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4.1. 

Título: 

Levantamento dos casos de plágio em curso de ciências contábeis 

Autor/a (es/as):  

Abreu, Ari Ferreira de [Universidade Federal de Santa Catarina] 

Resumo: 

O avanço das redes de computadores criou condições propícias para que autores inescrupulosos 

copiem trechos de artigos e os incorporem a seus trabalhos acadêmicos. Um aluno de 

Graduação em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – ao ser 

reprovado por prática de plágio detectada por meios computacionais questionou seu orientador: 

E os outros? Para responder a essa pergunta, foram analisados os Trabalhos de Conclusão de 

Curso - TCC – de todos os alunos que concluíram seu trabalho no primeiro semestre de 2010. 

Verificou-se que cerca de 22% dos trabalhos apresentados continham plágio em mais de 1% de 

seu texto. Notou-se que os casos de plágio estavam concentrados em discípulos de alguns 

orientadores. Assim, foram pesquisadas as teses de doutorado dos professores do Departamento. 

Entre quinze teses avaliadas foram encontrados plágios em sete. Pôde-se observar que existe 

uma forte associação entre a quantidade de plágios encontrados nas teses dos orientadores e os 

TCCs dos orientados. 

Palavras-chave: 

Plágio, contabilidade, direito autoral, avaliação. 

 

1. Introdução 

O uso de trechos de terceiros sem a devida citação, aproveitando-se da idéia contida no texto ou, 

eventualmente da própria redação é uma prática que não deveria existir no meio acadêmico. Há algum 

tempo a identificação do plágio era feita unicamente com base na experiência do orientador e dos 

membros das bancas examinadoras. Todavia, recentemente sugiram programas computacionais para 

detecção de trechos suspeitos de plágios, os quais podem ser conferidos manualmente pelo avaliador. 

Apesar disso, algumas instituições abrem mão de usar tal recurso para correção de trabalhos. Dessa 

forma, a questão do plágio se agrava com a facilidade da cópia de textos disponíveis na internet, sem 

que a tecnologia empregada pela banca acompanhe essa “evolução”. Este artigo busca avaliar a 
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incidência de plágio nos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC - de Graduação em Contabilidade da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Também foram analisadas as teses de doutorado de 

alguns docentes, sendo buscada uma associação entre a quantidade de problemas nos trabalhos dos 

orientadores e dos orientados.  

 

1.1. Justificativa 

Um professor de Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - passou a usar 

programas computacionais de detecção de plágio para avaliar Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Devido a essa tecnologia esse professor reprovou um de seus orientados, cujo TCC apresentava cinco 

páginas copiadas de terceiros sem a devida citação. Indignado, esse aluno formulou a pergunta desta 

pesquisa: “E os outros?”. Essa pergunta foi reformulada e ampliada: “Quantos casos de plágio 

ocorreram nos Trabalhos de Conclusão de Curso do Bacharelado em Contabilidade da UFSC no 

primeiro semestre de 2010 e existe associação com plágios de seus orientadores?” 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é: 

Quantificar os plágios existentes nos Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados no Curso de 

Graduação em Contabilidade da UFSC no primeiro semestre de 2010. 

Como objetivos secundários são apresentados: 

- Quantificar os plágios existentes na amostra. 

- Quantificar os plágios existentes nas teses de doutorado dos orientadores. 

- Associar as quantidades de plágios verificadas na amostra de orientadores com as da amostra de 

orientados. 

 

1.3. Metodologia 

Para responder a pergunta da pesquisa passou-se a ter como o objetivo levantar e classificar os casos 

de plágio nos TCCs apresentados ao bacharelado em Contabilidade da UFSC no primeiro semestre de 

2010. Posteriormente, foram analisadas as teses dos orientadores que concluíram suas teses após 2002 

para que com esses dados se pudesse verificar a existência de correlação entre problemas de 

professores e alunos.  

Segundo a classificação proposta por Silva e Menezes (2005) foi realizada uma pesquisa de natureza 

aplicada, por atender objetivos específicos; com abordagem predominantemente quantitativa por tentar 

mensurar os plágios. O seu objetivo é exploratório por limitar-se a realizar um levantamento que 

exporá um problema. Os procedimentos técnicos empregados são o levantamento e a pesquisa-ação, 

que visa resolver um problema coletivo no qual o pesquisador está envolvido. 
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Quanto a metodologia trata-se de um estudo de caso no qual foram obtidos os arquivos eletrônicos 

correspondentes às 71 monografias apresentadas no período analisado, além de 15 teses de Doutorado. 

Os arquivos, obtidos na Biblioteca Universitária, foram submetidos aos programas “Farejador de 

Plágio” e/ou “Plagius”. Posteriormente, esse resultado passou por uma análise feita “manualmente” 

para eliminar textos devidamente citados ou publicados posteriormente à apresentação da monografia 

analisada. Essa metodologia permite a verificabilidade da pesquisa. 

 

2. Fundamentação teórica 

Neste tópico é apresentada uma revisão da literatura sobre plágio, problemas de plágio noticiados pela 

grande imprensa brasileira e internacional, bem como sua conceituação e a forma como a legislação 

brasileira aborda o problema. 

 

2.1. Revisão de Literatura 

Os temas plágio, ética e moral nas pesquisas são considerados tabus e, portanto pouco investigados, 

podendo implicar forte rejeição a quem se aventurar por essa área de conhecimento.  

Em um levantamento feito na Biblioteca Brasileira de Teses Digitais foram identificados 24 trabalhos 

com o tema “plágio”. Sete desses trabalhos se referem a mecanismos computacionais para a detecção 

de plágio. Apenas quatro se referem ao plágio acadêmico. Os demais abordam plágio na literatura, 

publicidade e outras áreas. 

Andrade (2011) apresentou uma tese sobre má conduta de pesquisadores da área contábil. Por meio de 

questionários aplicados durante um grande Congresso de Contabilidade ele apurou que cerca de 30% 

dos 85 entrevistados possuem conhecimentos de trabalhos que não seguiram cada um dos 18 critérios 

éticos por ele avaliados. Aquela pesquisa concluiu que uma das causas pode ser a cobrança por um 

volume elevado de produção feita pelas instituições de ensino e pelos organismos que as avaliam. 

Inarelli (2011) elaborou uma dissertação de mestrado na qual constatou, por meio de uma pesquisa 

entre alunos de Graduação em Administração de Empresas sobre a atitude positiva em relação ao 

plagio, que: 

A) “A severidade e a possibilidade de punição são inversamente relacionadas com a atitude positiva 

em relação ao plágio!” 

B) “O entendimento do plágio tende a ser inversamente relacionado com a atitude positiva em relação 

ao plágio.” 

C) ”A facilidade está positivamente associada à atitude positiva em relação ao plágio”. 

D) ”Situações de pressão estão relacionadas à atitude positiva em relação ao plágio”.  

E) “A expectativa de valor influencia positivamente a atitude positiva em relação ao plágio”. 

Oliveira (2007) afirma que o plágio é praticamente inevitável em trabalhos escolares aplicados a 
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turmas com sessenta ou mais alunos. Todavia, aquele trabalho abordava principalmente os aspectos 

atinentes a alterações de linguagem entre o texto original e o plagiado. 

Christofe (1996) elaborou uma análise de plágios de obras literárias, fazendo uma análise jurídica do 

tema. Foi abordada a questão da intertextualidade que pode se referir a uma adaptação legítima ou a 

um plágio disfarçado.  

Além desses autores, Silva (2008) apresentou um artigo sobre o plágio e as questões jurídicas que 

envolvem o tema. 

 

2.1.1. Casos de plágio com repercussão na mídia brasileira e internacional 

No âmbito internacional três casos de plágio envolvendo governantes ganharam grande repercussão. 

Segundo Vasconcelos (2010), o caso mais infame foi de Elena Ceaucescu, esposa do ditador romeno 

Nicolae Ceaucescu. Sem que se tivesse notícia da conclusão do ensino médio, ela obteve o título de 

doutora, tendo apresentado inúmeras publicações e recebido várias honrarias acadêmicas. Com a 

queda do regime, em 1989, descobriu-se que suas publicações eram apropriadas de outros 

pesquisadores, mediante ameaças dos organismos de repressão da ditadura romena. 

Segundo Than e Szasaks (2012), em abril de 2012 o presidente da Hungria renunciou após ter sido 

identificado plágio em sua tese de doutorado defendida vinte anos antes. Em 2011 o ministro da defesa 

alemão também renunciou após a descoberta de plágio em seu doutorado.  

No Brasil, três casos de plágio na Universidade de São Paulo - USP - chegaram recentemente a grande 

imprensa brasileira. Tais casos envolveram dois Reitores e o Coordenador do processo de seleção de 

alunos de Graduação. Provavelmente não se tratem de casos isolados, mas somente foram 

identificados e ganharam destaque na imprensa por envolverem pessoas que ocupam cargos  

relevantes na supostamente melhor Universidade brasileira. 

Segundo Folha (2008), em 2007 o coordenador da Fundação Universitária para o Vestibular - 

FUVEST -, que seleciona os alunos de Graduação da USP, e também diretor do Instituto de Física 

daquela Universidade transcreveu trechos de artigos de colegas em uma de suas publicações. 

Denunciado pelos colegas, passou a perseguir os denunciantes. A USP se recusou a apurar os fatos e só 

o fez após muita pressão da mídia, tendo acabado por reconhecer o plágio. Entretanto, a USP limitou-

se a fazer uma “moção de censura” ao plagiador, que foi mantido nos cargos que ocupava. 

Segundo Folha (2011), em 2010 foi detectado plágio em um trabalho com co-autoria da ex-reitora 

Suely Vilela. A USP demitiu o co-autor, mas preservou a ex-reitora sob a alegação que ela não 

participara da elaboração daquele trecho do artigo. A USP não disse como seria dividida alguma 

premiação que o trabalho viesse a receber. Naquela ocasião o professor demitido afirmou considerar 

“injusta a decisão”. Ele também afirmou que “já houve e haverá diversos casos como o dele na 

instituição, todos sem a mesma punição”. 

Segundo Consultor Jurídico (2010) em 2008 a Faculdade de Direito da USP admitiu um professor 
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titular que apresentou plágios oriundos de nove fontes distintas na tese apresentada no processo de sua 

contratação. Tal plágio foi identificado por alunos do segundo ano do Curso de Graduação. A USP 

criou uma comissão que apurou a existência de “irregularidades gravíssimas”. Todavia, o Diretor da 

Faculdade a época e atual Reitor da USP arquivou o processo, mantendo aquele professor no cargo. 

Atualmente aquele caso está sendo objeto de um processo judicial. 

 

2.2. Conceito plágio 

Para efeitos deste artigo considera-se plágio a apresentação de textos ou idéias  de terceiros, sem a 

devida citação, e feita com má fé. De fato, o Office of Research Integrity é um organismo do 

Departamento de saúde estadunidense que estuda a ética em trabalhos acadêmicos. Em sua publicação 

ORI (2009) afirma as más condutas acadêmicas não incluem o “erro honesto” ou diferenças honestas 

de interpretação.   

Dessa forma, não importa a extensão do plágio ou seu impacto sobre os resultados. Naturalmente, a 

cópia de um texto de maior extensão torna o plágio mais evidente e fácil de ser detectado, mas não o 

torna menos importante que a cópia de um texto de menor extensão. Da mesma forma, o plágio feito 

intencionalmente na revisão bibliográfica ou nas conclusões possui a mesma gravidade, pois o que é 

avaliado é a intenção do autor. 

O uso de sinônimos para evitar a detecção do plágio pode ser considerado um elemento agravante, 

pois o autor deixou clara sua má fé ao tentar iludir o leitor. A qualidade da fonte da qual o plágio foi 

retirado também pode evidenciar a má fé. Nas análises aqui realizadas foi identificado um TCC no 

qual um aluno copiou uma resposta do serviço “Yahoo Respostas”, enquanto um professor copiou 

cerca de cinco por cento de sua tese de um artigo de uma aluna, o qual nem referenciado fora. 

Dessa forma foram identificados seis tipos de plágio, todos considerados com a mesma gravidade. São 

eles: 

Tipo 1 – Cópia - Cópia literal do texto omitindo a fonte. Isso pode levar o leitor a atribuir a autoria 

daquele texto ao plagiador. 

Tipo 2 – Cópia com citação distante – O texto é copiado. Existe a citação em desacordo com as 

normas e sua localização é distante o bastante para levar um leitor que leia a obra a partir de um ponto 

aleatório a acreditar que tal afirmação seja do plagiador e não do autor original. Muitas vezes tal 

citação encontra-se em páginas diferentes da qual o texto é apresentado. Isso pode levar o leitor a 

atribuir a autoria daquele texto ao plagiador. 

Tipo 3 – Cópia citada sem aspas (citação direta como indireta ou plágio de redação). O autor copia o 

texto, devidamente citado sem o uso de aspas, criando a impressão de ter lido o texto e feito uma 

redação própria. Isso pode levar o leitor a atribuir a redação daquele texto a uma citação indireta do  

plagiador. 

Tipo 4 – Cópia citada sem aspas e coincidente com outro artigo. A cópia sem aspas pode coincidir com 
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outro artigo disponível na internet além do citado pelo plagiador. Isso caracteriza duplamente o plágio, 

apesar de gerar a dúvida no analista sobre qual a sua real fonte, especialmente se a obra original for de 

difícil acesso. Isso pode levar o leitor a atribuir a redação daquele texto a uma citação indireta do  

plagiador. 

Tipo 5 – Plágio da citação. O autor copiou uma citação literal de terceiros, mas deixou como indício a 

cópia de frases anteriores ou posteriores, deixando claro que todo o texto fora copiado. 

Tipo 6 – Paráfrase – Ato de escrever o texto de terceiros com as próprias palavras, tendo se apropriado 

da idéia alheia, sem citá-la. Isso pode levar o leitor a atribuir a autoria daquela idéia ao  plagiador. 

 

2.3. O plágio e a legislação brasileira 

No Brasil não existe uma lei específica sobre o plágio acadêmico. Todavia, existem vários aspectos de 

diversas leis aplicáveis ao combate ao plágio acadêmico. Tal legislação pode ser aplicável para casos 

de plágio acadêmico em geral e casos específicos, nos quais o autor use seu diploma para finalidades 

profissionais ou em que ele ou a banca sejam servidores públicos. 

 

 

2.3.1. Caso Geral 

Em todos os casos podem ser aplicadas a lei de direitos autorais, as normas da ABNT e o Código 

Penal. 

 

1) Lei dos direitos autorais (Lei 9.610/1998) 

 

A legislação brasileira referente ao direito autoral foi criada para proteger os direitos comerciais do 

autor, sendo omissa em relação ao plágio acadêmico. Dessa forma, vários de seus artigos podem ser 

usados em defesa do plagiador. Por exemplo, o artigo 46 permite que sejam feitos “pequenos plágios”, 

enquanto o Artigo 47 pode ser interpretado como uma permissão para a realização de paráfrases. 

 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer 

natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o 

objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem 

cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores 

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra 

originária nem lhe implicarem descrédito. 
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b) Normas da ABNT 

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – foram implantadas a partir de 

2002 e prevêe como devem ser feitas as referências e, principalmente, as citações em trabalhos 

acadêmicos. Essas normas são bastante explícitas, não admitindo exceções. O uso das normas da 

ABNT é facultativo, todavia, sua adoção é determinada de forma compulsória por praticamente todas 

as Universidades e Instituições Científicas brasileiras. 

 

c) Código Penal – (Decreto-Lei 2.848/1940) 

 O Código Penal possui dois artigos nos quais os plagiadores podem ser enquadrados. O artigo 184 

prevê a violação do direito autoral. 

 

Violação do direito autoral 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa 

 

Já  o artigo 229 daquele decreto se refere a falsidade ideológica e afirma: 

 

Falsidade ideológica 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 

e multa, se o documento é particular. 

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou 

se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 

2.3.2. Uso do plágio para fins profissionais 

Em muitos casos o plagiador busca vantagem econômica com seu diploma. Essa vantagem pode ser 

obtida pela obtenção de um emprego, a obtenção de uma licença remunerada para cursar uma pós-

graduação ou uma progressão salarial. Nesses casos o plagiador estará incorrendo em enriquecimento 

ilícito, previsto no Código Civil Brasileiro: 

 

Enriquecimento ilícito, (Lei 10.40/2002) 

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
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Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado 

a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que 

foi exigido. 

 

Além disso, incorrerá em crime de estelionato: 

Estelionato – (Decreto-Lei 2.848/1940) 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 

alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme 

o disposto no art. 155, § 2º. 

 

2.3.3. Banca composta por Servidores Públicos Federais 

Os orientadores e membros de bancas que sejam Servidores Públicos Federais estão sujeitos ao 

Código de Ética dessa categoria. Vale notar que tal legislação não se aplica a Servidores dos Estados e 

trabalhadores da iniciativa privada.  

No caso do plagiador ser servidor público deverá ser punido de acordo com o código de ética do 

servidor público. Aquela norma legal prevê a obrigatoriedade de recursos tecnológicos, o que inclui 

programas para detecção de plágios, para desempenhar a função. Todavia, tal código prevê como 

punição apenas a repreensão do infrator.  

Essa norma afirma que:  

Código de ética – (Decreto 1.171/1994) 

XV - E vedado ao servidor público; 

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 

atendimento do seu mister; 

 

Assim, os professores da Universidade Federais não podem deixar de usar programas eletrônicos para 

identificar a prática de plágios, o que se constatou não ocorrer na instituição analisada. 

3. O levantamento 

Foram obtidas cópias dos Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados no primeiro semestre de 

2010 para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis pela UFSC. Esses trabalhos 

estavam disponíveis em formato PDF no sitio da UFSC. Desses trabalhos foram excluídos os que 

contaram com a participação do autor na banca, devido ao fato de já terem sido triados quanto a 

existência de plágios.  
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Também foram obtidas e analisadas as teses de doutorado dos orientadores que apresentaram tais 

trabalhos após 2002, ano de adoção das normas da ABNT para a apresentação de trabalhos 

acadêmicos. Também contribuiu para a escolha dessa data limite o fato da precariedade da internet e a 

falta de material nela disponível antes de 2002. Algumas teses foram obtidas em formato impresso e 

tiveram de ser submetidas ao Reconhecedor Ótico de Caracteres para permitir a analise pelos 

programas detectores de plágio.  

Foi analisada apenas a mancha de texto compreendida entre o início da introdução e o final das 

conclusões ou considerações finais, além do resumo. Também foram removidas figuras, textos legais e 

tabelas, os quais não são identificados como plágio e sobrecarregam o computador causando seu 

travamento. Para se excluir tais elementos gastou-se cerca de vinte minutos por trabalho analisado. 

Todos os trabalhos foram submetidos aos programas “Plagius” ou “Farejador de Plágio”. Ambos 

pesquisam na internet frases coincidentes com as do texto e apresentam um relatório. O tempo dessa 

pesquisa varia tipicamente entre duas e quatro horas, podendo ocorrer muitos problemas de parada do 

processo devido a travamentos. Esse relatório foi submetido a uma análise por parte do pesquisador 

para eliminar falsos relatos dos detectores de plágio. Nessa análise eliminam-se as seguintes 

coincidências: 

a) As devidamente referenciadas,  

b) com trabalhos publicados posteriormente, 

c) com textos de domínio público, como leis. 

Embora a falta de auto-citação implique um erro metodológico, tal problema não foi considerado 

plágio, pois não ocorreu a apropriação de idéias alheias. A análise de um relatório feita pelo 

pesquisador demora pelo menos uma hora, em artigos sem plágios. Uma tese de doutorado com 

13,98% de texto plagiado demandou mais de uma semana de trabalho de análise. 

Após a análise foi determinada a quantidade de caracteres da mancha de texto analisada e a dos 

problemas encontrados. A razão entre os caracteres com problema e os totais, determinaram o 

percentual de plágio de cada trabalho. 

 

4. Os resultados 

Dos 71 Trabalhos analisados foram encontrados plágios em 25. Em 16 trabalhos notou-se mais de 1% 

de texto plagiado. Salvo melhor análise, textos com menos de 1% de coincidências em trabalhos de 

alunos de Graduação podem, em princípio, ter o problema atribuído a um mero esquecimento de 

citação. Dessa forma, 22% dos trabalhos possuem um nível de coincidência preocupante, ou seja, 

superior a 1%. A distribuição dos plágios verificados em função de sua ocorrência é apresentada no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 
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Ocorrências de plágio - TCC 

Percentagem de texto igual 

ou similar 

Ocorrências Acumulado 

Acima de 7%   2 2 

entre 6,00% e 6,99%   1 3 

entre 5,00% e 5,99%   2 5 

entre 4,00% e 4,99%   2 7 

entre 3,00% e 3,99%   1 8 

entre 2,00% e 2,99%   2 10 

entre 1,50% e 1,99%   2 12 

entre 1,00% e 1,49%   4 16 

entre 0,50% e 0,99%   6 22 

entre 0,01% e 0,49%   3 25 

Fonte: O autor 

 

Também foram analisadas as teses de doutorado dos docentes que apresentaram seus trabalhos de 

doutorado após 2002. Foram analisadas 15 teses de doutorado, tendo sido verificados problemas em 

sete delas. Dessas, três foram elaboradas por docentes que realizaram seus trabalhos mediante 

afastamento remunerado. As outras quatro correspondem a professores contratados já sendo portadores 

do título de doutor. Os percentuais de plágio desses docentes são apresentados no quadro 2. Nesse 

quadro os docentes têm sua identificação substituída por letras do alfabeto grego. 

 

Quadro 2 - Ocorrências de plágio – Teses 

Docente Percentagem de texto 

igual ou similar [%] 

Alfa 13,97 
Beta 10,48 
Gamma 5,03 
Delta 2,68 
Épsilon 1,99 
Digana 1,89 
Zeta 0,36 
Fonte: O autor 

 

O quadro 3 apresenta os professores orientadores identificados por letras do alfabeto grego. É 

mostrada a quantidade de plágio relacionada cada um dos trabalhos de seus orientados. Também são 

mostradas as quantidades de trabalhos orientados, com ou sem plágio. É apresentado o percentual de 
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plagio verificado, considerando todas as orientações de cada docente. Esse valor é determinado pela 

razão entre a soma dos caracteres plagiados por todos os orientados de um determinado professor e o 

total de caracteres neles apresentados. Na última coluna é apresentado o percentual de plágios, se 

houver, na tese de doutorado do orientador. 

 

Quadro 3 

Distribuição de plágios de TCC por orientador 

Orientador  
 
 

Percentual plágio em TCCs [%] 
 
 

Total de 
orientações 

Percentual 
plágio no 
total de 

TCCs [%] 

Percentual 
plágio em 

tese de 
doutorado 

[%] 

Alfa                 13,98 
Digana                 1,98 
Mestre         5,89 0,95 3 2,28 Mestre 
Delta 7,76 7,14 5,38 1,48 1,01 0,42 11 2,11 2,68 
N/A        6,54 2,66 1,33 5 2,11 N/A 
Épsilon         4,02 3,12 4 1,78 1,99 
Doutor           1,69 1 1,69 0 

Gamma         1,95 0,74 2 1,34 5,03 
Beta         4,22 1,35 5 1,11 10,48 
Zeta         2,04 0,84 5 0,58 0,36 
Doutor         0,73 0,12 3 0,28 0 
Doutor           0,84 7 0,12 0 
Mestre            0,75 7 0,11 N/A 
Doutor           0,30 5 0,06 N/A 
Doutor             5 0,00 0 
Doutor             1 0,00 0 
Doutor             1 0,00 N/A 
Doutor             4 0,00 0 
N/A – Não avaliado 

Fonte: O autor 

 

O quadro 4 possui uma estrutura semelhante ao quadro 3, mas se refere às bancas. Todavia, 

verificaram-se distorções muito significativas. Nesse quadro os examinadores foram divididos em 

quatro grupos, cuja média de plágios de cada um deles é:  

1) Doutores com plágios em suas teses: 1,02% 

2) Doutores sem plágios em suas teses: 1,15% 

3) Doutores com trabalhos não avaliados: 0,43 % 

4) Mestres: 0,66% 
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Quadro 4 

Distribuição de plágios em TCCs por membro de banca. 

Examinador  
 

Percentual plágio em TCCs [%] 
 

Total de 
bancas 

Percentual plágio no total 
de TCCs [%] 

Alfa   7,14 0,84 0,95 6 1,49% 
Beta         1 0,00% 
Gamma     4,02% 0,74% 6 0,79% 
Delta       1,35% 4 0,34% 
Épsilon       5,89 4 1,47 
Digana       0,75 1 0,75 
Zeta   7,14 1,69 2,66 5 2,30 
Doutor       7,76 2 3,88 
Doutor     5,38 0,73 2 3,06 
Doutor     3,12 1,01 3 1,38 
Doutor   7,76 0,75 0,12 7 1,23 
Doutor       1,95 2 0,97 
Doutor       0,87 2 0,43 
Doutor       0,73 2 0,37 
Doutor     0,42 0,30 5 0,14 
Doutor         3 0,00 
Doutor         4 0,00 
N/A   4,22 0,84 1,48 5 1,31 
N/A       2,04 3 0,68 
N/A       1,69 3 0,56 
N/A         3 0,00 
N/A         2 0,00 
N/A         1 0,00 
Mestre   5,89 4,22 1,48 3 3,86 
Mestre       5,38 2 2,69 
Mestre     4,02 0,74 3 1,59 
Mestre 6,54 0,87 2,04 3,12 8 1,57 
Mestre     6,54 1,69 6 1,37 
Mestre       1,35 1 1,35 
Mestre       1,95 2 0,97 
Mestre       2,66 3 0,89 
Mestre       1,01 2 0,50 
Mestre       0,30 1 0,30 
Mestre       0,42 3 0,14 
Mestre       0,12 2 0,06 
Mestre         4 0,00 
          Continua 

Continuação 

Mestre         2 0,00 
Mestre         2 0,00 
Mestre         1 0,00 
Mestre         1 0,00 
Mestre         2 0,00 



3529 

 

 

Mestre         1 0,00 
Mestre         2 0,00 
Mestre         1 0,00 
Mestre         1 0,00 
Mestre         1 0,00 
 

N/A – Não Avaliado 

Fonte: O autor 

 

6. Discussão dos resultados 

Analisando os quadros 1 e 2, nota-se que apesar da grande quantidade de plágios nos TCCs, ou seja 25 

casos em 71 trabalhos, chamam mais a atenção os sete casos encontrados em quinze teses de 

doutorado. Da mesma forma, algumas das teses possuem um percentual de problemas superiores aos 

dos TCCs. Deve-se observar que em quantidade absoluta de texto com plágio a situação é pior no caso 

das teses, pois aqueles percentuais são calculados sobre uma quantidade maior de páginas. 

Com base no quadro 3 observa-se que dos 71 TCCs analisados 27 (38%) foram orientados por 

professores que fizeram plágios em seus doutorados. Desses trabalhos 14 (56%) apresentaram algum 

índice de plágio, evidenciando uma concentração desse tipo de problema em orientados desses 

professores. Da mesma forma, 11 desses TCCs (50% dos que apresentam esse tipo de problema) 

possuem mais de 1% de texto plagiado. 

Análise do quadro 4 ficou prejudicada, pois nota-se uma distribuição relativamente aleatória entre 

problemas de plágio em teses de doutorado e plágios em trabalhos de TCC. Uma possível causa pode 

ter sido o fato de se ter excluído dessa amostra as bancas em que os próprios orientadores atuaram 

como avaliadores para evitar dupla contagem. Essa exclusão acabou por transferir o problema dos 

plágios ocorridos do orientador para o membro da banca. Deve-se observar que nesse período apenas 

três alunos foram reprovados por plágio, todos por iniciativa do autor deste trabalho e nenhum deles 

participante dessa amostra. Em todo caso, aparentemente não existe um controle de plágios pelos 

avaliadores dos trabalhos causando essa aleatoriedade. Todavia, em face da essa distribuição aleatória, 

essa amostra não foi estudada mais a fundo, tendo se limitado a divulgação dos seus dados. 

Com base nos resultados apresentados nos quadros 1, 2 e 3 e nas afirmações de Inarelli (2011) pode-se 

inferir que talvez por pressão e percepção de valor criou-se uma atitude positiva em relação ao plágio 

nos autores das teses de doutorado. Essa atitude positiva foi reforçada graças a impunidade desses 

problemas, levando a reduzir o entendimento de plágio. Essa redução de entendimento de plágio leva a 

tolerância em relação ao problema e elaboração de teorias como as que afirmam que pouco plágio ou 

plágio que não afete os resultados não são problemas.    

 

7. Considerações Finais 
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Aparentemente o plágio está arraigado e institucionalizado no meio acadêmico brasileiro. Os três 

casos envolvendo dirigentes da USP são um exemplo. Como o professor que foi demitido afirmou, sua 

demissão pode ter sido injusta em face da grande quantidade de plágios existentes e não punidos. 

Provavelmente, aqueles casos somente chegaram a mídia pelo fato de envolverem dirigentes da 

supostamente melhor Universidade brasileira, ao passo que outros casos são ignorados. 

Este artigo leva ao questionamento sobre o tolerável e o inaceitável. Qualquer texto copiado sem a 

devida citação pode ser considerado plágio. Todavia, se isso ocorrer em um ou dois parágrafos ao 

longo do texto pode-se atribuir esse plágio a um descuido cometido de boa fé pelo autor. Todavia, se 

surgem cópias de textos extensos, ou vários trechos ou tentativas de camuflar a prática pode se 

considerar que houve má fé por parte do autor, e talvez também do orientador e da banca. Neste 

trabalho não foi feito juízo de valor, tendo sido apontada apenas a extensão do problema.  

Uma das causas possíveis para tal volume de plágio pode ter sido a indicada por Andrade (2011). 

Naquele trabalho foi apontada como uma das principais causas para a ocorrência de más condutas 

acadêmicas a cobrança de produção por parte dos órgãos avaliadores das Universidades. Dessa forma, 

alguns pesquisadores passaram a produzir um artigo por semana, além de desempenhar atividades de 

ensino e administração, podendo ter comprometido a qualidade e a ética de seu trabalho.  

A cobrança por parte dos órgãos avaliadores também pode explicar a tolerância com o problema por 

parte das Universidades, como foi relatado no caso da USP e também é observado na UFSC. Até a 

data do envio deste artigo a UFSC se negava a apurar os problemas identificados neste artigo. O autor 

do trabalho passou a ser hostilizado em seu ambiente profissional e está buscando transferência para 

outra instituição. Todos os trabalhos analisados foram encaminhados às autoridades brasileiras para 

que sejam apurados os dados aqui relatados, se houve ou não má fé a elaboração de TCCs e teses, e se 

alguém se beneficiou de tal prática, lesando o erário.. 
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