos pesquisados, destacam-se alguns pontos: ciência, ética, 

pesquisa, produção e desenvolvimento intelectual e empenho nos estudos são tópicos que 

aparecem de forma recorrente em diferentes respostas. 

A ciência foi citada em diversos comentários, além de preocupações relacionadas ao 

prejuízo para os estudantes em relação ao seu envolvimento, compreensão e colaboração. 

Acerca da relação entre universo acadêmico, ética e ciência, Gomes (2011) discorre que, no 

ambiente acadêmico, mas não somente nele, o senso de ética deve ser desenvolvido para gerar 

benefícios para toda a comunidade.  

 Na pesquisa, em vários momentos, foram tecidos comentários envolvendo prejuízos 

relacionados à busca científica. Com a prática do plágio, o estudante não desenvolve as 

capacidades necessárias para realizá-la de modo satisfatório. Assim, deixa de adquirir os 
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conhecimentos que, porventura, poderiam surgir dela. O plágio pode estimular o estudante a 

pesquisar menos e, com isso, prejudicar seu desenvolvimento intelectual.     

Percebe-se relação direta entre as diferentes citações dos professores. Pode ser que, na 

sua percepção, pesquisa e ciência realizadas de forma antiética prejudicam a produção 

intelectual, a interpretação e a capacidade do aluno em criar relações entre temas, solidificando, 

assim, o aprendizado. 

O trecho proferido por P1, citando que o plágio torna ineficaz o objetivo do trabalho, 

bem como outras passagens citadas por P20, F3, F11, vão ao encontro do que afirmam 

Wachowicz e Costa (2016): “pode-se argumentar, no entanto, que isso causaria prejuízo apenas 

ao estudante que abre mão de receber os indicativos de seus conhecimentos e habilidades” (p. 

45). Tal pensamento pode ser encontrado em diversos momentos nas respostas dos professores, 

que entendem o plágio como nocivo para a capacidade de aprendizado, o desenvolvimento 

cognitivo, a evolução da produção intelectual própria, dentre outros prejuízos. 

A questão do empenho também é recorrente nas citações. As frases demonstram que os 

professores acreditam que a facilidade oferecida pelo plágio pode estimular os alunos a se 

dedicarem menos ao desenvolver as atividades solicitadas, recorrendo ao plágio para reduzir o 

esforço em pesquisar, compreender e criar relações entre as teorias consultadas. Acerca da 

relação entre plágio, empenho e desempenho, Wachowicz e Costa (2016, p. 44-45) afirmam 

que 

assim, toda vez que um estudante lança mão da cópia de trabalhos alheios, 

apresentando-nos como seus próprios, ou recicla seus próprios textos para mais de 

uma disciplina, estará desvinculando empenho e desempenho, obtendo graus que não 

expressam suas competências na disciplina, mas só sua capacidade em se valer de 

ardis.  

A preocupação com plágio parece ser algo comum na atuação docente dos professores 

pesquisados. Além do questionamento sobre a interferência na aprendizagem, em outra questão, 

que investigava as situações em que ferramentas de detecção eram utilizadas, dez docentes 

afirmaram utilizá-las em todos os textos dos alunos.  
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Gráfico 6 - Percepção do professor sobre a interferência do plágio na atuação profissional do estudante no futuro  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Dentre os 25 docentes que participaram da pesquisa, três não assinalaram nenhuma das 

duas alternativas objetivas presentes na primeira parte da pergunta. Um deles respondeu à 

segunda parte, que era subjetiva e solicitava que o professor descrevesse de que forma o plágio 

poderia afetar a futura atuação profissional do estudante. Entre todos os que responderam à 

questão, dois (um de cada instituição) assinalaram a alternativa não, crendo que o plágio não 

prejudica na atuação profissional, não justificando a resposta dada. 

Inúmeros autores pesquisam sobre a busca por cursos superiores com objetivo de 

formação profissional para o trabalho. Alguns destes pesquisadores foram citados ao longo 

desta dissertação, tais como Igue, Bariani e Milanesi (2008), Krokoscz (2014), Lampert (2001), 

Bento e Falconelli (2013). Todos discorrem sobre a expectativa dos estudantes em atuar 

futuramente em suas áreas de formação. Levando em conta a importância da formação 

acadêmica para a atuação profissional, vinte professores afirmaram que a prática da cópia de 

textos alheios refletirá de alguma forma na atuação futura. Pode-se listar todas as respostas 

fornecidas na sequência. 

Sim, invalida todo o processo e objetivo da aprendizagem, “não copista” (P1, grifos do 

respondente). 

Sim, claro. O futuro profissional se tornará deficiente na prática profissional e sua 

produção científica profissional (P2). 
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Sim, impedindo o autoconhecimento [...] e aprimoramento necessários para a produção 

e improvisos profissionais (P3). 

Sim, pois poderá se acostumar a plagiar (P4). 

O aluno terá dificuldade em elaborar peças processuais (P6). 

Não (P7). 

Sim. O profissional carecerá de honestidade intelectual para atuar como pacificador 

social na área da ciência social aplicada que é o direito (P8). 

Sim, conforme afirmado na questão 4. A falta de ética compromete o profissional (P9). 

Sim. Pois o aluno não absorve o conteúdo, e acaba se tornando um profissional 

mediano (P11). 

Sim, porque o mesmo não será capaz de desenvolver um bom trabalho e de utilizar 

meios hábeis [...] para pesquisas (P12). 

Interfere na medida em despreparado para a produção intelectual, que é imprescindível 

na área do direito (P14). 

Sim, conforme foi dito o aluno não adquire aprendizado algum, ele apenas copia, e 

com certeza esse conhecimento fará falta quando estiver no mercado de trabalho (P15). 

Com certeza interfere pois o aluno deixa de aprender determinado assunto por só ter 

copiado algo, sem aprender (P16). 

Sim. A falta de ética e a banalização da moral, associados à impunidade, estão 

estragando o País (P20). 

Não terá formação adequada para a atuação profissional (P21). 

Sim. Há ausência da importância da análise da dimensão ética de criação e 

sistematização de escritas acadêmicas e outras (F1). 

Não (F2). 

Sim, afeta eticamente a postura deste profissional e a dificuldade em elaborar 

criticamente e criativamente ideias e conteúdos teóricos (F3). 

Sim, pois não há compreensão de teorias ou conceitos, o déficit será levado para a 

atuação profissional (F4). 

Em geral por ocorrer com frequência em TCC, indica que se trata de prática reiterada 

que se incorporou à vida intelectual do aluno (F8). 

Sim, porque interferirá diretamente nas suas relações éticas. Alguém que está disposto 

a plagiar ideias pode eventualmente sofrer consequências sérias na vida profissional 

(F9). 

Depende muito da postura do aluno. Tive um caso de um aluno que no meio do curso 

foi reprovado por mim como consequência de um trabalho plagiado. No final do curso 

ao se formar o mesmo aluno me agradeceu por reprová-lo e que a experiência o fez 

perceber os erros éticos cometidos e isso teria ajudado a crescer (F10). 

Sim, interfere na sua capacidade de produção, pensar criticamente etc. (F11). 

Alguns pontos destacam-se nas falas dos professores: questão ética, criação do hábito 

de plagiar, o plágio impedirá ou dificultará o desenvolvimento do trabalho jurídico que exige 

muita escrita e interpretação, o conhecimento não adquirido em função do plágio fará falta no 

futuro. Pimenta (2010, p. 132) apresenta uma perspectiva interessante em relação a estas 

preocupações, dizendo que “se um problema é resolvido agora [...] de maneira fraudulenta - o 

que significa não aprender um conteúdo considerado importante para sua formação - como vai 

lidar com o problema do futuro?” 

Mesmo surgindo inúmeras iniciativas de universidades, faculdades, institutos de 

pesquisa, órgão governamentais e entidades de classe, casos de plágio praticados por 

profissionais das mais diversas áreas continuam ocorrendo, sendo veiculados pela mídia e 

comentados largamente em diferentes redes sociais. Um exemplo que ilustra tão afirmação foi 
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o recente envolvimento do nome do ex juiz federal e ex ministro da justiça Sergio Moro em um 

caso de plágio.   

Segundo reportagem publicada no site ConJur (2020)23, ele foi coautor de um artigo 

publicado em um site jurídico. Constatou-se plágio no referido artigo, que foi redigido por uma 

aluna de mestrado, orientanda de Sergio Moro. Ela retratou-se publicamente, explicando o 

ocorrido e corrigindo o plágio, citando de forma correta o autor. 

Este caso ilustra consequência negativa do plágio na atuação profissional, pois o 

profissional tem seu nome exposto de forma pejorativa, ligando seu trabalho a uma atitude 

ilegal e imoral, gerando questionamentos acerca de sua conduta ética. Inúmeros outros são 

frequentemente relatados e facilmente encontrados na internet.  

Os professores pesquisados demonstram diversos tipos de preocupação sobre esta 

atitude. Mostraram que ela é prejudicial para a atuação na área de formação de diversas 

maneiras, tanto para o desenvolvimento do trabalho quanto para a imagem do profissional. 

Pimenta (2010) aplicou pesquisa com docentes e estudantes questionando a relação ética e as 

fraudes em avaliações. Assim como o resultado descrito nesta dissertação, a pesquisa também 

demonstrou que os professores apresentavam preocupação acerca da atuação profissional 

daqueles alunos que cometiam plágio. 

Apesar de não surgir nas respostas, bem como não ser abordada em outros momentos 

desta dissertação, a atuação profissional futura dos estudantes também poderá ser na docência 

em nível superior, o que é mais uma razão de preocupação e estímulo ao combate do plágio. 

Dias e Eisenberg (2015) apontam apreensão acerca da formação de futuros professores. 

Segundo eles, é preciso evidenciar e sensibilizar os estudantes da necessidade de posturas 

éticos-responsáveis, tanto durante sua jornada como aluno como posteriormente em sua atuação 

profissional. Vilaça (2015) também discorre acerca dos problemas de docentes cometerem 

plágio, pois para além da ilegalidade e atitude antiética, quando um docente se vale de tal 

artificio, ele o valida, em certa medida, para seus alunos. 

 Não se pode afirmar, ou mesmo inferir, que um aluno que comete plágio, e depois de 

concluir seu curso em algum momento torna-se professor, continuará adotando tal prática, ou 

se será permissivo com seus alunos A percepção de alguns professores pesquisados, porém, é 

de que o plágio pode se tornar um hábito, uma vez que as dificuldades que levaram o estudante 

a tal ação podem surgir novamente durante sua atuação como docente.   

 
23 Fonte: https://www.conjur.com.br/2020-jun-26/sergio-moro-acusado-plagiar-artigo-publicado-conjur 
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4.3 Tipos, ocorrências e motivos para o plágio 

 

Esta categoria conta com a análise das respostas de quatro questões presentes no 

questionário. Aqui serão apresentadas as percepções dos professores sobre temas como o 

aumento ou não dos casos de plágio cometidos por seus alunos durante a elaboração de textos 

detectados ao longo de sua carreira docente. Também será mostrada a compreensão sobre que 

avaliação fizeram quando, em algum momento durante a graduação, notaram que os alunos 

fazem mais uso do artifício de copiar obras alheias, bem como por quais razões acreditam que 

os alunos cometem plágio, além dos tipos de plágio mais encontrados por eles. 

As respostas obtidas nas próximas perguntas também contribuíram para confirmar, em 

partes, a hipótese levantada de que existem diferenças significativas entre a percepção de 

professores que ministram aulas em instituições privadas e em instituições públicas sobre a 

incidência do plágio, bem como sua consequência para o processo de ensino e aprendizagem.  

Ao longo das respostas obtidas, foi possível encontrar pontos de destaque, a saber: a 

internet foi muito citada em função do aumento do plágio, o desinteresse e a falta de 

comprometimento dos estudantes também se destacam como fator do aumento desta prática. 

Assim como em parte considerável das respostas fornecidas pelo questionário, a ética também 

foi citada em mais de um momento, apresentando sua relação direta com os motivos e razões 

para o plágio. 

Outros temas também chamaram a atenção durante a tabulação, análise e interpretação, 

que foram: as ferramentas de detecção receberam destaque por aqueles que acreditam que não 

aumentou a incidência de plágio; a cópia parcial de diferentes fontes sem citar o texto é o que 

mais ocorre, e outros.   

A última questão buscou compreender o que os professores acreditam ser a opinião dos 

alunos. Algumas preposições destacaram-se: a percepção de que os alunos acreditam que 

desenvolver textos não é fundamental para a futura formação profissional; a crença dos alunos 

de que os professores não leem seus trabalhos, assim como acreditam que o plágio não é um 

problema para o ensino e aprendizagem. 
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Gráfico 7 – Percepção do aumento de casos de plágio cometidos por alunos ao longo da carreira como docente 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
 

 Foi perguntado aos professores se eles percebiam aumento no número de casos de plágio 

entre seus alunos. Os vinte e cinco pesquisados responderam a esta questão, sendo que, 

conforme pode-se ver no gráfico, treze escolheram a alternativa sim e doze marcaram a opção 

não, ou seja, não existe percepção preponderante neste caso. 

Fazendo comparativo entre a percepção dos professores da UFG/REJ e do Cesut, 

percebe-se que existe grande diferença de opiniões. Enquanto na IES pública as respostas 

majoritariamente penderam para o não, uma vez que dois professores acreditam no crescimento 

e seis não, na IES privada prevalece a percepção acerca do aumento, já que, dos dezessete 

professores da instituição que participaram, onze identificaram aumento do plágio e somente 

seis não apresentaram a mesma percepção. 

Além de comparar as diferentes percepções entre professores das duas IES, também 

buscou-se investigar a relação entre as respostas e o tempo de docência do professor. Foi 

verificado se as respostas afirmativas acerca do aumento dos casos de plágio haviam sido 

fornecidas por professores que trabalham na educação superior há mais de dez anos. 

Observando os dados, foi possível perceber que, dentre estes docentes, a maior parte (dezessete 

docentes) percebeu crescimento dos casos de plágio, sendo que onze responderam à pergunta 

de forma afirmativa e seis de forma negativa. 

Sequencialmente a esta pergunta, foram inseridas mais duas questões subjetivas. Os 

respondentes deveriam justificar tanto o porquê do sim quanto do não. Apenas o docente P22, 
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que marcou a alternativa não, deixou de justificar sua escolha. Foram listadas todas as respostas 

dadas em forma de justificativa pelos que concordam com o aumento de casos de plágio.  

Acúmulo de atividades e facilidades tecnológicas (P1). 

Facilidade de acesso à rede de computadores aliada à crescente falta de interesse pela 

pesquisa por parte, principalmente, dos docentes do ensino fundamental e médio (P2). 

Acesso mais fácil a consultas pela internet (P4). 

Falta de identidade e compromisso do estudante, queda dos valores éticos e morais 

(P7). 

Facilidade de acesso à informação (internet) e maior ocorrência de pessoas que cobram 

para fazer trabalhos. Também aumento de acadêmicos acomodados (P8). 

As pesquisas são feitas com utilização exacerbada da internet (P9). 

A facilidade dos meios de pesquisas via internet (P12). 

Nas bancas de correções em que participo verificamos o aumento do plágio, que 

(incompreensível) à pouca disposição do acadêmico para a produção intelectual (P14).  

Acredito que com o uso da internet e a facilidade de acesso, o número de plágio tem 

aumentando muito (P16). 

Preguiça; - falta de responsabilidade; - banalização da ética; - pressa em ver o trabalho 

concluído; - falta de orientação e supervisão na graduação (P20). 

Facilidade de acesso a informações (P21). 

Aumento da carga de trabalho dos discentes; falta de tempo dos docentes em detectar 

plágio, rebaixamento dos padrões éticos na universidade e na sociedade (F4). 

Acesso a muitas informações pela internet (F11). 

As opiniões dos professores que perceberam o crescimento do plágio estão concentradas 

em certas falas que apresentam algumas razões para o aumento da prática pelos estudantes. A 

questão da disseminação da tecnologia é um ponto recorrente entre os docentes, que a percebem 

como principal causa. Em várias falas aparece o acesso à internet como motivador do plágio. 

Krokocsz (2014, p. 27) discorre sobre a relação plágio e internet, dizendo que 

o plágio é um fenômeno antigo, que se manifesta na sociedade em diferentes áreas e 

situações, mas que adquire contornos específicos no meio acadêmico. Nesta área, 

inclusive, tem sido observado o plágio como um problema que foi intensificado pela 

sociedade da informação, devido ao desenvolvimento das novas tecnologias de 

comunicação. 

O pensamento sobre a percepção acerca da relação entre o plágio e a internet não é 

exclusividade dos docentes pesquisados. Segundo Silva (2008, p. 357, 358), 

no contexto da sociedade informatizada em que vivemos, essas discussões têm-se 

acentuado, haja vista as possibilidades que se vêm ampliando, pela internet, no que 

diz respeito ao graduando apropriar-se de obras protegidas por direitos autorais. 

A autora citada, ao desenvolver uma pesquisa sobre plágio na universidade, deparou-se 

com um aluno participante que comentou que, em sua percepção, era muito difícil não plagiar 

textos encontrados na internet, pois nesse ambiente ele encontrava diversas oportunidades para 

isso.  

A percepção da facilitação e fortalecimento da prática do plágio em função da 

disseminação do acesso à informação pode ter origens, em parte, devido à eliminação de 
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barreiras físicas e/ou financeiras que impossibilitavam ou dificultavam o acesso aos conteúdos 

disponíveis somente em livros e outros tipos de textos impressos. Antes, para ter acesso a 

diversos conteúdos, o estudante deveria locomover-se até bibliotecas ou adquirir livros. Agora, 

uma infinidade de conteúdos está ao alcance de alguns cliques, disponíveis na internet. 

Barreiras financeiras ainda existem, porém mais fáceis de serem transpostas, uma vez que 

existem espaços como escolas, universidades e bibliotecas que disponibilizam computadores e 

sinal de internet de forma gratuita. 

O desinteresse, falta de empenho ou dedicação dos alunos também se destacou na fala 

dos docentes. As respostas sugerem que os estudantes se valem da tecnologia para facilitar o 

trabalho de pesquisa e desenvolvimento de textos, não colocando empenho no desenvolvimento 

de suas atividades acadêmicas. A questão ética também obteve destaque, surgindo em algumas 

respostas dos professores. O aumento do plágio relaciona-se, na perspectiva de alguns 

professores, a um rebaixamento atual nos padrões éticos. 

Apesar de muitos docentes informarem utilizar ferramenta de detecção de plágio, 

nenhum levantou a possibilidade de que ocorra descoberta de mais plágio em função da 

detecção. Se o acesso a detectores é mais fácil, poderia inferir-se que os professores fazem mais 

uso da detecção e, portanto, o número de casos poderia crescer em função disto. 

Outro ponto presente em diversos textos sobre plágio (ALMEIDA, 2011; ALMEIDA et 

al, 2016; BARROS, BRITO, CLEMENTE, 2018; BONETTE, VOSGUERAU, 2010; 

DESSEN, POLONIA, 2007; KROKOSCZ, 2011, 2014; VILAÇA, 2015; WACHOWICZ, 

COSTA, 2016; SANTOS, VASCONCELOS, 2020), diz respeito às questões envolvendo a 

alfabetização e o caminho estudantil percorrido pelo aluno plagiador antes de chegar à 

graduação, porém tal relação não foi apresentada nas respostas de nenhum dos participantes, o 

que pode-se relacionar a realidade imediatista em que a educação, e consequentemente os 

professores, está inserida, assim como na perspectiva de que o plágio é oriundo prioritariamente 

de um comportamento antiético dos alunos. 

Somente o docente (P2) trouxe a questão do ensino médio e fundamental, mas 

apontando que o aumento do plágio pode ter relação com a falta de interesse pela pesquisa por 

professores que atuam nestas etapas. Tal relação não foi apontada por nenhum outro 

pesquisado, assim como não foi encontrada no referencial teórico consultado para o 

desenvolvimento desta dissertação, porém alguns autores aqui apresentados apontam que tanto 

no sentido da desvinculação destes professores com a pesquisa científica, quanto da importância 

de se estimular nos alunos, a pesquisa e a autoria nas etapas do ensino que antecedem a 

graduação. 
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Os demais professores não relataram perceber que o aumento do plágio pode ter alguma 

relação com dificuldades vividas por alunos do ensino fundamental e médio em relação à 

leitura, escrita, interpretação, desenvolvimento ou não de pesquisas, ou mesmo na qualidade 

dos textos buscados na internet. Vilaça (2015, p. 252) reforça que “as más condutas são 

sobredeterminadas, resultantes complexas de aspectos inter-relacionados, tais como 

cientométricos, tecnológicos, sociais, políticos, econômicos e subjetivos.” Para o autor, assim 

como para Krokoscz (2011), não se pode reduzir a análise acerca deste tema sem levar em 

consideração o contexto presente e passado do indivíduo e da sociedade como um todo. 

Acerca da questão envolvendo a educação anterior ao ensino superior, Santos e 

Vasconcelos (2020) sugerem que o plágio está diretamente envolvido com a forma como os 

estudantes se desenvolvem ao longo de toda sua vida escolar, em especial durante o ensino 

médio. Nesse sentido, o plágio poderia e deveria ser tratado de forma ampla e continuada desde 

o início da atividade estudantil, e não somente no ensino superior. 

Ainda segundo os autores anteriormente citados, dificuldades com leitura, escrita e 

interpretação têm relação direta com o estímulo ao plágio. Obviamente não se pode acreditar 

que são os únicos fatores, mas eles têm peso e devem ser levados em consideração para atacar 

de forma eficiente um problema tão antiético. 

As justificativas dadas pelos que discordam que os casos de plágio têm aumentado são 

as seguintes:  

aumento da vigilância por parte do corpo docente (P3). 

Justamente pela correção e detecção de plágio, com perda de nota (P5). 

Na minha opinião sempre tivemos um percentual equiparado de alunos desinteressados 

(P6). 

Vejo que os alunos fazem os trabalhos, mas com poucas técnicas [...]. Não constatei 

plágio (P11). 

Em virtude do acesso aos programas de detecção do plágio pelos professores; penso 

que tem inibido os alunos a plagiar, seja de forma integral ou mesmo parcialmente 

(P15). 

O plágio tem uma ocorrência principalmente vinculada a elaboração de trabalho de 

conclusão de curso (F1). 

Acesso amplo a livros e revistas indexadas (F2). 

Não consigo identificar o motivo, mas não percebo um aumento significativo (F3). 

O que ocorre é uma sofisticação do plágio (F8). 

Não percebo aumento, ocorre esporadicamente e geralmente por falta de conhecimento 

sobre como realizar pesquisas e citar referências (F9). 

Há variação de turma para turma, mas na média a quantidade se mantém estável (F10). 

 

Diferentemente daqueles que afirmaram perceber aumento do plágio dos seus alunos, 

no decorrer de sua carreira, onze professores informaram não ter tal percepção. Ao serem 

questionados sobre os motivos por não identificarem crescimento, três docentes (P3, P5, P15) 

afirmaram que tal fato não ocorreu em função da utilização, pelos professores, de ferramentas 
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de detecção. Outros dois professores disseram que o volume de casos de plágio se mantém sem 

variações ao longo dos anos (F10, P6). Estes foram os pontos que apareceram em mais de uma 

fala. As outras razões são variadas, conforme pode-se ver nas transcrições apresentadas. 

Chama a atenção aqui o fato de que não foi citado em nenhum momento a inexistência 

de aumento de casos de plágio ser fruto da implementação de políticas de combate a fraudes 

acadêmicas, ou pela orientação constante dos professores. Seria razoável inferir que, com o 

aumento da população acadêmica, os casos de plágio poderiam aumentar, mas talvez isso não 

ocorra nas instituições pesquisadas pelo fato de ambas já ofertarem o ensino superior há 

bastante tempo e, por isso, seus cursos de Direito serem consolidados, mantendo número 

constante de alunos. Mas estas são apenas suposições que se fundamentam no fato de outros 

estudos sobre plágio, citados nesta dissertação, afirmarem que os casos de detecção de plágio 

são crescentes.   

 
Gráfico 8 – Detecção do plágio por parte dos professores durante a correção dos textos  

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

O item de número três do questionário perguntava qual é o tipo de plágio mais comum 

encontrado pelos professores ao ler textos de seus alunos. A pergunta buscava investigar a 

detecção de plágio em textos desenvolvidos tanto para as disciplinas que os professores 
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ministraram quanto em TCC e outros textos pertinentes à graduação. Esta questão foi inserida 

para tentar entender se o aluno faz a cópia consciente dos textos, ou se o mais comum seria o 

erro ao referenciar os textos consultados. Sendo de múltipla escolha, os respondentes poderiam 

assinalar mais de uma alternativa, acarretando com isso mais respostas do que o total de 

participantes. Apenas P3 não respondeu a esta pergunta.  

Tal possibilidade de marcar mais de uma resposta enfatizou que os professores veem 

como mais comum o plágio parcial, em que o aluno copia pequenas partes de um texto ou 

pequenas partes de vários textos. Embora ambas as alternativas, plágio parcial de único texto e 

plágio parcial de vários textos, tenham apresentado destaque em relação às outras duas (quatro 

e oito respostas cada uma), a segunda alternativa foi a que os docentes mais escolheram. 

Somente cinco professores não a marcaram. Mesmo não optando por esta alternativa, todos os 

cinco escolheram item plágio parcial de um único texto. 

Este artifício de recortar pequenos excertos de diferentes autores é chamado por 

Krokoscz (2014) de plágio mosaico, o qual seria a “reprodução de fragmentos de fontes 

diferentes que são misturados com palavras, conjunções, preposições para que o texto tenha 

sentido”. No seu entendimento, este tipo de plágio é intencional, e quem o realiza o faz 

justamente para dificultar, ou mesmo impossibilitar, a detecção do plágio, fazendo isso, 

portanto, ciente de que comete algo errado. Em outra perspectiva acerca do plágio parcial, 

Wachowicz e Costa (2016, p. 131) discorrem sobre esse artifício da seguinte forma: 

o plágio parcial consiste em uma obra que é apresentada como una, como fruto da 

concepção de um determinado autor, porém trata-se de um mosaico de partes extraídas 

de obras de terceiros e se caracteriza pela simples omissão dos créditos para os 

verdadeiros autores.  

Fazendo um contraponto entre as alternativas sobre o plágio parcial e outra, que 

questionava se a ocorrência mais comum era aquela em que o aluno errava ao fazer referência 

e que foi assinalada por oito professores, pode-se inferir que a maior parte dos docentes discorda 

da perspectiva anteriormente citada no referencial teórico, por Almeida et al. (2016), que 

indicam a dificuldade dos alunos em desenvolver a escrita científica e citar corretamente os 

autores. Observando as respostas dos professores, é possível perceber que a maioria deles 

acredita que seus alunos cometem plágio prioritariamente por má conduta e não por ignorância. 

Esta possível ignorância poderia ser oriunda do desconhecimento acerca dos padrões 

exigidos para o desenvolvimento da escrita acadêmica. Tal fragilidade tenta ser sanada pelas 

IES, por meios de disciplinas de metodologia científica, normalmente nos anos/semestres 

iniciais dos cursos de graduação.  
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Quadro 4 - Períodos/anos de maior incidência de plágio cometido pelos alunos 

  
 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

As respostas à questão exposta neste quadro fazem referência à percepção dos 

professores sobre em que momento eles acreditam que os alunos cometem mais plágio durante 

o curso de graduação. Mesmo não estando presente no texto a orientação de que mais de uma 

alternativa poderia ser marcada, doze pesquisados escolheram dois ou mais itens.   

Treze professores afirmaram que o momento em que mais se deparam com casos de 

plágio é ao ter contato com TCC de seus alunos, o que, normalmente, ocorre em semestres/anos 

finais dos cursos de graduação. Estes textos têm especial importância na vida do acadêmico, 

pois neste momento ele deve valer-se dos conhecimentos adquiridos durante toda a sua 

graduação, bem como demonstrar habilidades de um pesquisador, visando a desenvolver 

material de sua autoria, demonstrando seu aprendizado relacionado à área do conhecimento que 

escolheu. Wachowicz e Costa (2016, p. 144) demonstram a importância de tal atividade 

acadêmica dizendo que “os trabalhos individuais que são submetidos em banca para outorga de 

títulos acadêmicos são documentos formais que comprovam a aptidão para a pesquisa do 

interessado e a originalidade da elaboração individual”. 

Quando ocorre a maior a incidência de plágio, cometido pelos 

alunos?
CESUT UFG TOTAL

Trabalho de conclusão de curso 10 3 13

Nos últimos semestres/ anos do curso 9 2 11

Trabalhos de disciplinas 6 4 10

Nos períodos iniciais, entre o 1º e o 4º períodos ( ou 1º e 2º ano) 4 0 4

Não percebo diferença na incidência de plágio no decorrer do curso 0 3 3

Não percebo plágio nas minhas disciplinas 3 0 3

Quando o aluno está na metade do curso, entre 5º e 8º períodos (3º e 4º anos) 2 0 2

Elaboração de projeto de pesquisa e de extensão 2 0 2

Artigos para publicação em revistas 0 1 1

Textos (resumos ou trabalhos completos) para publicação em anais de eventos 

científicos
1 0 1

Relatórios de projetos 0 0 0

Relatórios de estágio 0 0 0
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Vale salientar que pode existir relação entre o maior número de casos encontrados em 

TCC e as respostas dadas na pergunta em que era solicitado que os professores informassem 

em que momento mais utilizavam ferramenta de detecção de plágio. Nove informaram utilizar 

quando participavam de bancas em que eram avaliadores de TCC. Estas informações podem 

ser encontradas no gráfico de número quatro. 

Usando em dois momentos o paralelo descrito anteriormente, percebe-se que existe 

clara relação entre maior emprego de ferramenta de busca por plágio e maior encontro de casos 

de cópia realizadas pelos alunos. Isso se deu tanto em relação a trabalhos de TCC quanto em 

textos de disciplinas, demonstrando, mais uma vez, a importância que tem o uso de ferramentas 

de detecção por parte dos professores. Isso não permite estabelecer relação com uma terceira 

variável, a de que o uso de detectores inibe a fraude, porém tal ligação foi realizada em outro 

momento desta pesquisa. 

Um pequeno número de professores, quatro no total (P1, P6, P8, P11), informou 

acreditar ocorrer maior incidência de plágio nos períodos iniciais da graduação, porém todos 

eles escolheram mais de uma alternativa. Acerca destas respostas, pode-se levar em 

consideração o que Dias e Eisenberg (2015) apontam que, por vezes, no início da graduação, 

os alunos ainda não tiveram contato com disciplinas específicas que ensinam metodologias de 

pesquisa científica e, portanto, não são ainda corretamente orientados acerca da importância e 

das formas corretas de pesquisar e referenciar.   

As alternativas: artigos para publicação em revistas e textos (resumos ou trabalhos 

completos) para publicação em anais de eventos científicos foram marcados apenas uma vez 

cada. Uma possível explicação para isso pode ser encontrada na reflexão de Nunes (2019) 

quando discorre acerca da diferença entre o público e o privado em se tratando de pesquisa 

científica. No caso dos dados aqui apresentados, pode-se supor que as produções que tenham 

uma maior possibilidade de extrapolar o ambiente da sala de aula, vindo a se tornar de alcance 

público, como artigos acadêmicos/científicos, podem gerar maior cuidado de alunos e 

professores em relação ao plágio. Esta é, porém, apenas uma inferência, pois não foram 

levantadas informações acerca de produções e publicações científicas dos alunos.   
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Quadro 5 - Motivos que levam os alunos a cometerem plágio na opinião dos docentes  

 

Escala: percepção dos motivos para 

os alunos cometerem plágio 

Ce

sut 

UFG/

REJ 

TO

TA

L 

Ce

sut 

UFG/

REJ 

TO

TA

L 

Ce

sut 

UFG/

REJ 

TO

TA

L 

Ce

sut 

UFG/

REJ 

TO

TA

L 

Ce

sut 

UFG/

REJ 

TO

TA

L 

Discorda 

totalmente 
Discorda Sem opinião Concorda  

Concorda 

totalmente 

a)  A maioria dos alunos trabalha e, 

por falta de tempo, não consegue 

desenvolver seus textos 

5 3 8 8 1 9   1 1 4 3 7     0 

b)  A dificuldade de interpretação de 

texto faz com que os alunos se 

sintam inseguros, levando-os a 

cometer o plágio 

3   3 6 1 7     0 7 5 12 1 2 3 

c)  A dificuldade em elaborar textos 

faz com que os alunos se sintam 

inseguros, levando-os a cometer o 

plágio 

1   1 6   6     0 8 6 14 2 2 4 

d)  As aulas de metodologia não são 

suficientes ou são ineficazes para 

orientar o aluno sobre as formas 

corretas de citar fontes, o que pode 

levá-los a cometer plágio 

3 1 4 7 2 9     0 6 1 7 1 4 5 

e) Os alunos não são corretamente 

orientados nos TCC pelos 

orientadores sobre o que é plágio 

5 1 6 6 3 9 1   1 2 5 7 1   1 

f) Os alunos não 

assimilam/compreendem as 

normas e exigências para a 

produção de um trabalho científico 

6   6 7 1 8   2 2 4 3 7   2 2 

g) A falta de comprometimento dos 

alunos com a graduação os leva a 

cometer plágio 

    0 3 1 4   2 2 9 3 12 5 2 7 

h) Os alunos acreditam que 

desenvolver textos não é fator 

fundamental para seu processo de 

qualificação profissional 

    0 2   2   1 1 11 6 17 4 1 5 

i) Os alunos cometem plágio pois 

acreditam que os professores não 

leem os trabalhos 

    0 5 1 6 1 1 2 10 4 14 1 2 3 

j) Os alunos não percebem que 

copiar textos de outros é um 

problema para o seu processo de 

ensino e de aprendizagem. 

3 1 4 2 2 4 1   1 9 2 11 2 3 5 

k) Os alunos não compreendem que 

cometer plágio é crime 
3 4 7 7 2 9     0 6   6 1 2 3 

l) A pressão exercida pela 

universidade para que os alunos 

publiquem artigos pode levá-los a 

cometer plágio (busca por 

produtividade), 

7 1 8 7 2 9 2 2 4 2 2 4     0 

m) Mesmo cometendo plágio, o 

aluno está lendo e adquirindo 

conhecimento 

7 2 9 5 3 8 2   2 4 1 5   1 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Assim como já explicado anteriormente, optou-se por trabalhar com uma escala de cinco 

alternativas para a última pergunta inserida no questionário. Mais do que saber a opinião do 

participante da pesquisa sobre os temas descritos, entendeu-se como proveitoso avaliar a 

intensidade das respostas, compreender em que medida se daria a concordância ou discordância 

do pesquisado. Acreditou-se que a adoção deste formato poderia ser proveitosa para desvendar 

de maneira clara as percepções dos professores, objeto de estudo desta dissertação. 

 Em função de tal aspiração, foi inserida uma escala na qual as respostas tinham caráter 

objetivo. Utilizou-se uma tabela contendo treze proposições. Para cada uma das frases, o 

respondente deveria escolher dentre cinco alternativas. Destas, uma encontrava-se no extremo 

de concordo totalmente e outra no extremo do discordo totalmente. Trojan e Sipraki (2015) 

enfatizam que estas são escalas do tipo Likert, que demonstram ser excelentes quando se deseja 

obter maior amplitude de respostas. Tal modelo é muito utilizado em pesquisas envolvendo 

opinião dos pesquisados. 

 Ao tabular os dados, porém, pôde-se observar que a maior concentração de respostas 

variou entre discordo (noventa marcações) e concordo (cento e vinte e seis marcações), não 

sendo verificada ênfase nas extremidades discordo totalmente (cinquenta e seis) e concordo 

totalmente (trinta e nove). Em meio às alternativas de discordância e concordância foi inserida 

a opção sem opinião para que os docentes não se sentissem obrigados a marcar alguma 

proposição sem que tivessem perspectiva sobre o assunto. O total de escolhas para este item, 

porém, foi pequeno. Dentre cinquenta e seis possibilidades de respostas distribuídas nas treze 

afirmativas, a alternativa “não tenho opinião” foi escolhida em dezesseis vezes, distribuída em 

nove questões. 

Para este último item presente no questionário, em formato de tabela, buscou-se inserir 

proposições com afirmações que tratavam de diversos aspectos presentes no universo 

acadêmico, tais como questões metodológicas, de ética dos alunos, questões relacionadas às 

dificuldades diversas dos estudantes, como também a percepção dos professores sobre o 

entendimento dos acadêmicos acerca do plágio, de suas interferências e consequências. 

Algumas proposições (B, C, G. H, I e J) apresentaram mais destaque para a alternativa 

concordância, tanto que em três delas (C, H e I) ocorreu concentração superior a 50% das 

respostas, mostrando que, neste ponto, tanto professores do Cesut quanto da UFG/REJ alinham 

seu entendimento da mesma forma.  

  A proposição H continha a afirmativa sobre os alunos acreditarem que desenvolver 

textos não é fator fundamental para seu processo de qualificação profissional. Este foi o 

enunciado que obteve mais respostas concordo. Dezessete professores a assinalaram, enquanto 
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cinco assinalaram concordar totalmente. No polo oposto, somente dois professores assinalaram 

discordo e nenhum assinalou discordo totalmente.  

Interessante relacionar as respostas aqui citadas com as presentes no gráfico de número 

seis, no qual vinte dos professores concordaram com a afirmação de que o plágio interfere na 

futura atuação profissional do estudante. É perceptível que, na perspectiva dos docentes, os 

alunos não apresentam o mesmo entendimento que eles sobre a relação entre plágio e carreira.  

Pimenta (2010) afirma que o conteúdo estudado pelo acadêmico tem por objetivo auxiliá-lo, 

direta ou indiretamente, em sua futura atuação profissional. Ela ressalta que o plágio pode 

contribuir para a falta de condições para que o estudante tenha bom desempenho em sua área 

de formação. Complementando a questão sobre os problemas em relação ao plágio na 

graduação e as consequências futuras para a atuação no trabalho, Almeida et. al. (2016, p. 16) 

enfatizam que 

o ensino superior forma para a vida e para a profissão e, nessa medida, porque 

contribui para transformar, padronizar e legitimar comportamentos, ainda que os 

impactes [sic] de uma formação ética sejam marginalmente positivos, não se pode 

perder de vista que a instrução de nível superior ocupa uma função decisiva na 

formatação do sistema de valores que enquadra a conduta moral no contexto social e 

profissional futuro. 

A proposição G, com a afirmação de que a falta de comprometimento dos alunos com a 

graduação os leva a cometer plágio, foi o item da pergunta em que mais professores marcaram 

concordar totalmente, sete vezes, assim como o concordar foi escolhido por doze professores. 

Pensando que as respostas estão, ou no polo de concordância ou de discordância, é perceptível 

ver que grande parte dos docentes pesquisados veem a falta de comprometimento como um 

forte estímulo ao plágio, assim como Almeida et. al. (2016), quando citam que muitas vezes os 

plagiadores estão descomprometidos com atitudes éticas envolvendo sua vida acadêmica. 

Acerca deste descompromisso dos alunos com sua formação, é possível perceber relação 

entre ele e a desvalorização da educação, dos processos formativos e das teorias, assim como 

indica Moraes (2001), citando o recuo da teoria, onde para viver e entender agora deve tomar 

como base somente o momento presente e não o que foi construído ao longo do tempo, o 

imperativo imediatista do saber fazer tira o espaço do conhecimento acumulado. Portanto, se o 

que importa é o fazer agora, é somente a atuação profissional, é a resolução do problema 

imediato, o estudante pode não ver sentido nas teorias e conceitos apresentados em sala de aula, 

entendendo como perda de tempo as leituras e as atividades curriculares, o que pode ser a causa 

de tal falta de comprometimento. 
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As proposições B e C tratavam respectivamente das dificuldades de interpretação de 

texto, bem como das dificuldades de elaboração de textos. Ambas associavam tais desajustes 

ao fato de gerarem insegurança nos alunos, levando-os a cometer o plágio. O item B, tratando 

de interpretação, contou com doze concordâncias, três concordâncias totais, três discordâncias 

totais e sete discordâncias. Já a afirmação apresentada no componente C, que tratava da 

dificuldade de elaboração de textos, foi a segunda afirmação (juntamente com a opção H) que 

obteve maior concordância: quatorze professores concordaram com ela, enquanto apenas seis 

discordaram e um discordou completamente. Essa relação entre as dificuldades de interpretação 

e produção textual e o plágio é abordada por Krokoscz (2014, p. 134): 

parece razoável supor que uma possibilidade de compreensão da perenidade do plágio 

no meio acadêmico tem a ver com alguns aspectos correlatos: o estudante que não 

desenvolveu a habilidade de escrita no seu processo formativo e a instituição, supondo 

que este é um pré-requisito que o estudante já possui. Assim, quando se obtêm 

trabalhos escritos dos estudantes, frequentemente constata-se que o produto 

desenvolvido é inadequado às exigências acadêmicas e desprovido de originalidade.  

Na proposição D, os professores deveriam opinar sobre se as aulas de metodologia eram 

ou não suficientes e eficazes para orientar o aluno sobre as formas corretas de citar fontes, o 

que poderia levá-los a cometer plágio. Este foi o enunciado em que as respostas ficaram 

razoavelmente divididas de forma similar entre concordância e discordância. A alternativa que 

obteve razoável destaque foi discorda, com nove marcações.  

além do plágio intencional é comumente conhecido no meio acadêmico que o plágio 

pode acontecer de forma acidental, ou seja, devido a desconhecimento das diversas 

modalidades de ocorrência [...]. Também ocorre plágio acidentalmente devido a 

dificuldades técnicas no emprego das regras de indicação e identificação das fontes, 

desorganização no uso de conteúdos alheios e até mesmo por motivos culturais 
(KROKOCSZ, 2014, p. 52). 

  Sob outra perspectiva, Dias e Eisenberg (2015) percebem uma dificuldade acerca dos 

momentos em que as disciplinas de metodologia científica são ministradas. Segundo os autores, 

quando são ofertadas nos primeiros semestres da graduação, abrem espaço para que o estudante 

esqueça da importância da utilização de métodos e processos ao desenvolver suas pesquisas. 

Quando inseridas no meio do curso, porém, deixam o aluno na ignorância acerca das 

metodologias corretas, acarretando erros e fraudes muitas vezes não intencionais.  

Sobre isso, Dias e Eisenberg (2015) dizem que 

quando ministradas no início da graduação, os licenciandos deixam, nos períodos 

seguintes, de manter um contato com as normas técnicas e preceitos éticos necessários 

a um processo de pesquisa, uma vez que os professores de períodos seguintes, por 

acreditarem que seus alunos possuem conhecimento prévio do que seja o fazer 

acadêmico relativo à pesquisa, deixam de retomar as informações, abrindo, de certo 

modo, espaço para a construção do plágio [...] Quando oferecidas em períodos já 
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adiantados, como o 5º ou 6º, o espaço entre 1º e 5º – ou 6º período – fica aberto e livre 

para a realização do plágio (DIAS; EISENBERG, 2015, p. 191). 

Levando-se em consideração que parte dos professores discorda da afirmação de que as 

aulas de metodologia são insuficientes para orientar os alunos, pode-se fazer relação com o 

pensamento de Franco (2012a), apontando que o ensino e a aprendizagem não apresentam 

relação direta, uma vez que, apesar de o professor ensinar que não se deve cometer plágio, ele 

ainda ocorre.  

É possível, portanto, levantar a hipótese de que a vivência passada do aluno na escola, 

onde aprendeu a copiar, ainda esteja presente em seu comportamento e que apesar de as aulas 

de metodologia abordarem a questão do plágio, podem não ser suficientes para alterar uma 

cultura de cópia, que com base nos apontamentos de Silva (2008), está enraizada no aluno ao 

longo de muitos anos de vivência na escola. 

 Outra perspectiva importante que deve ser levada em consideração e foi anteriormente 

apresentada pro Krokoscz (2014), e que relaciona-se também com o recuo da teoria e a 

valorização do saber fazer, é que, como a pesquisa acadêmica não é vista como importante para 

os alunos, então compreender metodologia também não será, portanto, disciplinas que 

apresentem este conteúdo podem não ser valorizadas por estes discentes.  

As proposições E e I eram as que mais poderiam gerar identificação direta e até mesmo 

individual pelos docentes, pois tratavam diretamente de seu trabalho. Nesta perspectiva, Moraes 

(1999, p. 3) argumenta que “a compreensão do contexto se evidencia como indispensável para 

entender o texto.” Não se pode avaliar as respostas dadas sem pensar no seu contexto, já que, 

mais explicitamente neste item, os docentes podem associar a resposta com base em sua atuação 

prática, fazendo com que, de alguma forma, o juízo de si mesmo interfira. O enunciado das 

questões era o seguinte: os alunos não são corretamente orientados nos TCC pelos orientadores 

sobre o que é plágio; os alunos cometem plágio pois acreditam que os professores não leem os 

trabalhos.  

As respostas da proposição I foram distribuídas da seguinte forma: quatorze 

concordaram como fato de que os alunos acreditam que seus professores não leem os textos 

produzidos por eles, três concordaram completamente com a afirmação, seis discordaram, dois 

não têm opinião e nenhum concordou completamente. Alguns autores que pesquisam o plágio 

no universo acadêmico, tais como Pimenta (2010), Freitas (2013), Dias e Eisenberg (2015), 

Almeida et al. (2016) e outros, também se depararam com tal percepção dos alunos, que 

acreditam que os professores não leem, ou que o fazem de forma superficial, ou mesmo 

corrigem o texto, mas não buscam por plágio.   
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Este é um ponto importante e que deve ser levado em consideração por professores e 

instituições, pois solicitar que o aluno desenvolva um texto e não o corrigir pode criar a 

percepção de que tal atividade não tem importância para o aprendizado, assim como teoriza 

Krokoscz (2014). Isso significa demonstrar comportamento antiético do docente.  

A alternativa mais escolhida na proposição E, sobre falta de orientação durante o TCC, 

foi discordo, marcada por nove pesquisados, posteriormente concordo, marcada por sete 

professores, seguido de seis que escolheram discordo totalmente, um sem opinião, e um 

discordo totalmente.  Dias e Eisenberg (2015), ao realizarem pesquisas com alunos de cursos 

de licenciatura que afirmaram cometer plágio em trabalhos acadêmicos, verificaram que mais 

da metade destes apontavam que seus professores não os ensinavam a realizar pesquisa. 

Mais uma vez é necessário destacar a falta da cultura da pesquisa durante todo o 

processo educativo e não somente na graduação, e a importância da opinião de Rocha (2013), 

acerca da necessidade de estimular o hábito da pesquisa e da autoria desde o início da educação 

formal. 

Dentre os enunciados que tiveram maior número de escolhas relacionadas à 

discordância, destacaram-se os itens A, K, L e M. O questionamento sobre se os professores 

acreditavam que a maioria dos alunos trabalha e, por falta de tempo, não consegue desenvolver 

seus textos, era a primeira proposição a ser respondida na tabela. Nove docentes afirmaram 

discordar da alternativa e oito discordaram totalmente. Na perspectiva dos docentes, portanto, 

o plágio não se origina preponderantemente da falta de tempo para o desenvolvimento de textos. 

No item K buscou-se verificar, se existia a crença de que os alunos não compreendiam, 

na perspectiva dos professores, a ilegalidade do plágio. Este questionamento teve origem 

quando a pesquisadora se deparou com estudo realizado por Silva (2008), em que cita que, ao 

realizar pesquisa sobre plágio com vinte graduandos do curso de letras, recebeu comentários 

em um chat demonstrando que alguns alunos sabem que estão cometendo plágio e o fazem 

mesmo sabendo ser algo incorreto. 

Nove docentes discordaram da afirmação e sete discordaram totalmente, porém outros 

seis concordaram e três concordaram completamente. O objetivo de tal provocação se deu 

justamente porque o curso de direito deve tratar primordialmente das leis e suas aplicações. É 

de se esperar, portanto, que os alunos desta graduação tenham ciência de que ao plagiar estão 

indo de encontro com a lei. Observando a quantidade de professores que escolheu entre as duas 

alternativas de concordância, pode-se supor que eles acreditam que, assim como citado na 

pesquisa de Silva (2008), os alunos cometem plágio mesmo sabendo do erro, porém um número 

considerável de professores, nove, escolheu entre as duas alternativas que concordam de 
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alguma forma com a afirmação. Portanto, mesmo estando em um curso que estuda 

especificamente as leis, e o plágio ser especificamente tipificado como crime, parte dos 

professores creem que os alunos não têm esta compreensão.  

A afirmativa contida na proposição L questionava se a pressão exercida pela 

universidade para que os alunos publiquem artigos poderia levá-los a cometer plágio (busca por 

produtividade). Aqui, nenhum professor concordou completamente com a afirmativa. Somente 

quatro concordaram em parte. Interessante salientar que este foi o item em que mais professores 

escolheram a alternativa sem opinião (4), enquanto oito docentes discordaram completamente 

e nove discordaram. Tal cenário pode ser em função do que apresenta Krokoscz (2014, p. 35), 

argumentando que “enquanto o enfoque do aluno de graduação está voltado para a 

profissionalização e entrada no mercado de trabalho, o da pós-graduação oferece a perspectiva 

da carreira acadêmica como docente no ensino superior ou pesquisador.” A pressão por 

produtividade na graduação, portanto, não é preponderante. 

Outro item com bastante discordância foi a última proposição da tabela, de letra M. 

Buscou-se saber se na percepção dos docentes, mesmo cometendo plágio, o aluno está lendo e 

adquirindo conhecimento. Este foi o ponto no qual mais professores discordaram 

completamente, nove no total. Oito discordaram, dois não opinaram, cinco concordaram e um 

concordou completamente. Tal cenário vai ao encontro do que parte considerável dos 

professores demonstrou nas respostas de muitos itens da pesquisa, mostrando que acreditam na 

nocividade do plágio para o processo de aprendizagem do aluno. 

Posteriormente, na questão de número onze, foi solicitado que, caso quisesse, o 

pesquisado poderia fazer, de forma discursiva, outras considerações sobre o plágio na 

universidade. Cinco professores contribuíram. 

 

Creio que a legislação escolar de regência deveria impor a criação de comissão em toda 

universidade (P2). 

A rapidez das informações pelo acesso à internet hoje aprofunda este cenário (F3). 

Mais que o plágio, atualmente o ato mais comum é o pastiche (plágio com mudança de 

palavras para dificultar a detecção da (incompreensível)). Outra questão que 

(incompreensível) o plágio/pastiche é a realização de trabalhos sobre temas já 

saturados academicamente (F4, grifos do respondente). 

O plágio precisa ser compreendido em sentido lato (o aluno refraseia o texto). É fácil 

ser detectado pela mudança de discurso – nem sempre é plágio literal (F8, grifos do 

respondente).   

Penso que com a facilidade do aluno as redes sociais como um todo, tem fomentado a 

preguiça de pesquisar, de interpretar e até mesmo de elaborar seus próprios textos, 

sendo uma forma de proliferar o plágio. Infelizmente!! (P15). 

As citações dos professores estão em partes contempladas em suas respostas anteriores, 

bem como os temas são tratados pelos autores contemplados no referencial teórico desta 
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dissertação. Em relação ao pastiche, citado por F4, tal variação de plágio tem se intensificado 

no meio acadêmico e é tema de pesquisas acerca do plágio, porém, nesta dissertação, ele não 

foi abordado, não por ser irrelevante, ao contrário. Em função da amplitude do assunto plágio, 

a pesquisadora optou por algumas abordagens em detrimento de outras. 

Em síntese, os resultados encontrados na pesquisa realizada demonstram que em relação 

aos assuntos relacionados ao plágio cometido por seus alunos, existem poucas divergências de 

opinião entre os professores da instituição pública e da privada. Em contrapartida, é consenso 

que tal prática é prejudicial de alguma forma e deve ser combatida, e os diversos relatos dos 

professores, sobre ações punitivas e/ou educativas, corroboram com tal afirmação. A questão 

ética ganha destaque, tanto que em diversos momentos em que as questões permitiam que o 

professor discorresse sobre sua opinião, a relação entre o plágio e a falta de ética fez-se presente. 

Outro ponto importante e que também foi abordado por muitos professores é que, ao plagiar, o 

aluno deixa de aprender o conteúdo, bem como deixa de desenvolver habilidades de leitura, 

escrita e interpretação. Ainda, foi possível notar que, na percepção dos professores, tais perdas 

poderão prejudicar a futura atuação profissional do estudante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Chegando a este momento final do texto, é preciso registrar que aqui estão expostas 

diversas perspectivas sobre o contexto do plágio, não todas, pois um tema tão amplo e que tanto 

impacta o ambiente de ensino não será facilmente superado. Mesmo assim, muito se caminhou 

no sentido de compreender o contexto, de dar voz aos professores que percebem o plágio 

inserido em seu trabalho. 

Esta caminhada com suas idas e voltas, com seus percalços e descobertas, realizada em 

meio a uma pandemia24, que trouxe consigo dores, angustias, sofrimentos, mudanças e que está 

reconfigurando as relações em muitos aspectos, em especial as que envolvem o trabalho do 

professor, que, executado remotamente, torna-se difícil de ser separado da vida pessoal e 

familiar. 

Este cenário transitório também faz com que o uso das tecnologias na educação ganhe 

mais expressão e tome mais espaço. As consequências, positivas e/ou negativas de tais 

mudanças, serão vistas ao longo do tempo. Neste contexto fluido, pode ser que os casos de 

plágio também aumentem. Durante mais de seis meses deste ano de 2020 as aulas aconteceram 

de forma remota, de forma virtual, e no decorrer de todo o texto desta dissertação foi possível 

perceber que existe relação entre a disseminação das tecnologias e o plágio. Diante disso, é 

possível inferir que esta realidade educacional precária poderá ser um forte fator de estímulo 

para o aumento dos casos. No entanto, tudo isso é especulação dentro de um cenário futuro não 

muito promissor.  

Visando contextualizar o objeto, a percepção e as ações dos professores sobre o plágio, 

foi necessária extensa pesquisa bibliográfica a fim de situar em que ambientes ele acontece e 

quais são os atores envolvidos neste contexto. A partir destas leituras, foi possível compreender 

que suas raízes estão muito além dos alunos de graduação. Também trouxe o entendimento de 

que não se pode reduzir quem pratica o plágio a mero contraventor.  

Tal como na perspectiva de Vilaça (2015), pode-se compreender que o plágio está 

constituído no contexto educativo como um todo, sendo preciso avaliá-lo na educação, desde 

os anos iniciais dos estudantes, até as pesquisas realizadas no âmbito da pós-graduação. Ainda 

acerca deste contexto, as discussões teóricas parecem demonstrar a existência de um 

descompasso entre o que se pede na educação básica e no ensino superior sobre a questão da 

 
24 A pandemia à qual se faz referência teve início, no Brasil, no início deste ano de 2020, em decorrência do Covid-

19, um vírus letal que se espalhou pelo mundo e exigiu mudanças de hábitos e isolamento social para que não 

haja proliferação e crescimento do contágio.  
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cópia e do plágio, pois os alunos são estimulados a copiar durante muito tempo, para em 

seguida, ao entrar na graduação, serem punidos por tal atitude. 

No referencial teórico foi demonstrado que metodologias de pesquisa não são abordadas 

nos ensinos fundamental e médio, então ao chegar à graduação o estudante se depara com a 

necessidade de desenvolver textos que se encaixem dentro de padrões de escrita científica, 

anteriormente desconhecidos por ele. Por mais que as IES ofereçam disciplinas de metodologia 

científica, é preciso ter em mente que a escrita acadêmica é complexa e dificilmente cursar uma 

disciplina será suficiente para o aluno sanar todas as suas deficiências. Tal perspectiva pode ser 

vista nas respostas dos pesquisados quando eles concordam que as aulas de metodologia não 

são suficientes para orientar os alunos. 

Outro entendimento oriundo da percepção desta expansão do plágio para fora do 

ambiente universitário e que foi exemplificado no quadro em que constam casos notórios de 

plágio, é o de que sua ocorrência tem fontes diversas. Tais fontes estão relacionadas tanto ao 

desconhecimento de como não praticá-lo, quanto à normalização dessa cultura; tanto ao âmbito 

escolar e acadêmico quanto ao meio social; assim como tem origens na falta de ética daqueles 

que o praticam, por mais que tenham conhecimento de que estão fazendo algo que vai de 

encontro às práticas éticas.    

Em contrapartida ao cenário descrito no referencial teórico, os dados da pesquisa de 

campo junto aos professores demonstram que, em muitos momentos, a responsabilidade acerca 

do plágio recai somente sobre aquele que o cometeu, o estudante, tanto por motivos de falta de 

ética, preguiça ou não comprometimento, quanto por dificuldades relacionadas a leitura e 

interpretação de texto, que são fatores geradores de insegurança e, consequentemente, podem 

levar ao plágio. 

 Não que este não deva ser responsabilizado, obviamente que punições ou sanções 

devem ser tomadas a fim de que a prática não traga benefícios e se torne corriqueira. Para além 

de punir e vigiar, porém, é preciso compreender que as instituições, os professores, 

pesquisadores e até mesmo a sociedade têm papel fundamental na redução de tal prática nociva.  

Ficou claro que tanto a maioria dos docentes que respondeu aos questionários aplicados 

nesta pesquisa quanto os diversos autores consultados entendem o plágio como prejudicial para 

a aprendizagem. No entanto, as perspectivas distinguem-se acerca do quanto ele é prejudicial. 

Para alguns, o plágio atrapalha de forma parcial a aprendizagem; para outros, impede de forma 

ampla e ainda existe a perspectiva de que impede completamente. É importante frisar que existe 

a influência tanto no sentido de prejudicar a aprendizagem dos conteúdos quanto na formação 

ética do indivíduo. 
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Os prejuízos são variados, vão desde não possibilitar a apreensão de conceitos, teorias 

e conhecimentos relevantes, até o desenvolvimento de padrões antiéticos de conduta, que 

inclusive podem levar a outros comportamentos reprováveis. 

A formação pautada pela ética detém um espaço significativo no contexto desta 

dissertação, e foi em muitos momentos citada pelos pesquisados, assim como é um dos pontos 

centrais para muitos autores que escrevem sobre o tema. De modo geral, espera-se que a 

educação em nível superior contribua para uma formação ética dos alunos25. Porém, no curso 

de direito esta expectativa ganha intensidade e relevância, devido ao entendimento de que este 

é um campo da ciência social humana que se relaciona, diretamente, com leis, seus 

entendimentos e aplicabilidades. Portanto, em função disso, deve se ater a um rigoroso código 

de ética, pautado tanto na atuação dos profissionais no exercício de sua profissão quanto nos 

acadêmicos.  

Ainda acerca da ética no ensino, uma relação interessante surge: mesmo  estando 

presente ao longo do processo formativo, desde as séries iniciais, de forma lúdica, e sendo 

inserida como conteúdo transversal nas mais variadas disciplinas, tanto no ensino fundamental 

quanto médio, e sendo aprofundada nos cursos de graduação, esta presença não é garantia da 

interiorização e adoção do comportamento ético por parte dos alunos. 

Tal apontamento vai ao encontro do que preconizam os autores citados nesta 

dissertação, acerca de que, mesmo acontecendo o ensino, a aprendizagem pode não acontecer. 

Isto não significa que a ética não deva estar presente no ensino, muito ao contrário, ela deve 

pautá-lo, estando inserida em todos os momentos, aumentando, assim, a possibilidade de 

impactar positivamente o aluno. 

Um agrupamento que chamou atenção nas respostas dos professores foi o item em que 

parte significativa concordou que os alunos cometem plágio por acreditarem que os docentes 

não leem os trabalhos. Juntamente com outros dados coletados na pesquisa de campo, é possível 

perceber que os professores acreditam que os alunos, em parte, os culpam por cometer plágio. 

Esta percepção traz à tona a complexa relação entre discente e docente dentro do ensino 

superior. Por trás de tal visão está o fato que realmente isso pode acontecer, pois mediante a 

desvalorização do trabalho docente e as precárias condições salariais, professores acumulam 

altas cargas horárias que ocupam a maior parte do seu dia, dificultando que se dediquem às 

atividades dos alunos como deveriam. 

 
25 Não só em nível superior, mas em todos os níveis de ensino, espera-se que o debate sobre ética esteja presente na 

formação dos alunos.  
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Outro ponto a ser abordado é que os alunos podem acreditar que o professor não leia, 

mas isso não é garantia de que tal fato ocorra, ao contrário, os dados tanto da pesquisa quanto 

muitos apontamentos presentes no referencial teórico demonstram que, em menor ou maior 

frequência, muitos professores, em algum ou diversos momentos, buscam detectar o plágio em 

trabalhos do seus alunos. E ainda, um número considerável de respondentes da pesquisa 

informou que realiza busca por plágio em todos os textos que solicita. 

Nesta perspectiva, o fato do professor ler ou não o texto não deveria ser fator de estímulo 

ao plágio, pois as atividades acadêmicas têm por princípio a aprendizagem do aluno e, portanto, 

devem ser desenvolvidas para este fim, pensando que em diversos momentos desta dissertação 

foi apontado que o plágio atrapalha a aprendizagem, então ao cometer plágio o aluno elimina a 

função da atividade, relegando-a a mero dever burocrático, reforçando mais uma vez que o 

importante não é a aquisição do conhecimento, mas a uma busca imediatista pela resolução de 

um problema, que é a aquisição de um diploma, um certificado ou uma liberação para atuação 

profissional. Isso pode ocasionar em um esvaziamento do ensino superior no tocante à sua 

pertinência como formador de conhecimentos plurais. 

Ao relacionar estas respostas com outras sobre se os professores se valem de ferramentas 

de detecção de plágio, bem como de medidas punitivas ao detectá-lo, é possível observar que,  

para o aluno, se o professor não lê seu trabalho, ele precisa cumprir a atividade apenas como 

uma burocracia, desconsiderando se tratar de uma atividade formativa importante para aquela 

etapa do ensino que está vivendo. Outra percepção ligada ao aluno é a de que ele deve tomar 

cuidado com o plágio, pois se o professor detectar sofrerá alguma punição. 

Aparentemente os dados demonstram um cenário triste e preocupante, o de que o plágio 

apenas não acontecerá se o professor estiver constantemente alerta, punindo e vigiando, sendo 

relegado à tarefa de fiscalizador. Cabe a ele a incumbência não do ensino, mas da vigília e do 

castigo, gerando reducionismo do seu trabalho ao ter que se preocupar em sempre acompanhar 

os alunos para que estes não cometam deslizes. 

Para que este cenário mude é preciso que órgãos do governo, associações ligadas à 

educação e instituições de ensino, juntamente com seus professores, desenvolvam e apliquem 

de maneira constante políticas e ações de conscientização junto aos alunos, o que parece ocorrer 

de forma pontual, ou ainda nem acontecer, recaindo somente no professor a responsabilidade 

de evitar o plágio. Não somente a partir da graduação, e de forma esporádica, mas com 

constância e em todos os níveis de ensino, de forma apropriada para cada fase do 

desenvolvimento. 
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Seria importante estender essas práticas para a comunidade, que precisa entender de 

maneira clara o quanto a pesquisa científica deixa de ganhar com o plágio, pois, quando ele 

acontece, apenas são repetidos dados que já foram encontrados, informações que já foram 

validadas, informações já apresentadas e apontamentos já descritos. 

Quando o plágio se apresenta na pesquisa científica ele tira o espaço de uma possível 

nova perspectiva, de um olhar diferente, de uma informação que poderia surgir e apresentar 

novos caminhos. Ele, por um lado, usurpa o mérito de quem fez a descoberta anterior e por 

outro tira a possibilidade de uma nova descoberta.  

Em outra perspectiva, os estudantes precisam estar conscientes de que, ao copiar, 

dificultam o processo de ensino, já que o professor perde os parâmetros para avaliar se o aluno 

está evoluindo ou não, bem como prejudicam a sua própria aprendizagem.  

Outro dado importante e que se relaciona, tanto com o trabalho docente quanto com os 

processos de ensino e aprendizagem e o plágio, é a disseminação das tecnologias na sociedade 

como um todo e no ambiente educativo. Tal entrelaçamento em partes é extremamente benéfico 

e não pode ser apontado como uma causa do plágio, mas certamente essa facilidade é fator de 

estímulo. 

Este entrelaçamento fez com que Rodrigues (1999) indicasse a necessidade do 

desenvolvimento de códigos de conduta e parâmetros éticos específicos que contemplassem 

essa nova realidade, onde a tecnologia reconfigura as relações. Pode ser que no entender do 

autor os parâmetros éticos e de conduta vigentes e que foram construídos ao longo do tempo e 

moldaram-se conforme a humanidade foi se configurando, e conforme as relações humanas 

foram se construindo, não são suficientes para abarcar a pluralidade e as possibilidades das 

relações que ocorrem nos ambientes virtuais. 

Relacionando-se a esse pensamento de que faz-se necessário novos códigos e 

parâmetros, é preciso retomar as reflexões acerca do conceito que indica para um recuo da teoria 

e uma tendência imediatista da educação pautada no dia a dia, na prática e no agora. A educação 

se volta para a resolução imediata de problemas, portanto, quanto mais reducionista for o 

ensino, quanto maiores as tentativas de aprendizagem aligeirada e restritiva, mais a sociedade 

enfrentará o tipo de situação citada pelo autor. Quanto menos plural for o ensino, quanto menos 

abrangente forem os conteúdos e quanto menos possibilidades formativas os cursos de 

graduação oferecerem, menores serão as chances de construir um conhecimento que seja capaz 

de contribuir para resoluções de questões amplas. 

Diferente de pensar que para cada revolução, para cada grande mudança, para cada 

reconfiguração da sociedade é e serão necessários novos e específicos códigos de ética, é 



122 

 

preciso ir no sentido oposto, mantendo e fortalecendo os princípios, parâmetros éticos e códigos 

de conduta que permeiam a sociedade há muito tempo e que pautaram e contribuíram para a 

sua construção. É preciso solidificar as bases, introduzir, estimular e tornar comuns 

comportamentos éticos desde o início da educação formal, e mesmo antes, para com isso dar 

condições para que o indivíduo atue de forma positiva e independente. 

Igualdade, justiça e dignidade humana devem ser premissa de comportamento em 

qualquer espaço em que se está inserido. Seja público ou privado, seja real ou virtual, a ética 

deve ser atemporal. É preciso ter claro que o ambiente virtual não é uma força da natureza 

incontrolável que age sozinha. É utilizado, atualizado e moldado por pessoas que o usam para 

o bem ou para o mal, independente de códigos de ética gerais ou direcionados para a internet. 

É preciso que as pessoas tenham comportamentos éticos, que suas aprendizagens sejam 

pautadas pela ética, pelo coletivo e pela relação com as outras pessoas, e não uma relação com 

ambientes e instrumentos.   

Assim, como os desafios em relação ao plágio são grandes, as possibilidades também 

são abrangentes, estratégias que englobem o ensino básico são fundamentais para uma mudança 

de cenário. O estímulo à autoria própria por parte dos alunos desde muito jovens pode ser 

extremamente benéfico em vários sentidos, não só para evitar o plágio, mas para a vida 

estudantil de indivíduo como um todo, contribuindo para que ele desenvolva melhor sua 

aprendizagem e desenvolva habilidades que o auxiliarão em diversos aspectos da sua vida. 

O envolvimento da comunidade também se faz importante, o entendimento da 

relevância da pesquisa e da autoria é positiva não só no sentido de evitar o plágio, mas de forma 

mais abrangente, pois, pode contribuir para que a população perceba que as pesquisas, quando 

realizadas de forma séria, contribuem para suas vidas e para a sociedade, de um modo geral. 

A capacitação dos professores é essencial no combate a esta atitude que muito prejudica 

o ambiente educativo, assim como ações conjuntas de órgãos governamentais e das instituições 

de ensino e pesquisa. 

A pesquisa científica é permeada por limitações, dificuldades e situações que fogem do 

controle do pesquisador assim como a pesquisa apresentada nesta dissertação, que encontrou a 

limitação de não coletar respostas de todos os professores que poderiam participar dela. Tal 

dificuldade, porém, não é impeditivo para que os apontamentos aqui presentes possam 

contribuir para uma educação mais ética e que busque a evolução das pessoas nela inseridas, 

contribuindo para a superação de dificuldades e das desigualdades sociais. 
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APÊNDICE 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

 

Roteiro do questionário aplicado aos professores 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Pesquisa: A percepção docente sobre as consequências do plágio para o processo de 

ensino e aprendizagem na graduação 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Cassiamara Farina 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Renata Machado de Assis 

 

Professor, por favor, responda às perguntas desse questionário com a maior sinceridade 

possível, pois suas informações contribuirão para a realização desta pesquisa. Reforçamos que 

será mantido o anonimato das respostas, e nenhum nome será divulgado. Obs.: utilize o verso 

da folha, se for necessário. 

 

1. Período em que atua na docência no ensino superior? (Caso a resposta seja inferior a 5 anos não 

precisamos que responda ao questionário) 

 

(  ) de 5 a 6 anos 

(  ) entre 6 e 7 anos  

(  ) de 7 a 8 anos  

(  ) entre 8 a 9 anos 

(   ) de 9 a 10 anos 

(   ) acima de 10 anos  

 

2. Durante a correção de textos, desenvolvidos por seus alunos, você já identificou plágio?  

(  ) sim   (   ) não 

2.1 Em caso de resposta negativa a questão anterior, explique porque acredita nunca ter detectado 

plágio 
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3. Entre os casos de plágio, percebidos na correção de textos, desenvolvidos por alunos, o que é 

mais comum? (mais de uma alternativa pode ser assinalada) 

 

(  ) Ocorrência de plágio parcial, o aluno retira pequenas partes de um único texto e não cita as 

fontes 

(  ) Ocorrência de plágio parcial, o aluno retira pequenos trechos de vários textos diferentes e 

não cita fontes 

(  ) Ocorrência de plágio integral, o aluno copia na íntegra um único texto sem citar fontes 

(  ) Erro ao referenciar, o aluno apresenta como indireta uma citação na íntegra, que deveria 

estar recuada e com apresentação de número de página. 

 

 

4. Em relação ao início de sua carreira como professor universitário até hoje, você percebe 

aumento de atos de plágio cometido por alunos? 

( ) sim   ( ) não 

4.1 Em caso de resposta positiva, apresente sua percepção sobre os motivos do aumento 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4.2 Em caso de resposta negativa, explique qual sua percepção sobre as razões para que o plágio 

entre seus alunos não tenha aumentado. 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. Sobre a detecção de plágio (mais de uma alternativa pode ser assinalada) 

 

(  ) passo todos os trabalhos desenvolvidos pelos meus alunos no plagiador  

(  ) passo no plagiador somente trabalhos que desconfio que apresentem plágio  

(  ) passo no plagiador somente trabalhos para os quais atribuo maior nota 

(  ) utilizo o plagiador somente quando sou orientador  



137 

 

( ) utilizo o plagiador quando participo na função de avaliador de trabalhos de conclusão de 

curso  

(  ) utilizo o plagiador quando avalio  textos de alunos que serão encaminhados para publicação 

 

6. Em sua percepção, o plágio afeta o processo de aprendizagem do aluno? 

( ) sim   ( ) não 

6.1 Em caso de resposta positiva, como o plágio poderia afetar a aprendizagem do aluno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

7. Você utiliza, ou já utilizou, alguma ferramenta de detecção de plágio 

 (   ) sim, paga 

(   ) sim, gratuita 

(   ) não 

Citar o nome do(s) programa(s) anti-plágio utilizado(s), caso a resposta seja 

positiva:____________________________________________________________ 

 

8. Quando detecta plágio parcial ou total, que postura assume diante do aluno que cometeu plágio? 

 

(   ) Invalido o trabalho do aluno e o informo do plágio  

(   ) Invalido o trabalho do aluno e não apresento a razão  

(  ) Invalido o trabalho, informo sobre o plágio e dou chance para refazer o trabalho; 

(   ) Não invalido o trabalho e informo o aluno sobre o plágio 

(   ) Não invalido o trabalho e não chamo o aluno para informar sobre o plágio 

 Adoto outra postura (citar qual): _____________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

9. Em quais períodos/anos ocorre maior incidência de plágio cometido pelos alunos? (mais de 

uma alternativa pode ser assinalada) 
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(  ) Nos períodos iniciais, entre o 1º e o 4º períodos ( ou 1º e 2º ano)  

(  ) Quando o aluno está na metade do curso, entre 5º e 8º períodos (3º e 4º anos) 

(  ) Nos últimos semestres/ anos do curso 

(  ) Não percebo diferença na incidência de plágio no decorrer do curso. 

(  ) Não percebo plágio nas minhas disciplinas 

(  ) Trabalho de conclusão de curso 

(  ) Elaboração de projeto de pesquisa e de extensão  

(  ) Relatórios de projetos 

(   ) Artigos para publicação em revistas 

( ) Textos (resumos ou trabalhos completos) para publicação em anais de eventos científicos 

(   ) Trabalhos de disciplinas 

(   ) Relatórios de estágio 

 

10. Em sua percepção, a prática do plágio interfere na atuação profissional do estudante no futuro. 

Se sim, como? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

11. Em relação aos motivos que levam os alunos a cometerem plágio, assinale, em cada uma das 

alternativas, a opção que melhor se encaixa com sua opinião sobre os motivos dos alunos 

copiarem texto alheios  
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A maioria dos alunos trabalha e, por falta de tempo, não 

consegue desenvolver seus textos 

     

A dificuldade de interpretação de texto faz com que os 

alunos sintam-se inseguros, levando-os a cometer o 

plágio 

     

A dificuldade em elaborar textos faz com que os alunos 

sintam-se inseguros, levando-os a cometer o plágio 

     

As aulas de metodologia não são suficientes ou são 

ineficazes para orientar o aluno sobre as formas corretas 

de citar fontes, o que pode levá-los a cometer plágio 

     

Os alunos não são corretamente orientados nos TCC 

pelos orientadores sobre o que é plágio 

     

Os alunos não assimilam/compreendem as normas e 

exigências para a produção de um trabalho científico  

     

A falta de comprometimento dos alunos com a 

graduação os levam a cometer plágio 

     

Os alunos acreditam que desenvolver textos não é fator 

fundamental para seu processo de qualificação 

profissional 

     

Os alunos cometem plágio pois acreditam que os 

professores não leem os trabalhos 

     

Os alunos não percebem que copiar textos de outros é 

um problema para o seu processo de ensino e de 

aprendizagem. 

     

Os alunos não compreendem que cometer plágio é crime      

A pressão exercida pela universidade para que os alunos 

publiquem artigos pode levá-los a cometer plágio (busca 

por produtividade) 

     

Mesmo cometendo plágio, o aluno está lendo e 

adquirindo conhecimento 
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Faça outras considerações sobre o plágio na universidade, caso seja do seu interesse discorrer 

mais sobre esta temática.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Agradecemos pela colaboração! 
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ANEXO 

 

 Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 

 
 

 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A PERCEPÇÃO DOCENTE SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO 

PLÁGIO PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO 

Pesquisador: CASSIAMARA FARINA 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 16286419.2.0000.8155 

Instituição Proponente: Campus Jataí - Unidade Jatobá 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.543.345 

 

Apresentação do Projeto: 

projeto verificará a percepção dos docentes do curso de direito de duas Instituições de 

Ensino Superior (IES), sobre o plágio dos alunos durante o desenvolvimento em trabalhos 

acadêmicos analisando qual é a relação, na visão docente, desta conduta com o processo de 

ensino e aprendizagem. A pesquisa justifica-se assim, não apenas pela pouca literatura do 

tema, mas também pelo fato da incidência destas práticas, cada vez mais, instalarem-se no 

ambiente universitário. A metodologia adotada será pesquisa bibliográfica e de campo por 

meio da aplicação de questionários encaminhados eletronicamente aos professores das 

universidades UFG e CESUT. Espera-se como desfecho da pesquisa, a contribuição da 

mesma para a adoção de estratégias a serem tomadas nos espaços acadêmicos visando 

eliminar estas práticas no curso de Direito. 

Objetivo da Pesquisa: 

De modo geral a pesquisa pretende investigar a percepção dos professores sobre plágio de 

alunos no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos analisando a relação desta conduta 

para o processo de aprendizagem. De forma específica: 
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Verificar as percepções dos professores sobre as consequências da utilização do plágio 

para o processo de ensino e aprendizagem. 

Questionar se os docentes buscam detectar plágio nos trabalhos acadêmicos e como fazem 
isso. 

Investigar se são desenvolvidas ações de orientação, coercivas ou punitivas por parte dos 

professores, ao detectar incidência 

de plágio nos trabalhos 

desenvolvidos por seus alunos. 

• Compreender se os docentes percebem o plágio como atitude negativa e que poderá 

prejudicar a atuação profissional do estudante no futuro. 

• Comparar as percepções dos professores de uma instituição pública e gratuita versus as 

percepções de professores de uma instituição privada. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A pesquisadora afirma no PB que não haverá riscos ou custos financeiros e por esta razão 

não haverá necessidade de ressarcimentos posteriores já que os questionários serão 

aplicados via correspondência eletrônica (e-mail), e o deslocamentos, eventuais, 

necessários para documentação da pesquisa será apenas para a pesquisadora que arcará 

com todas as despesas desse deslocamento, idem para os materiais necessários para a 

realização da pesquisa e a participação será exclusivamente espontânea e voluntária  por 

parte dos docentes de ambas as instituições. em relação aos riscos, toda pesquisa deve 

prever ela, assim, está sendo informado que, conforme indica-se o inciso II. artigo 22 da 

Resolução CNS 466/2012 – II 

(BRASIL, 2012), os riscos são baixos para os participantes, como por exemplo, o cansaço 

ao responder o questionários enviado eletronicamente ou algum constrangimento em tratar 

do assunto, porém, por ser a participação espontânea, foi esclarecido que os mesmos podem 

interromper ou não responder, caso assim se sintam. 

Os benefícios da pesquisa são maiores, considerando-se os baixos riscos, uma vez que a 

conduta do plágio no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos é algo que precisa ser 

eliminado na cultura dos estudantes, não só por ser a referida prática crime, passível de ser 

punido pelo código civil, mas também porque o trabalho contribuirá para a reflexão e o  
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aprimoramento de práticas educativas e não punitivas, uma vez que, dentre as hipóteses 

assinaladas é a de que as questões do plágio precisam ser mais bem orientadas interferindo 

diretamente nas práticas pedagógicas no Ensino Superior. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa está adequada em relação aos objetivos e metodologia adotada, em três etapas 

distintas, na qual descreve-se como será a forma de contato com os participantes para coleta 

de dados, como terceira etapa do desenvolvimento da pesquisa. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

- Os termos (documentos), de apresentação obrigatória foram devidamente inseridos, estando 

 

todos de acordo. Apenas o cronograma foi previsto início de coleta de dados a partir de 

27/08/2019, mas que, no caso deste ser aprovado por este comitê em reunião de 23/8/2019, 

não haverá problemas de outra natureza, caso contrária, esta data terá que ser alterada e 

prever os 60 dias de tramitação. Para a elaboração deste parecer, foram avaliados todos os 

documentos anexados que foram devidamente assinados e escaneados para a relatoria. 

Recomendações: 

Recomenda-se revisão de linguagem no Desenho e no Projeto de Pesquisa. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG Regional Jataí considera o presente 

protocolo APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. 

Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a), 

pesquisador(a), responsável deverá encaminhar ao CEP-UFG Regional Jataí o Relatório Final 

baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo 

com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias 

após o encerramento da pesquisa, prevista para março de 2020. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 25/06/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1255819.pdf 20:08:00  

Projeto Detalhado / projetodepesquisacassiamarafarina.pdf 25/06/2019 CASSIAMARA Aceito 
Brochura  20:06:10 FARINA  

Investigador     

Outros Termodeanuenciaufg.pdf 25/06/2019 CASSIAMARA Aceito 
  19:48:06 FARINA  

Outros TermodeanuenciaCESUT.pdf 25/06/2019 CASSIAMARA Aceito 
  19:47:11 FARINA  

Cronograma Cronograma.pdf 25/06/2019 CASSIAMARA Aceito 
  19:40:33 FARINA  

TCLE / Termos de tcle.pdf 25/06/2019 CASSIAMARA Aceito 
Assentimento /  19:40:18 FARINA  

Justificativa de     

Ausência     

Outros instrumentodecoletadedados.pdf 16/05/2019 CASSIAMARA Aceito 

Outros instrumentodecoletadedados.pdf 13:40:12 FARINA Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 15/05/2019 
13:28:07 

CASSIAMARA 
FARINA 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

termodecompromissodepesquisaassinad 
o.pdf 

14/05/2019 
10:27:29 

CASSIAMARA 
FARINA 

Aceito 

Outros certidao_de_ata_colegiado.pdf 14/05/2019 
10:21:14 

CASSIAMARA 
FARINA 

Aceito 

Outros certidaodeataunidadeacademicaespecial 
decienciashumanaseletras.pdf 

21/12/2018 
09:10:47 

CASSIAMARA 
FARINA 

Aceito 

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

JATAI, 30 de Agosto de 2019 

 

 

Assinado por:  

MARCIA SANTOS ANJO REIS 
(Coordenador(a),), 

 
 
 

 


