
1

Os alunos e as “fraudes” nos processos de avaliação: um estudo

exploratório sobre o acto de copiar nos testes no ensino superior
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Introdução

Uma das formas mais comuns de avaliação de conhecimentos dos indivíduos

que se encontram em situação de aprendizagem é a utilização de testes escritos.

Trata-se de um processo que poderá assumir diversificadas modalidades, tais como:

testes com consulta ou sem consulta, de perguntas abertas ou de perguntas fechadas,

de questões conhecidas antecipadamente ou de questões desconhecidas, de resposta

individual ou de realização em grupo, feitos no espaço sala-de-aula ou como

trabalho de casa, diagnósticos, formativos, de aferição, sumativos, … a listagem

poderia ainda continuar.

O objectivo de saber com rigor aquilo que um indivíduo “sabe” sobre

determinado assunto assenta, com relativa frequência, na aplicação de um teste

escrito, de resposta individual e privada, num período de tempo pré-definido durante

o qual o sujeito deverá, com base nas suas competências pessoais do momento

(memória, raciocínio, criatividade, intuição, destreza manual, …) e sem recurso a

auxílios alheios, dar resposta, por escrito, às várias questões propostas. Para além do

termo teste, outros poderão ser utilizados, como os de exame, prova, frequência,

para identificarmos os mais comuns.

No desenvolvimento destas situações avaliativas, a utilização por parte dos

avaliados de “fontes secundárias” de informação — quer as premeditadas (auxiliares

de memória de índole diversa que se preparam com antecedência, conhecidos na

gíria por “cábulas”), quer as improvisadas (várias formas de obter a resposta
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pretensamente adequada no decorrer da prova) — são percepcionadas pelos

avaliadores como situações de “fraude” e geralmente apelidadas de cópias (ou, de

acordo com alguma linguagem académica, “copianço”). É sobejamente conhecida

nos meios académicos a expressão “qualquer fraude ou tentativa de fraude implica a

anulação do exame …”.

É sobre esta problemática — copiar nos testes — que este trabalho se

desenvolve, procurando-se abordar a questão em termos da sua dimensão,

justificação e processo, tendo por base um estudo exploratório levado a efeito numa

instituição pública de ensino superior.

1. Copiar nos testes: da consciencialização da fraude à socialização da praxe

O termo cópia — do latim cum ops (com abundância, recursos, meios, apoio)

— depara-se-nos imbuído de alguma polissemia, podendo, por exemplo, ser

entendido como um processo que resulta num produto de grande qualidade: são os

casos, nomeadamente, da cópia perfeita da obra de arte, da dedicação e do esforço

dos monges copistas medievais na reprodução de livros, ou mesmo, do prazer e da

dedicação que observamos na criança que, aquando da aprendizagem das primeiras

letras, faz uma cópia a partir do livro de leitura.

Porém, se, por um lado, ao aluno que copia nos testes parece não poder

aplicar-se esta conotação bem justificada ou mesmo nobre do acto de copiar, por

outro lado, parece que o significado etimológico do conceito poderá aqui ser

invocado já que o indivíduo que se encontra nesta situação utiliza um maior número

de recursos que os seus colegas, tratando-se, neste contexto, de um aluno copioso

(que dispõe de meios, recursos).

Sujeito certamente a interpretações e atitudes diferenciadas — se visto por

exemplo pelo aluno que copia, pelo aluno que não copia ou pelo avaliador que exige

que não se copie — copiar nos testes constitui, contudo, para todos, o não
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cumprimento intencional de uma norma que resulta em benefício pessoal de alguns,

sendo, portanto, percepcionado como fraude.

Contudo, o posicionamento perante estes fenómenos parece assumir atitudes

distintas consoante os contextos. Assim, se em determinados países ou em diversas

situações particulares — em que a competição nos processos de ascensão social e

pessoal ou de carreira profissional é bem marcada — são os próprios avaliados que

procedem a um hetero-controlo, que por vezes se torna mesmo rígido, noutros

contextos, porém, como nos parece ser o que ocorre no sistema educativo português

(e eventualmente noutros), particularmente no nível de ensino em que se situa este

trabalho — o superior—, estes procedimentos são vistos com uma certa tolerância

pelos colegas que se encontram na mesma situação de avaliados (e, por vezes,

também pelos próprios avaliadores) e raramente denunciados1.

Somos de opinião, todavia, que estamos em presença de um fenómeno de

socialização progressiva dos alunos em contexto escolar, que não acontece no início

do processo de escolarização, já que é comum depararmos com os alunos dos

primeiros anos de escolaridade a contestarem estas situações, a mostrarem-se

“injustiçados” perante este tipo de fraudes de alguns dos seus colegas e, com alguma

frequência, a manifestá-lo junto dos seus professores. Esta socialização progressiva

parece assumir, no ensino superior, especialmente na atitude dos pares avaliados,

uma situação de certa normalidade, como que de um ritual instituído se tratasse. Os

dados que apresentamos à frente, não obstante tratar-se de um estudo de caso no

ensino universitário, parecem confirmar esta ideia de prática institucionalizada do

acto de copiar nos testes.

                                                
1 . A nossa experiência enquanto docentes universitários recorda-nos o seguinte: relativamente a
alguns milhares de testes que realizámos a alunos dos cursos de licenciatura, em caso algum, qualquer
aluno se nos dirigiu para denunciar um colega que terá copiado, ou mesmo para aventar tal hipótese
como argumento para alterar a sua classificação no teste; no que concerne, porém, a algumas centenas
de testes que realizámos durante mais de uma dezena de anos a alunos licenciados, em situação de
trabalho, cuja classificação no teste pode implicar alterações na carreira profissional — o caso da
profissionalização em serviço dos docentes do ensino básico e secundário — deparamo-nos,
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2. Copiar nos testes: modos e processos (elenco certamente incompleto)

O fenómeno de copiar nos testes não é seguramente um acontecimento

exclusivo dos tempos mais recentes ou de determinados contextos de aprendizagem,

mas, antes, uma situação que, não obstante algumas excepções localizadas,

percorrem os diversos períodos históricos, as diversas instituições e os diferentes

níveis de ensino, não constituindo, por isso, um sector de significativa inovação de

procedimentos.

Se exceptuarmos um ou outro processo que as novas tecnologias permitem

(auscultadores-transmissores, violação informática de modo a conhecer-se

antecipadamente o teste) e uma ou outra situação de alguma ousadia que a

massificação escolar favorece (fazer-se passar por outro aluno), tratam-se, grosso

modo, de tecnologias de fraude comuns, repetitivas e deveras conhecidas da

generalidade dos avaliadores e dos avaliados.

Sem querermos ser exaustivos, indicam-se algumas das formas mais

utilizadas, dos lugares-mais-comuns, designadamente em termos dos suportes

materiais da cópia:

-a utilização de “cábulas” — papéis, usualmente de reduzidas dimensões (mas

que também podem assumir a forma de folhas A4 iguais às de rascunho fornecidas

para o teste) — onde se encontra previamente escrita uma síntese dos conteúdos em

causa;

-a utilização directa dos livros e apontamentos relativos à matéria, no caso dos

controlos menos apertados;

-a consulta ao colega que se encontra também a ser “testado” através, quer da

conversa directa, quer do olhar “por cima do ombro”, quer mesmo da cedência do

próprio teste ou do respectivo rascunho;

                                                                                                                                         
praticamente todos os anos, com diversas situações de avaliados que vêm contestar a classificação que
lhes foi atribuída argumentando com a nota mais elevada de outro colega pelo facto deste ter copiado.
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-proceder-se antecipadamente à escrita de resumos nas próprias mesas onde

será realizado o teste (ou mesmo em diversas partes do corpo);

-fazer-se portador, em alguns casos mais pontuais, da redacção prévia já em

folhas adequadas, de respostas que se prevêem venham a corresponder às questões

do teste.

No que diz respeito a alguns pormenores dos processos utilizados, não se

podendo propriamente afirmar que “cada caso é um caso” (dada uma certa

socialização destes processos), deve reconhecer-se, contudo, que as situações

presentes numa dada sala de aula poderão ser diversificadas, nomeadamente quando

se trata da utilização de cábulas. Todos nós, quer enquanto alunos, quer como

docentes fomos sendo confrontados com diversas soluções:

-as folhas de rascunho que já se levam para o teste podem ter a matéria escrita

a tinta ou a lápis, para os mais aventureiros, ou com canetas sem tinta (e, hoje em

dia, com canetas de uma tinta especial que só é perceptível com determinada

incidência da luz), para os mais temerosos e sofisticados;

-relativamente ao transporte da fraude, qualquer lugar do corpo parece passível

de utilização2, bem como outros meios como as carteiras, os bolsos, as capas de

folhas transparentes ou, ainda, para aqueles que assumem uma postura de “perfeita

naturalidade” (que também os há, embora aparentemente em menor número), o

transporte e a utilização às claras, completamente “sem rede”.

Este aspecto levar-nos-ia para uma outra área de análise destes processos e

situações, ou seja, a questão dos “sinais exteriores do cábula”. Com excepção

daqueles actores perfeitamente socializados nestas andanças, o avaliado em situação

de copianço manifesta usualmente comportamentos e expressões que o avaliador

experiente e atento consegue muitas vezes identificar. Trata-se, contudo, de uma

outra área de análise que reservamos, ou para outro local, ou, preferencialmente,

                                                
2 . Os casos curiosos, as anedotas conhecidas tinham, certamente, agora e aqui, um espaço
significativo para se desenvolverem. Fica, contudo, somente o apelo à memória de cada um.
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para outros investigadores mais conhecedores da análise dos comportamentos

individuais.

3. Copiar nos testes: alguns dados de um estudo de caso

A informação que aqui se apresenta faz parte de um conjunto mais vasto de

indicadores sobre a situação dos estudantes no ensino superior com o qual se

pretendeu caracterizar os alunos quanto ao seu passado escolar, vida académica,

hábitos de estudo, representações do presente e do seu futuro profissional e social.

Trata-se por isso de dados retirados de um estudo de caso que temos vindo a

desenvolver numa instituição pública do ensino universitário situada na região

centro do território continental português.

3.1. Metodologia

Os dados foram recolhidos junto dos alunos do 3ºano de todos os cursos

existentes no estabelecimento do ensino superior onde o estudo se realizou.

Escolhemos o 3º ano por considerarmos ser aquele que melhor tipifica o estudante

universitário dada a sua equidistância, quer de outros processos instituídos,

especialmente da família, quer dos que se situam a jusante, ligados com a sua

inserção no mundo do trabalho e da assunção dos papéis sociais dos adultos.

Os dados foram recolhidos através de um inquérito por questionário

distribuído aos alunos durante o ano lectivo de 1998/99. No âmbito dos 72 grupos de

questões que compunham o questionário, apenas o último se reportava è temática

que aqui abordamos. As questões colocadas neste grupo diziam respeito ao facto de

ter copiado ou não num teste, à sua frequência (caso da resposta positiva à questão

anterior), aos motivos, aos métodos e, por fim, um último espaço, de resposta aberta,

para a descrição de uma situação conhecida.

A amostra é estratificada sendo constituída por 598 alunos, representando

47.0% do universo. Estes alunos estão distribuídos, conforme referimos antes, por
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todos os cursos do estabelecimento de ensino em causa, num total de 28, cobrindo as

áreas das línguas, das engenharias, das ciências exactas, da economia e da gestão,

das artes e do ensino.

A representatividade é significativa em todos os estratos criados e com

significado estatístico.

3.2. Apresentação dos resultados

Questionados os alunos sobre o hábito de copiar — não obstante a questão

seguinte sobre a frequência deste acto nos esclarecer melhor sobre esta apreciação

— verifica-se que se trata de uma prática institucionalizada já que 83.1 % dos

inquiridos deu uma resposta positiva a esse facto, como se pode confirmar através

do Gráfico 1.

No que concerne à distribuição dos alunos pelas áreas de formação, constata-

se a existência de alguma heterogeneidade em função do curso frequentado

(conforme Quadro 1), variando entre um mínimo de 50.0 %, em alguns cursos, e um

máximo de 100.0 %, noutros. Nesta perspectiva parece-nos ser de realçar, quer os

valores mais baixos (mas na casa dos 50 %) apresentados pelos cursos de

Gráfico 1 - Acto de copiar nos exames  (Em %)       N=598

83,1

3,013,9

Sim

Não

S/R
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Engenharia Química (50.0 %), Matemática Aplicada e Computação (57.6 %) e

Biologia (57.9 %), quer os valores mais elevados, onde todos se afirmam

“copiadores” (100.0 %), apresentados pelos alunos dos cursos de Música, Química

Industrial e Gestão, Planeamento Regional e Urbano e Engenharia Geológica.

Quadro 1

 Hábito de copiar segundo o curso frequentado

Copiou nos exames
Sim Não S/R

1.Português / Francês 83,3 12,50 4,20

2.Português / Inglês 90,0 10,00 0,00
3.Português / Latim / Grego 84,6 4,50 9,10
4.Inglês / Alemão 80,0 10,00 10,00
5.Electrónica e Informática 92,3 7,70 0,00
6.Matemática 91,7 4,20 4,20
7.Biologia e Geologia 87,5 12,50 0,00
8.Física - Química 80,0 16,00 4,00
9.Educadores de Infância 83,3 16,70 0,00
10. Musica 100,0 0,00 0,00
11. Engenharia Física 76,5 23,50 0,00
12. Química Analítica 70,0 30,00 0,00
13. Química Industrial e Gestão 100,0 0,00 0,00
14. Química Alimentar 73,1 26,90 0,00
15. Engenharia Química 50,0 37,50 12,50
16. Engenharia do Ambiente 92,6 7,40 0,00
17. Gestão em Planeamento e Turismo 92,3 3,80 3,80
18. Planeamento Regional e Urbano 100,0 0,00 0,00
19. Engenharia e Gestão Industrial 83,8 13,50 2,70
20. Economia 75,0 25,00 0,00
21. Matemática Aplicada e Computação 57,6 36,40 6,10
22. Engenharia Mecânica 88,9 11,10 0,00
23. Novas Tecnologias da Comunicação 82,4 11,80 5,90
24. Engenharia Elec. e Telecomunicações 83,8 11,80 4,40
25. Professores do Ensino Básico 84,6 15,40 0,00
26. Engenharia Geológica 100,0 0,00 0,00
27. Biologia 57,9 36,80 5,30
28. Engenharia Cerâmica e do Vidro 80,0 0,00 20,00
29. Sem resposta 0,0 0,00 0,00
Total 83,1 13,90 3,00
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Ainda sobre esta prática, importa referir que, no que diz respeito à frequência

com que os inquiridos copiaram, esta não foi muito elevada dado que 52.8 % dos

alunos referiu que copiou apenas num ou em dois testes (Quadro 2). Não nos parece,

porém, de desprezar a percentagem de alunos que copia todos os anos, pelo menos

num teste, que anda próxima dos 30 % (caso juntemos as respostas 2, 3 e 4 do

Quadro 2). Os dados dizem-nos ainda que 6.4 % dos alunos inquiridos copiam no

mínimo em 3 ou 4 testes por semestre (convém ter em conta que na instituição em

análise o número de disciplinas por semestre varia entre as 4 e as 5).

Quadro 2

Frequência do hábito de copiar

Correlacionando a prática de copiar com outras variáveis, não constatámos

grande discrepância, como se pode ver através do Gráfico 2 no que diz respeito ao

género, não obstante verificar-se um ligeiro predomínio do sexo feminino. Situação

idêntica ocorre com outras variáveis, designadamente com a religião e com a

reprovação3.

                                                
3 . No que se refere à religião, 84.0 % dos que se dizem “ter alguma religião” copiam e 80.4 % dos que
se dizem “sem religião” afirmam praticar o mesmo acto; no tocante à reprovação, confirmam a prática
da cópia 81.8 % dos que já reprovaram e 84.3 % dos que nunca reprovaram.

N %
1 - num ou dois testes/exames 316 52,8
2 - num ou dois testes/exames em cada ano lectivo 138 23,1
3 - Em três ou quatro testes/exames em cada semestre 22 3,7
4 - em quase todos os testes/exames 16 2,7
5 - não copiou ou S/R 106 17,7
Total 598 100,0
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Sobre os motivos invocados para esta prática os resultados encontram-se

globalmente dentro das expectativas surgindo, de forma dominante, a insegurança

nos conhecimentos (28.3 %), os bloqueios de memória (21.9 %) e a falta de estudo

(18.2 %), como consta do Quadro 3.

Quadro 3
Motivos para copiar

Motivos para copiar N %
Não tinha estudado suficiente 109 18,2
Teve "bloqueios de memória" 131 21,9
Não tinha segurança nos conhecimentos 169 28,3
Por uma questão de princípio 6 1,0
Outro motivo 25 4,2
Bloq.de memória e pouca segurança nos conh. 21 3,5
Pouco estudo e bloqueios de memória 17 2,8
Pouco estudo e pouca segurança 12 2,0
Bloqueios de memória e questão de princípio 1 0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Gráfico 2 - Hábito de copiar segundo o sexo Feminino

Masculino
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Os métodos utilizados para pôr em prática estes processos foram, regra geral,

os auxiliares de memória (22.2%) e o parceiro do lado. Convém, contudo, notar que,

tendo em conta uma análise mais atenta do Quadro 4, este último recurso — o

parceiro do lado — assume uma percentagem mais elevada que o primeiro, de modo

especial, se juntarmos os dois aspectos (espreitar e conversar), o que atinge um valor

de 34.9 %. Significa isto que se dá preferência a formas mais improvisadas de

copiar, detectadas no local, e não a outras preparadas antecipadamente, como as

cábulas escondidas.

Quadro 4
 Métodos utilizados para copiar

Métodos N %
Espreitou para o teste do parceiro 94 15,7
Conversou com o parceiro do lado 115 19,2
Auxiliares de memória escondidos 133 22,2
Pelo próprio caderno 24 4,0
Outro método 9 1,5
Espreitou para o teste do lado e auxiliares de memória 24 4,0
Conversou, auxiliares e pelo próprio caderno 2 0,3
Conversou e auxiliares 30 5,0
Espreitou e pelo próprio caderno 34 5,7
Conversou e pelo próprio caderno 2 0,3
Espreitou, conversou, auxiliares e pelo próprio caderno 11 1,8
Espreitou, conversou e auxiliares 13 2,2
Não copiou ou S/R 107,0 17,9
Total 598,0 100,0
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Nota final

Os dados que acabámos de apresentar, tendo por base o estudo exploratório

que realizámos sobre o acto de copiar nos testes por parte dos alunos do ensino

superior, parecem confirmar algumas das ideias que apontámos inicialmente,

destacando-se, entre outras, as três seguintes:

-confirma-se a percentagem bastante elevada de indivíduos que dizem copiar

nos testes e exames, podendo caracterizar-se o fenómeno como uma prática

institucionalizada (acresce ainda o facto de variáveis como o curso, o género, a

religião, a reprovação não constituírem sinal de discrepância);

-os métodos mais utilizados, não obstante o peso que ainda assumem as

tradicionais “cábulas”, são os improvisados, aqueles que, porventura, exigem menor

esforço e eventualmente maior segurança, como é o caso do “parceiro do lado”;

-a inovação nos procedimentos utilizados não constitui nota digna de registo,

sendo por isso do conhecimento dos avaliadores, o que, de certa maneira, denota

alguma desvalorização atribuída ao fenómeno por parte destes e das respectivas

instituições (conhecido o fenómeno, um controlo mais rigoroso seria certamente

possível se a instituição assim o quisesse).

Não temos dúvidas que muitas outras vertentes deste fenómeno ficaram por

analisar — trata-se de uma abordagem exploratória, como o vincámos desde início.

Somos, contudo, de opinião que a dimensão que esta prática parece assumir nos

contextos educativos universitários justifica a sua inclusão e a sua discussão num

fórum sobre a didáctica universitária como é este em que nos encontramos. As

questões sobre a qualidade da docência na universidade (tema central do simpósio)

não poderão ser desligadas da problemática da aprendizagem e dos respectivos
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processos de avaliação. Foi neste quadro que nos situámos tentado desocultar um

pouco mais um assunto — as “fraudes” nos processos de avaliação — que tem

permanecido envolto em alguma nebulosidade.


