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Resumo 
O texto apresenta o relato de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que objetivou 

identificar possíveis contribuições da vivência no curso de pedagogia para a compreensão do 

significado da autoria, tanto a própria quanto a do outro. A investigação foi realizada em uma 

instituição universitaria privada, do interior do estado de São Paulo. Foram sujeitos da pesquisa 

dois grupos de 12 alunos cada, o primeiro, formado por recém-egressos do ensino médio, durante o 

primeiro semestre como discente de Pedagogia, o outro com acadêmicos que cursavam o último 

semestre. Esses 24 estudantes responderam a uma entrevista com questões geradoras focalizando 

autoria e plágio no ambiente de estudo. A coleta de dados efetivou-se mediante entrevista 

individual e no tratamento do material obtido recorreu-se a análise de conteúdo. Os resultados 

indicaram que a prática de copiar e colar excertos de textos disponíveis na internet é prática usual 

no cotidiano de estudantes, sob dois argumentos: o professor não vai ler e a falta de tempo para 

fazer os trabalhos estabelecidos. A única experiência de autoria que foi apontada com destaque 

pelos concluintes referiu-se ao trabalho de conclusão de curso (TCC), ou seja, no cotidiano do 

curso a autoria parece passar desapercebida. Completando esse quadro, pelas argumentações dos 

alunos, percebe-se que os professores apontam aspectos negativos do plágio, contudo, as 

dimensões éticas e estéticas próprias do mundo da autoria habitam espaços de silêncio. A cultura 

escolar talvez necessite se reinventar para dar espaço à criação em um clima de zelo ético e estético 

quando o assunto é autoria. 

 

 

Abstract 

This paper presents a report of a qualitative exploratory research which purpose was 

to identify possible contributions of an experience in Pedagogy course for understanding 

the meaning of their own and other´s authorship. The investigation was done in a private 
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university situated in São Paulo State.  Two groups of 12 students each, the first one 

beginning the first semester of the Pedagogy course, and the second one concluding the 

last semester of the same course, were the subjects of this research study. These 24 

students were interviewed through generating questions focusing authorship and 

plagiarism in the study environment. The data were collected through individual interview 

and their treatment was made through content analysis. The results indicated that the 

practice of copying and pasting excerpt of texts available in the internet was usual in the 

daily life of students under two arguments: the fact that the professor is not going to read it 

and the lack of time for doing the required works. The unique experience of authorship 

cited with emphasis by the senior students was related to the term paper. This means that 

through the whole course the authorship seems not to be a course requirement. Completing 

this situation, according to the arguments of the students, the professors cite negative 

aspects of plagiarism but ignore the ethical and aesthetic dimensions of the authorship 

world. Maybe the school culture needs to be reinvented to give space to creation in a 

climate of ethical and aesthetic zeal when the subject is authorship.  
 

 

Introdução 
As tecnologias de informação e comunicação trouxeram sensíveis mudanças na forma de se obter 

informações e aprendizagens. Quando se pensa na natureza dialógica da educação, fundada na 

comunicação não verticalizada, o aparato tecnológico surge como importante aliado com vista a 

experiências educacionais emancipatórias, ligadas a práticas culturais de colaboração e de autoria. 

Ao lado de possibilidades de avanços significativos, as tecnologias de comunicação e informação 

renovam preocupações educacionais, entre elas as facilidades ofertadas aos estudantes que optam 

pelo plágio, prática antiga que parece revigorada em detrimento do sujeito-autor. 

Tomamos autoria como explicitado por Fernandes (2001: 105), ao asseverar que autoria de 

pensamento “supõe diferenciação, agressividade saudável, ‘revolta íntima”, a partir da qual há a 

possibilidade de reencontro com o outro. Acesso a nós mesmos”. Como antítese da autoria 

situamos o plágio, entendido por Hexham (s/d) como ato orientado pela intenção deliberada de 

enganar um leitor mediante a apropriação e a apresentação como se fossem de sua própria autoria 

as palavras e trabalhos de outros, sendo o plagiador um ladrão de pequeno porte. 

Nesse quadro, investigamos a noção de autoria com dois grupos de 12 alunos cada, de um 

curso de Pedagogia. O primeiro, com recém-egressos do ensino médio, após um semestre como 

aluno de Pedagogia, o outro com acadêmicos do último semestre. Esses 24 estudantes foram 
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sujeitos da pesquisa, responderam a uma entrevista com questões geradoras focalizando autoria e 

plágio. 

 

 

Desenvolvimento da pesquisa 

Trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, em decorrência de ser nossa 

primeira inserção na temática com o propósito de pesquisa, o de identificar possíveis contribuições 

da vivência no curso de pedagogia para a compreensão do significado da autoria, tanto a própria 

quanto a do outro. 

A coleta de dados ocorreu mediante entrevista que teve cinco questões norteadoras: (1) 

Alguma vez você já entregou uma atividade pensando: isto não é meu, mas o professor não vai 

perceber? Conte alguma experiência desse tipo; (2) Quando você sente que um trabalho escolar é 

seu - “Isto é meu, eu que fiz!”? Relate uma situação em que isso aconteceu; (3) Na sua vida 

escolar, lembra-se de alguma conversa sobre o que é um sujeito-autor? Seus professores revelam 

preocupação com esse assunto?; (4) Você recorda de alguma discussão, conduzida por professor do 

curso, sobre plágio?  Fale sobre isso.; (5) Entre colegas do curso, você já participou de alguma 

conversa sobre plágio?.Como os dados coletados consistem em argumentações elaboradas pelos 

sujeitos, recorremos à análise de conteúdo (Laville; Dione, 1999).  

Na sequência, encaminharemos a busca de significados educacionais paras as argumentações 

dos entrevistados. Os resultados apontaram que os cursos de graduação têm um longo caminho a 

percorrer para se construir em espaço de apreço à autoria. Pois, ainda, as oportunidades que os 

estudantes de um curso de Pedagogia têm para a criação são restritas. 

 Neste percurso, apresentamos fragmentos das falas dos entrevistados e procuramos 

explicitar nossa compreensão acerca de implicações educacionais. Os fragmentos identificados 

com a letra A foram extraídos das manifestações de estudantes novatos no curso de Pedagogia, 

enquanto os identificados pela letra B retratam as opiniões dos estudantes concluintes deste curso.  

Para organizar a análise, estabelecemos quatro categorias, enunciadas assim: (1) Isto não é meu, 

mas o professor não vai perceber; (2) Isto é meu, eu que fiz; (3) Uma conversa sobre o que é um 

sujeito autor; (4) Conversa conduzida pelo professor sobre plágio. 

Isto não é meu, mas o professor não vai perceber -. Uma pequena amostra de fragmentos de 

“falas” por estudantes ingressantes aponta, primeiro, para a existência do problema do plágio ou, 

como se diz com frequência no meio estudantil, da prática do control c > control v. “Já peguei 

pesquisas da internet e entreguei, pensando que o professor não iria ler, copiei e colei nem ao 

menos troquei palavras (A1)”; “Não costumo copiar trabalhos da net (...), mas por falta de tempo já 

me vi obrigada a copiar (B7)”. Isso mostra a pertinência das palavras de Silva (2008) ao 

argumentar que “desde o ensino fundamental à universidade, se tem convivido com a prática de 
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cópias de produções textuais de outrem, de forma parcial ou total, omitindo-se a fonte”. A autora 

ressalta que com a internet se ampliaram as possibilidades dessa prática.   

Evidencia-se, também, uma determinada descrença de estudantes, tanto iniciantes no curso 

como concluintes, quanto ao zelo de seus professores ao avaliarem trabalhos escritos. Por exemplo, 

quando (A9) afirmou: “pois a professora não ia ler” ou (B6) ao asseverar que “entreguei uma cópia 

da internet para uma professora que não é muito ligada em tecnologia.” 

Justificativas como “já entreguei colado da internet, mas foi por falta de tempo” ou “por falta 

de tempo já me vi obrigada a copiar (B7)” evidenciam aquilo que Giannetti (1998) considera como 

autoengano, mentiras que contamos para nós mesmos para não sentirmos culpa por atos eticamente 

inadequados que praticamos. Essas argumentações apontam situações em que o aluno não exerce 

papel ativo na própria aprendizagem. 

A semelhança entre a postura de ingressantes e a de concluintes leva-nos a entender que a 

contribuição do curso à formação do espírito de autoria é frágil, parece que os alunos nem sempre 

encontram significado nas tarefas acadêmicas. Condutas dessa natureza são evocativas da 

argumentação de Silva e Sá (1993: 64) ao afirmarem que o aluno exerce papel ativo na própria 

aprendizagem se tiver um objetivo – fruto de uma construção pessoal – por ele valorizado, “que o 

levará a despender esforços e a persistir nas tarefas”. 

Isto é meu, eu que fiz -. Nas argumentações registradas na fala de estudantes ingressantes, 

percebe-se uma determinada timidez na fala sobre experiência de autoria. A autoria surge sob 

tonalidade que parece anunciar exceções, chegando à situação em que um estudante disse “Ainda 

não aconteceu comigo (A9)”. Blattmann e Fragoso (2003: 61) alertam que “ao reconhecer autores e 

obras é importante valorizar a produção intelectual de cada indivíduo. No capital intelectual, o 

mérito autêntico é diferenciado do de ser plagiador”. Com preocupações similares, Silva (2008) ao 

discutir o plágio acadêmico, como ato que se consolida a partir dos hipertextos digitais, em 

detrimento da autoria, insiste sobre a necessidade de se abrir espaços objetivos e subjetivos na 

universidade para que a autoria se efetive. 

Entre os estudantes concluintes, percebe-se um trabalho escrito visto sob uma perspectiva 

alentadora – o trabalho de conclusão de curso (TCC) – “O TCC é meu, pois tem minhas 

características nele, nos erros e acertos (B6)”; “O meu TCC, esse sim posso afirmar com certeza 

que eu fiz, pois me dedico totalmente e usos os maiores cuidados e precauções com o plágio (B9)”. 

Talvez seja a elaboração do TCC um dos raros momentos em que a curso foge daquilo que Freinet 

(2004: 38) chama de trabalho em migalhas: “Só há migalhas em nossa vida de educadores. Nem 

sequer conseguimos reuni-las, o que, aliás, seria inútil pois migalhas de pão espremidas e enroladas 

nunca dão mais que bolinhas”. Freinet (2004: 39) ainda afirma: “Migalhas de aula, migalhas de 

horas de trabalho... Migalhas de homens!”.   
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Uma conversa sobre o que é um sujeito autor -.  A autoria parece habitar uma área de 

silêncio e ser assunto ausente no mundo escolar.  Silva (2008) esclarece que a “escola é um espaço 

proveitoso no que se refere à contribuição que pode dar na formação do sujeito-autor”. Porém, 

como afirma Demo (2010), se “quisermos aluno autor, antes é preciso inventar docente autor”. A 

cultura escolar, tão devotada à instrução, relega a criação à mera figura retórica. 

Transparece bem enraizado o sentimento da busca de um aprender desvinculado do exercício 

ético e estético, por exemplo, na argumentação de um estudante iniciante e de um concluinte, entre 

outros que expressaram opinião semelhante: “os professores falam para a gente não copiar porque 

assim não aprende” (A4); ou: “Vagamente, eles se preocupam por conta do plágio, pois é crime 

(B3)”. Ganha relevância um determinado moralismo ocupando o espaço que caberia ao cultivo do 

empenho criativo. 

O marco importante de diferenciação entre o aluno ingressante e aquele que se aproxima da 

conclusão do curso é a experiência de construção de um trabalho que ganha significado: “No 

ensino médio nunca escutei sobre sujeito-autor, na faculdade, sim. Especialmente nas aulas 

relacionadas ao TCC” (B4).  Isso pode ser um indicador do predomínio de tarefas de pequeno 

porte, que não ganham significado. 

Conversa conduzida pelo professor sobre plágio -.  O plágio não é contraposto à renúncia 

ao exercício de autoria, mas surge como algo restrito à atribuição de nota, como os depoimentos de 

um estudante iniciante e de um concluinte do curso revelam: “Nesta semana nosso professor deu 

nota zero em alguns trabalhos porque viu que eram plágio (A3)”; “Vários professores alertam sobre 

o plágio que é ilegal e desonesto (B5)”. As falas dos alunos apontam para a existência de severas 

lacunas no trato da autoria, perdendo-se oportunidades formativas. Alimentando essas 

preocupações, Blattmann e Fragoso (2003: 62/63) afirmam que cabe à escola ser 

 
 “linha mestra para criar e manter a sintonia entre os elos está o uso de ética, estética e 

técnica. Na ética, ao observar os critérios de direitos autorais, conhecer as normas de editoras e, 
principalmente, respeitar as políticas de privacidade. A estética une o belo, a delicadeza e a 
harmonia. Enquanto a técnica introduz a prática, a teoria e aplicação de procedimentos e 
recursos disponíveis”.  

 

Estamos a viver um momento propício para ampliação dos desafios educacionais, nesse 

caminho o espaço universitário seria terreno fértil para se cultivar a sensibilidade para apreciação 

da beleza da autoria – a própria e a do outro –, e do senso ético, como pensado por Savater (2000) 

quando advoga a construção de uma ética do amor-próprio. 

Hermann (2008, s/p.) situa a postura ética como manifestação de autogoverno e da sabedoria 

ao escolher caminhos:  
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“As diferentes estratégias que permitem formar uma sensibilidade aguçada para com as 
particularidades da situação e a atenção às emoções em relação à construção da moralidade são 
contribuições da arte de viver que devem ser consideradas na educação, se quisermos educar 
pessoas com capacidade de decidir e conduzir suas vidas”. 

 

A formação universitária não pode prescindir de ser espaço de vivência privilegiado de 

experiências de tomada de decisões, que requeiram o refinamento da sensibilidade para a escolha, 

com apreço à criação e aos criadores (Sodré, 2006). As experiências de criação e com criações não 

podem se restringir a momentos raros, precisam ganhar relevância no cotidiano.  

 

 

Considerações 
A percepção que temos da escola é que, apesar de esforços pontuais voltados à criação, em 

seus domínios, a transmissão de informações ainda é o alvo preferencial. Por isso, a preocupação 

de fundo que orientou esta pesquisa tratou de identificar possíveis contribuições de apreço à 

autoria, tanto a própria quanto à do outro, possibilitada pela vivência em um curso de Pedagogia. 

Para isso confrontamos opiniões de alunos ingressantes com as de concluintes. Pudemos perceber a 

renúncia à autoria e que isso se liga ao discurso da falta de tempo, do trabalho. Isso implica tempo 

ganho em detrimento da formação conectada ao conhecimento com significado e ao senso ético. 

Fica evidente o uso de mecanismos de autoengano que dificultam experiências criativas no trato de 

algo valioso - ideias, leituras, criações. 

O dado mais preocupante encontrado neste estudo foi a forte semelhança entre as 

manifestações de ingressantes e de concluintes ao empurrarem a autoria a um espaço quase que 

ignorado. A construção do trabalho de conclusão de curso pontificou como o momento importante 

de criação durante a graduação. Isso pode estar revelando a pobreza das experiências de autoria na 

sucessão de dias entre o ingresso e a conclusão do curso. 

Quando o tema de reflexão transita pelas noções de autoria e plágio fica claro a predileção da 

escola pelo modelo calcado na instrução, que privilegia a fidelidade do aluno à repetição do 

discurso do professor. Essa postura sacraliza os conteúdos curriculares e empurra ao território do 

silêncio a possibilidade de diálogos sobre ética, estética e sabedorias da vida cidadã.  

Os resultados mostraram que, no domínio dos cursos de graduação, a autoria talvez precisa 

ser inventada valendo-se da desconstrução do culto à repetição fundada no ofício de copiar. A 

avaliação está a reclamar por novas sensibilidades para que o apreço à autoria, tanto a própria 

quanto a do outro, seja sentida como expressão de êxito da empreitada educacional. A arte de viver 

no mundo acadêmico necessita nova aragem, com importante convergência das preocupações 

éticas e estéticas.  
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