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RESUMO 

 

Plágio é um dos problemas mais decorrentes do meio acadêmico. O presente estudo abordará as graves 

consequências do plágio ao processo de aprendizagem e formação dos discentes. Utilizando-se como 

referências principais as obras SILVA (2008), PITHAN & VIDAL (2013), foi constatado que a 

dificuldade em lidar com este fenômeno deve-se principalmente a falta de conhecimento sobre o tema 

pelos alunos e a ausência de políticas de conscientização e controle eficazes do plágio pela maioria das 

Universidades.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plágio, Direito, Ensino Superior 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tratará sobre a temática “Plágio na universidade e suas consequências”. O enfoque a este 

tema é fundamental, visto o caos encontrado no meio acadêmico brasileiro devido à prática desenfreada 

do plágio pelos discentes. Segundo Claudio Lins de Vasconcelos, diretor relator da Associação 

Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), “No meio acadêmico, em especial, o plágio se tornou uma 

verdadeira praga”. No Brasil, falta à existência de políticas contundentes sobre o tema afirma Ricardo 

Bacelar, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), deixando-o atrás dos 

Países Desenvolvidos nesta questão, como os EUA, onde a sistemática de combate ao plágio é realizada 

de forma rigorosa por parte das Universidades.  

 

O Plágio compromete a credibilidade das pesquisas científicas, desprestigia títulos acadêmicos, atribui 

vícios na aprendizagem dos estudantes que veem a se tornar diplomados incapazes de elaborar trabalhos 

acadêmicos nivelados ao Ensino Superior. Desta forma, suas consequências são terminantemente 

prejudiciais, visto os prejuízos intelectuais remetidos ao aluno que o comete, além das possíveis sanções 

jurídicas que poderão ser aplicadas aos casos comprovados de plágio, conforme discorrido no 

desenvolvimento do presente estudo. 

  

Contudo, é inegável a ascensão e a consolidação do problema dentro das Instituições de Ensino Superior, 

desde o surgimento da internet. Diante das mudanças ocorridas no cenário atual, após o avanço 

tecnológico das últimas décadas, os indivíduos se encontram cada vez mais dependentes da rede mundial 

de computadores, que facilita sobremaneira a prática do plágio. Neste sentido, o presente artigo irá 

problematizar em que medida o plágio não colabora para a formação do estudante na universidade e 

quais suas consequências para o estudante. O objetivo é verificar os motivos pelos quais os discentes 

cometem plágio na universidade, além de seu conceito e suas conseqüências no âmbito jurídico. 

 



A metodologia a ser utilizada será o levantamento bibliográfico realizado por meio de artigos científicos 

disponíveis na internet. 

 

2 - O QUE É PLÁGIO? 

 

Há de se ressaltar que o conceito de plágio sofreu inúmeras mudanças ao longo dos anos, sendo que em 

determinados contextos históricos passa a ser aceito e inaceitável, como, por exemplo, antes do 

Iluminismo em que era utilizado na disseminação de ideias. 

 

Segundo Fonseca:  

 
O plágio se caracteriza com a apropriação ou expropriação de direitos intelectuais. O 

termo “plágio” vem do latim “plagiarius”, um abdutor de “plagiare”, ou seja, “roubar” 

[...]. A expropriação do texto de um outro autor e a apresentação desse texto como 

sendo de cunho próprio caracterizam um plágio e, segundo a Lei de Direitos Autorais, 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é considerada violação grave à propriedade 

intelectual e aos direitos autorais, além de agredir frontalmente a ética e ofender a 

moral acadêmica. (Fonseca, s.d apud Silva, 2008, p.358) 

 

Atualmente, o plágio não é tolerado, devendo ser combatido nos âmbitos educacional e jurídico. Isso 

porque quem comete um plágio intencional apropria-se ilegalmente da produção cientifica de outrem. 

 

De acordo com Booth, Colomb e Willians( 2005, apud Pithan e Vidal, 2013, p. 78) 

 
Quando o furto intelectual torna-se comum, a comunidade enche-se de suspeitas, depois 

fica desconfiada e por fim cínica – Quem se importa? Todo mundo faz o mesmo. Os 

professores, então, tem de se preocupar [...] com a possibilidade de serem enganados 

[...].  

 

O plágio tem sido objeto de grandes preocupações nas universidade, uma vez que poucos acadêmicos 

se preocupam com esse assunto tão devastador e imoral.  

 

 

2.1 Quais os motivos que levam os discentes a cometerem plágio e quais suas consequências na 

formação do estudante? 

      

Atualmente, verifica-se a grande demanda de estudante brasileiros no Ensino Superior que já se 

encontram no mercado de trabalho. Inúmeros são os motivos para tal realidade, como a necessária 

empregabilidade diante às despesas financeiras para se manter dentro nas salas de aula, visto que a 

maioria dos estudantes estão matriculados em instituições privadas.  

 

De acordo com Pithan e Vidal (2013, p. 77) percebe-se que “a prática da fraude acadêmica já faz parte 

de uma cultura de desonestidade na qual há uma distorção de valores e na qual a punição exemplar de 

alunos que cometem plágio, quando existe, acaba sendo vista com maus olhos”. 

 

Alegando falta de tempo, muitos alunos ao desenvolverem seus trabalhos e pesquisas avaliativas optam 

por plagiar obras prontas, diante a facilidade de acesso, mediante a internet, e a praticidade ao se apossar 

de conteúdos já finalizados. Esse processo tão comum nos dias de hoje, implica no rendimento e na 

qualidade dos graduandos, visto que neste estágio de ensino são de suma importância o conhecimento e 

o aprimoramento de técnicas referentes à devida forma de desenvolver pesquisas científicas.  

 

Para a formação do estudante, o plágio representa um grave entrave ao desenvolvimento crítico e 

científico, além de, claro, possuir implicações tanto no âmbito institucional, de modo a acarretar até a 

expulsão de alunos das IES (Instituições de Ensino Superior). 

 



Não se pode esquecer ainda que o plágio também apresenta implicações no âmbito jurídico, como se 

pode observar no tópico seguinte. 

 

 

3 – CONSEQUÊNCIAS DO PLÁGIO NO ÂMBITO JURÍDICO 

 

A palavra “plágio” não é encontrada no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, não se encontra 

“tipificada” no código penal, por exemplo. Contudo, sabe-se que são muitos os dispositivos legais que 

versam sobre o tema, conferindo proteção aos direitos autorais, como também tipificando crimes desta 

espécie.  

 

A Constituição Federal de 1988 cuidou de atribuir aos direitos autorais a caracterização de direito 

fundamental, com expressa definição no art. 5º, incisos XXVII, XXVIII, alíneas “a”, “b”. 

 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

 

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; 

 

No que tange à legislação infraconstitucional, há que se destacar a Lei dos Direitos Autorais (Lei nº. 

9.610/98) e alguns dispositivos do Código Penal e Código Civil Brasileiro. 

 

A violação dos direitos autorais pode implicar tanto em sanções penais e civis.  

 

O art. 108 da Lei de Direitos Autorais, por exemplo, dispõe que: 

  

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 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. 

 

Quanto às sanções penais, artigo 184 do Código Penal assim estabelece: 

 

 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 

1º.7.2003) 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 

1º.7.2003) 

 

§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por 

qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização 

expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os 

represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 

§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, 

expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra 
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intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete 

ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra 

intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os 

represente. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 

qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em 

um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto 

ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do 

produtor de fonograma, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 

§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de 

autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, 

sem intuito de lucro direto ou indireto. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 

 

Vê-se, portanto, que o ordenamento jurídico protege com veemência os direitos autorais, vez que, como 

já mencionado alhures, estes se traduzem em direito fundamental do cidadão. Os direitos autorais são a 

consequência do reconhecimento de sua paternidade sobre a obra. 

 

 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos fatos mencionados é imprescindível que todos se conscientizem de que o plágio 

além de ilegal é imoral. O plágio pode ser um meio mais fácil para a realização de trabalhos que 

exigiriam de nós um tempo maior. Porém a utilização desse meio nos trariam sérias consequências 

no futuro. 

 O discente sem a competência de elaborar trabalhos acadêmicos de maneira correta, fundamentada 

e condizente ao nível superior, terá fatidicamente sérios problemas ao decorrer de sua carreira 

acadêmica.   

Este aluno concludente, que realizou sua graduação de forma inconsistente, irresponsável, sem 

comprometimento e sem trabalhar vícios advindos do ensino fundamental ou médio, encontrará 

dificuldades para alcançar e se manter em etapas posteriores de ensino como a Pós-Graduação e o 

Mestrado, onde será submetido a formas mais rigorosas de avaliação, e por já possuir seu título de 

conclusão do ensino superior, este terá que possuir por obrigação as habilidades requeridas e 

essenciais para a elaboração de trabalhos e a devida consciência acerca do plágio e demais 

problemas dentro do meio acadêmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184


 

5 - REFERÊNCIAS 

 

1. BRASIL. Código Penal. DECRETO-LEI Nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Presidência da 

República.  

Disponível em :<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848  

 

 

2. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 

05 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: 

<http//www.planalto.gov.br/portal/decreto> 

Acesso em 20 de junho de 2016.   

 

3. BRASIL, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 

direitos autorais e dá outras providências. Presidência da República – Casa Civil. Brasília, 1998. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis/L9610.htm> 

Acesso em: 20 de junho de 2016. 

 

4. SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade? 

Universidade do Estado da Bahia, campus XIV, Departamento de Educação. Revista Brasileira de 

Educação v. 13 n. 38 maio/ago. 2008 

 

5. PITHAN, Lívia Haygert e VIDAL, Tatiane Regina Amando. O plágio acadêmico como um 

problema ético, jurídico e pedagógico. Porto Alegre. Revista Direito & Justiça, v. 39, v. 1, p. 77-82, 

jan/jun. 2013 

 


