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RESUMO 

 
O plágio é um tema recorrente nos mais variados meios acadêmicos e de pesquisa científica, se não como 
pesquisa, o é como ato. Aqui, pensamos este assunto como sendo uma manifestação da falta de ética, 
assim tentamos pensa-lo aindaquando do surgimento da modernidade, e em questões atuais. Com o 
aperfeiçoamento das tecnologias, a internet se afigura entre as mais expressivas destas manifestações. 
Devido, também, à má utilização dessa tecnologia como ferramenta que auxiliana busca pelo 
conhecimento, o plágio se tornou cada vez mais frequente nos mais variados níveis de ensino e pesquisa. 
Observando o árduo caminho que é do conhecimento, o qual necessita de muita dedicação e abstração 
intelectual, há os que passaram a tentar adquiri-lo sem muito esforço, por vias um tanto ilícitas e pouco 
seguras, de modo a tentarem parecer possuí-lo, quando de fato não o tinham, e, tão pouco o 
buscavam.Para tanto, fazem uso do plágio para execução dos trabalhos acadêmicos que lhe são 
solicitados. Desse modo, perdem a oportunidade de serem avaliados pela produção de um conhecimento 
próprio, deixando de contribuir para melhoria da vida humana por meio da pesquisa científica, ficando 
somente com a aparência de conhecimento sem tê-lo de fato. Por fim, destacamos que a sociedade justa e 
feliz será composta por todos os tipos de trabalhos profissionais, onde seus executores precisam 
desempenhá-los de modo digno e correto, fazendo jus à função para qual se preparou. Nesta 
fundamentação, utilizamos ideias de: Platão, Aristóteles, Francis Bacon, René Descartes, Jean-Jacques 
Rousseau, Walter Benjamin e outros pensadores. 
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ABSTRACT 

 
Plagiarism is a recurrent topic in various educational and scientific research spheres, either as the research 
or as a deed. Here, we understand this issue as a manifestation of the lack of ethics, analyzing it since the 
dawn of modernity, and current issues. With the improvement of the technologies, the internet has 
become the most expressive among them. Due tomisuse of this technology as a tool that assistson the 
search for knowledge, plagiarism, plagiarism has become increasingly frequent in various levels of 
education and research. Analyzing the hard path that leads to knowledge, which requires a lot of 
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dedication and intellectual abstraction, there are some people who have tried to obtain this knowledge 
without making much effort, through illicit and not very safe deeds, in order to pretend to possess such 
knowledge, when in fact they did not. For this purpose, these people plagiarize in order to write the 
academic works which are requested to them. Thus, they lose the opportunity of being evaluated for their 
own production, not contributing to the improvement of human life through scientific research, solely 
owning the appearance of possessing the knowledge they actually do not have. Finally, we stress that the 
fair and happy society will be composed of every sort of professional jobs, decently and correctly 
performed by their executors, doing justice to the role for which this professional had prepared himself to 
take. In this grounding, we have used ideas by: Plato, Aristotle, Francis Bacon, René Descartes, Jean-
Jacques Rousseau, Walter Benjaminand other thinkers. 
 

Keywords: Appearance. Recognition.Modernity.Research. 
 
 

 
"... Ele se irrita contra as meias verdades que são meias 
mentiras, contra os autores que não alteram nem uma data, nem 
uma genealogia,mas desnaturam os sentimentos e os 
costumes,que mantêm o desenho dos acontecimentos e os 
modifica a cor,que copiam os fatos e os desfiguram a alma: ele 
quer se sentir um bárbaro, entre os bárbaros, e, entre os 
antigos, um antigo.2 
 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para esta reflexão, será diretamente proporcional o entendimento e a 

observância dos supostos aspectos que o historiador e antropólogo Hippolyte Adolphe 

Taine descreve como sendo imprescindíveis para compreender o homem, à 

argumentação aqui construída. O meio ambiente, a raça e o momento histórico – 

segundo Taine –, são os pontos imperativos para entender o homem. Com esta linha 

reflexiva pensamos que a humanidade foi perdendo o sentido das relações entre ela 

mesma e a natureza, e a justificativa aqui presente será a de que isso se deu através do 

uso que a mesma deu à modernidade e do modo como se utilizou de seus benefícios, tal 

como os tecnológicos. 

2Cf. CUNHA, Euclides da.Os Sertões. Ilustrações de Alfredo Aquino. São Paulo: Círculo do Livro, 
[1983]. Tradução nossa a partir do final da Nota Preliminar que está em Francês na obra. A epígrafe aqui 
posta é de Euclides da Cunha, citando Hippolyte Adolphe Taine, que é um antropólogo, historiador e 
crítico francês, na obra Ensaio sobre Tito Lívio de 1874, para ressaltar o modo não científico, como os 
historiadores da época de Taine, bem como os da Guerra de Canudos, trataram o acontecimento e os 
sertanejos da época. Euclides incita a seriedade diante das informações sobre a campanha. O romance se 
passa na cidade deCanudos, no interior da Bahia e está compreendido historicamente entre os anos de 
1876-1897, sendo que o romance foi publicado em 1902. Taine tinha por método, compreender o homem 
à luz do meio ambiente, da raça e do momento histórico em que se encontra, pensava estes fatores como 
determinantes para entendê-lo. Nota construída com informações que estão disponíveis em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Taine. Acesso em: 22 de abril de 2013, as 13:24h. 
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Por intermédio desta conjectura, tentaremos transcorrer um percurso 

argumentativo e mostrar o quanto o mau uso dos benefícios e procedimentos utilizados 

e desenvolvidos nessa época – a moderna –, convergiram para a falta de ética – que 

ocorre, pensamos, de modo pouco reflexivo, por não entender o que isso poderia gerar, 

tal como a descrença da seriedade na elaboração de trabalhos científicos – da qual 

defenderemos aqui que o plágio é também um causador, mas não o maior deles. 

Ação que deriva sua etimologia do termo grego plágios, e significa, 

‘trapaceiro’, ‘oblíquo’3, o plágio tem como significado de seu verbo no infinitivo, 

plagiar, assinar ou apresentar como seu (obra artística ou científica de outrem); imitar 

(trabalho alheio)4. Entendemos que enquanto imitação5 e cópia, tal manifestação 

antiética, é perpetrada em nome da busca pela aparência de possuir conhecimento 

científico sem, ao menos, trilhar esta senda. 

Essa intervenção será composta pormais 4 (quatro) momentos além destas 

Considerações Iniciais (I), são eles:Aspectos da Modernidade (II); Uma Análise 

Contemporânea (III); Conhecimento: sua aparência e seu percurso (IV); Consideração 

Finais (V). 

 

 

II. ASPECTOS DA MODERNIDADE 

 

Ao observar a Grécia Antiga, comos estudos dos filósofos pré-socráticos, nos 

chega que o desenvolvimento científico é sinônimo de busca pela origem do mundo e 

verdade do cosmos e pelas descobertas que influenciariam nos progressos da vida 

humana na terra6. Essa busca pela ampliação e pela melhoria da vida humana na terra 

3Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio de língua portuguesa. Coordenação 
Marina Baird Ferreira, Margarida dos Anjos. – 5. ed. – Curitiba: Positivo, 2010. 2272p. p. 1650. 
4 Cf. Idem, Ibidem. 
5Sobre isto Platão escreve: 598 b/c “Por conseguinte, a arte de imitar está bem longe da verdade, e se 
executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não 
passa de uma aparição.”(PLATÃO, 1996, p. 457)Continua: 601b/c “Repara no seguinte: [...] o imitador, 
segundo dissemos, nada entende da realidade, mas só da aparência. Não é assim?” (PLATÃO, 1996, p. 
464)E finaliza:602b “Logo, quanto a estas questões, estamos ao que parece, suficientemente de acordo: 
que o imitador não tem conhecimentos que valham nada sobre aquilo que imita, mas que a imitação é 
uma brincadeira sem seriedade”(PLATÃO, 1996, p. 466). 
6“Na história do homem, as origens geralmente nos escapam. Entretanto, e o advento da filosofia, Grécia, 
marca o declínio do pensamento mítico e o começo de um saber de tipo racional, pode ser fixados a data e 
o lugar de nascimento da razão grega e estabelecimento de seu estado civil. É no princípio do século VI, 
na Mileto Jônica, que homens como Tales, Anaximandro, Anaxímenes inauguram um novo modo de 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.293 a 309 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                 



Jose Fernando Santos Gramoza  | 296 
 

era realizada de modo a observar o próprio homem, como sendo parte integrante e não 

distinta ou melhor do que a natureza, e que como tal, deveria tratá-la como sendo uma 

parte que, com suas especificidades, como de fornecer, por exemplo, os meios para 

sobrevivência humana, integrava um sistema vivo com ele.7 Conhecemos este como 

sendo o pensamento grego, o qual fornece as bases fundantes para o pensamento e 

modo de vida ocidental.8 

Na sequência dos estudos e pesquisas anteriores (Idade Antiga, Idade Média, 

bem como o Renascimento), pensamos ser um tanto difícil negar que a modernidade 

trouxe, com o passar dos tempos, inúmeras descobertas para a humanidade, as quais 

foram provenientes das revoluções científicas e industriais, as quais marcaram 

profundamente o ocidente. Estes tantos processos, que cumularam benefícios como luz 

elétrica, máquinas, saneamento básico, telefone e internet, dentre muitas outras 

melhorias, que contribuíram e muito para a emancipação9 da pessoa humana (enquanto, 

por exemplo, poder escolher viver com um pouco mais de dignidade e poder querer não 

reflexão concernente à natureza que tomam por objeto de uma investigação sistemática e desinteressada, 
de uma história, da qual apresentam um quadro de conjunto, uma theoria. Da origem do mundo, de sua 
composição, de sua ordem, dos fenômenos meteorológicos, propõem explicações livres de toda a 
imaginária dramática das teogonias e cosmogonias antiga: as grandes figuras das Potências primordiais já 
se extinguiram; nada de agentes sobrenaturais cujas aventuras, lutas, façanhas formavam a trama dos 
mitos de gênese que narravam o aparecimento do mundo e a instituição da ordem; nem mesmo alusão aos 
deuses que religião oficial associava, nas crenças e no culto, às forças da natureza.” (VERNANT, 2006, 
pp. 109-10) 
7“Entre os ‘físicos’ da Jônia, o caráter positivo invadiu de chofre a totalidade do ser. Nada existe que seja 
natureza, physis. Os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, homogêneo, todo ele 
no mesmo plano: são partes ou os aspectos de uma só e mesma physis que põem em jogo, por toda parte, 
as mesmas forças, manifestam a mesma potência de vida. As vias pelas quais essa physis nasceu, 
diversificou-se e organizou-se são perfeitamente acessíveis à inteligência humana: a natureza não operou 
‘no começo’ de maneira diferente de como o faz ainda, cada dia, quando o fogo seca uma vestimenta 
molhada ou quando, num crivo agitado pela mão,  as partes mais grossas se isolam e se reúnem. Como 
não há senão uma só natureza, que exclui a própria noção de sobrenatural, não há senão uma só 
temporalidade.” (Idem, p. 110) 
8 “Essa revolução intelectual aparece tão súbita e tão profunda que foi considerada inexplicável em 
termos de causalidade histórica: falou-se de um milagre grego. E a luz desta razão, uma vez por todas 
revelada, não teria mais deixado de iluminar os progressos do espírito humano.” (VERNANT, 2006, pp. 
110-1) 
9 “Emancipação tem a ver com libertação em relação a parcialidades que, pelo fato de não resultarem da 
causalidade da natureza ou das limitações do próprio entendimento, derivam, de certa forma, de nossa 
responsabilidade, mesmo que tenhamos ‘caído’ nelas por pura ilusão. A emancipação é um tipo especial 
de auto-entendimento se entrecruzam com um ganho de autonomia. Nela se ligam ‘éticas’ e ‘morais’. Se 
for verdade que nas questões ‘éticas’ nós procuramos obter clareza sobre quem nós somos e quem nós 
gostaríamos de ser, e que nas questões ‘morais’ nós gostaríamos de saber o que é igualmente bom para 
todos, então é possível afirmar que na conscientização emancipatória as idéias morais estão conectadas a 
uma nova autocompreeensao[ipsis litteris] ética. Nós descobrimos quem nós somos porque aprendemos, 
ao mesmo tempo, a nos ver numa relação com os outros. Inovações desse tipo fazem-nos remontar, 
muitas vezes, até a fase da adolescência. É uma fase da vida na qual muitas vezes conseguimos vencer – 
por este caminho – crises dolorosas. Portanto, a expressão ‘emancipação’ tem o seu lugar no âmbito do 
intercâmbio dos sujeitos consigo mesmos, ou seja, ele se refere a transformações descontínuas na 
autocompreensao prática das pessoas.” (HABERMAS, 1993 p. 100) 
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se sujeitar a qualquer tipo de escravização). É neste cenário que surge e se desenvolve a 

Filosofia e o Pensamento Moderno, norteado pelo desabrochar de uma forte confiança 

na razão. 

Esta época surge como fruto de uma reflexão renascentista, sobre os 

extraordinários progressos realizados pela física e pela matemática no final dos séculos 

XVI e XVII, de modo que essa tradição – físico-matemática – sempre buscou matéria 

para seus estudos nas ciências naturais, e formou seus critérios sobre aquilo que 

podemos aceitar como conhecimento, a partir dos modelos científicos.10 Deste modo é 

importante ressaltar que é o período renascentista, também entendido como época do 

“restabelecimento das letras e das artes”, que inaugura uma “nova era”, a de 

florescimento das ciências.11 

O questionamento inicial, do qual procederão outros aqui levantados, é o modo 

como o ser humano se relacionou e se relaciona com os benefícios advindos dessa ‘Era’ 

que mais tarde – marcada pela transição com a Idade Média, dita das trevas – será dita 

‘Moderna’, fruto da razão que resolve os problemas e necessidades da humanidade, Era 

onde tudo é muito técnico e pouco pensado; muito rápido e pouco aprofundado; muito 

vivenciado e pouco experimentado.12 

Para este questionamento, é imperioso que seja pensado, criticamente, no que 

se tornou essa ‘Era’ que se dizia sobreposta aos mitos, ao obscurantismo, e sim 

esclarecida, em processo ininterrupto de progresso, rumo à perfectibilidade humana, 

fruto do efervescente século XVII, pelo que representou o Iluminismo. Esta mesma 

‘Era’ que se tornou ‘fria e calculista’, ‘irracional’, individualista, refém do capital e das 

tecnologias, às quais ditam todas as regras da vida humana, sejam elas econômicas ou 

sexuais, estas, na relação com o indivíduo ou com o meio ambiente.13 

10 Cf. História da Filosofia. Organização e texto final: Bernadette Siqueira Abrão. Nova Cultural, São 
Paulo, 2004. pp. 184ss 
11 Cf. Nota 1 da do 1º Discurso. (ROUSSEAU, 1973, p. 337) 
12 Aqui faço referência ao texto de Walter Benjamin datado de 1933, chamado Experiência e pobreza, 
onde ele escreve sobre a perda de sentido da modernidade. Esta desenvolve de modo grandioso a técnica, 
mas não valoriza como devia a experiência, a qual é a única que pode vincular a criatura (arte, técnica) ao 
criador (humanidade). Ocorre assim o empobrecimento das experiências e a valorização das vivências 
privadas.Cf. BENJAMIN, 1994, pp. 114-9. 
13 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e racionalidade moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 
(Coleção Filosofia; 28). Quando de sua crítica a importância que a sociedade dá ao trabalho ou a outra 
obrigação que se tenha, em detrimento dos problemas que se esteja enfrentando, sejam eles emocionais, 
familiares, fisiológicos ou de qualquer outra monta. 
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Para que a proposta do presente texto seja melhor entendida, situamos o leitor à 

rememoração de que foi com o surgimento do método que aqui chamaremos de bacon-

cartesiano14, que a humanidade passou a dar um novo trato à natureza, de modo a valer-

se desta, não como uma parte consigo mesma – como pensavam os gregos –, mas como 

algo a ser empregado em beneficio próprio.15 Este início16 teve o seu cerne no modo 

como o homem, agora passa de mero espectador das transformações da natureza, 

observando-a sem interferências, para um observador factual, que de modo a atuar como 

um experimentalista da natureza, rejeita qualquer ideia preconcebida da realidade sem 

antes testá-la, tornando-se desta forma um agente metodicamente modificador das 

condições de vida naturalmente dadas.17Cabe ressaltar a distinção proposta pela 

concepção moderna que se pretende metódica em relação às anteriores, com seus 

aspectos de rigor, intervenção na natureza, método e critérios para além da pura e 

simples observação.18 

O método proposto por Descartes o foi com o intento de “aumentar 

gradualmente o conhecimento, e de alçá-lo, pouco a pouco, ao mais alto ponto, a que a 

mediocridade do espírito e a curta duração da vida podem atingir”.19 Tomando as 

teorias de Bacon e Descartes como referência para o início da modernidade, não nos 

parece, necessariamente, que estas foram estabelecidas com o intuito de sobrepor o 

homem à natureza, pois este não teria o desejo de dominá-la, tampouco de viver como 

14 Pois faz referência aos filósofos que mercam o início da época moderna, sejam eles, Francis Bacon, que 
“nasce em 1561, em Londres” (ABRÃO, 2004, p. 186) e René Descartes, “nascido em 1596 [...], França”. 
(ABRÃO, 2004, p. 194) 
15 Para tanto é importante ressaltar que Bacon no Novo Organum e Descartes no Discurso do Método, 
possuem propostas de domínio metódico da natureza para dela se utilizar em favor da humanidade, mas 
não para esgotá-la ou destruí-la. Ambos os métodos, são diferentes entre si pelos seus respectivos 
enfoques. O primeiro, pela reinterpretação da natureza em virtude do “erro” de sacralizá-la, cometido 
pelos escolásticos, necessitando assim, de um método seguro e rigoroso; e o outro, pelo fato de propor um 
método que tenha como guia a representação produzida a partir do ‘Eu que pensa’, tanto ele mesmo (res 
cogita), quando o mundo (res extensa). 
16 Situamos aqui o início da modernidade, não como uma petição de princípio (petitio principii) que é um 
tanto arbitrária, mas da história da Filosofia Cf. História da Filosofia. Organização e texto final: 
Bernadette Siqueira Abrão. Nova Cultural, São Paulo, 2004. 
17 Vale ressaltar que diferente de alguns que de modo pouco investigativo, pensam que Bacon e Descartes 
levaram a humanidade a culminar, por meio de seus respectivos métodos, na degradação ambiental, se os 
tomarmos como grandes pensadores, devemos também tomar o que escreve Menezes: “o filósofo 
esclarecido vê mais longe porque não se afasta da natureza, nem tampouco do grande estudo do homem 
(desta feita, atrelado ao mundo, é ativo socialmente) [...]”. Cf. MENEZES, 2005, p. 5. 
18 “As idéias preconcebidas são ídolos, falsos deuses, que conduzem o intelecto humano ao erro, afirma 
Francis Bacon. É preciso descrever e classificar cada espécie de ídolo para melhor afastar a sua 
interferência na investigação científica. Mas eliminar os ídolos e observar os fenômenos de modo isento 
ainda não é suficiente. Isso porque os sentidos, de que depende a observação, freqüentemente enganam; 
por isso são também ídolos. Para evitá-los é necessário conduzir a observação por um método seguro e 
rigoroso. Nesse sentido, Bacon critica nos antigos não tanto a ausência de observação mas as observações 
sem critérios.” (ABRÃO, 2004, pp. 186-7) 
19 Cf. Primeira parte do Discurso do Método(1983, p. 29). 
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refém dela, mas sim, para que possuísse meios de conhecê-la cada vez mais, utilizando 

tal conhecimento de maneira a melhorar o meio em que vive, como para obter mais 

saúde, bem como a invenção de todas as artes.20 Assim, atuar, testar, manipular e 

intervir, palavras que caracterizam o método moderno em detrimento do trato medieval, 

soam como modos de potencializar as possíveis transformações da natureza para melhor 

utilizar os recursos e possibilidades naturais, sem, contudo caracterizar o início de 

destruição da natureza. 

Mesmo que o método proposto por Descartes também intentasse facilitar a vida 

humana, é necessário observar o modo como serão utilizadas as facilidades advindas 

desse método. Observando as invenções que antecederam e as que vieram pós-método, 

tais como as evoluções tecnológicas, a exemplo em dias atuais, da internet, como rápido 

e fácil meio de obter informação, é preciso considerá-las como ferramentas de trabalho 

prático e não como modo de se obter conhecimento correto, profundo e seguro sobre 

algo. É importante realizar um juízo crítico sobre o conteúdo desse instrumento, do 

mesmo modo que é imprescindível ser crítico em vários momentos na vida, como por 

exemplo, para fazer escolhas, pois, ainda que todas as possibilidades não depreendidas, 

a reflexão crítica do que se apresenta, ajuda na análise das escolhas. 

 

 

III. UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA 

 

As pessoas que se utilizam da internet, em vistas de obter algum conhecimento 

e informação, devem, em nome da ética – seja esta aqui, entendida como ciência da 

conduta humana que, com base na capacidade racional do homem21, visa alcançar a 

felicidade a partir de padrões de bem e de mal, dados na correta relação com o outro e 

com a natureza – agir com atenção e criticidade diante das informações ali veiculadas, 

pois nem todas elas, logicamente, estão a serviço da pesquisa científica.  

Deste modo, é importante não esquecer – pelo menos para esse fim, o da 

pesquisa científica – que a internet representa um meio público de navegação, onde 

circulam inúmeras informações,as dos mais diversos tipos, inclusive sem muita 

20 Cf. Nota 3 (três) da primeira parte do Discurso do Método (Idem, Ibidem). 
21 Aqui foi observada a ética aristotélica como sendo um protótipo da concepção Greco-platônico de ética 
como conduta humana deduzida da natureza racional do homem, que visa a felicidade.  Cf. 
ABBAGNANO, 2000, p. 380. 
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segurança, no que se refere à sua confiabilidade. Como princípio, é preciso que essa 

tecnologia seja utilizada em nome da boa e correta conduta entre a humanidade, em 

vistas de descobrir cada vez mais conhecimento e proveitos para o aperfeiçoamento da 

mesma, de modo ético, justo e coletivo, não como juízo de valor, mas como o que deve 

ser feito para que um trabalho seja aceito como fruto de uma pesquisa científica. 

Fica aqui um questionamento: será que se não for dispensado o devido cuidado 

às novas formas de reprodução textual, estas não estarão sempre a serviço do plágio, 

enquanto cópia sem a devida autorização, o que denota falta de respeito, de inteligência, 

bem como de caráter22? Pois, desse modo, ocorre a apropriação indevida de um bem 

alheio, o conhecimento. Contudo, não é possível pensar que se todos os que fizessem 

uso dessas tecnologias fossem éticos, tais ferramentas seriam utilizadas a favor do 

conhecimento, mas dificilmente da reprodução indevida? 

Ainda que não sejamos gabaritados para tecer este assunto juridicamente, cabe 

lembrar que essa ação criminosa é prevista e passível de sanções penais. Assim está 

previamente estabelecido tanto na Lei de Direitos Autorais, a qual versa em seu Artigo 

28 que: “Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 

artística ou científica.” E no 29 que: “Depende de autorização prévia e expressa do autor 

a utilização da obra, por quaisquer modalidades, [...]”23; quanto a sanção no Código 

Penal. Este versa em seu Artigo 184 que: “Violar direitos de autor e os que lhe são 

conexos [...] Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” Podendo 

aumentar a para de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, caso a violação consista “em 

reprodução total ou parcial, com intuito de lucro [...], por qualquer meio ou processo, de 

obra intelectual, [...], sem autorização expressa do autor”.24 

Com o acima posto é possível observar que o plágio é sempre uma apropriação 

indébita, seja em qualquer escala do conhecimento e é passível de sanção penal. Tal ato 

é uma espécie de roubo ou furto de trabalho e conhecimento alheio, enquanto 

propriedade que é.25 Entretanto, é no nível acadêmico que essa prática foi por nós 

22 Enquanto “o conjunto de das qualidades (boas ou más) de um indivíduo, e que lhe determinam a 
conduta e concepção moral”. (Dicionário Aurélio). FERREIRA, 2010, p. 428. 
23Lei de Direitos Autorais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 22 de abril de 2013. 
24Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 22 de abril de 2013. 
25 Segundo o filósofo inglês John Locke existe uma relação entre o trabalho e a propriedade, de modo que 
quando se emprega trabalho em algo, isto se torna propriedade de quem assim procedeu. Nas palavras de 
Locke: “Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe 
misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e, por isso mesmo, tornando-o 
propriedade dele”. LOCKE, John. Carta sobre a tolerância e o Segundo tratado sobre o governo civil. 
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observada. A priori, é possível observar que essa prática se da, ao menos, de dois 

modos: primeiro de modo intencional, quando a cópia de um trabalho ou ideia é feita 

em sã consciência, sem a devida observância das convenções éticas e morais vigentes; 

depois, de modo não intencional, mas pouco científico, quando não é pesquisada a 

existência do tipo de trabalho desenvolvido e, portanto, não é feita a devida referência. 

Não tomaremos estes como sendo os únicos casos onde o plágio ocorre, mas, antes, nos 

utilizaremos destes como um tipo ideal26para entender o assunto, pois sabemos que 

podem existir outras distinções. 

Destacamos aqui o primeiro caso, onde o plágio é cometido de modo 

intencional, querendo de fato se apropriar das ideias de outrem. Parece-nos que em 

referência a academia – onde é importante ingressar pessoas dispostas aos desafios da 

busca pelo conhecimento científico, este que é árduo e trabalhoso, pois denota 

dedicação de várias horas de sono, e requer outras tantas horas de leituras, abstrações e 

correlações –, o ideal seria que as pessoas, as quais ingressassem em instituições 

científicas em busca de conhecimento sério, o buscassem por ele mesmo e para os 

benefícios mais coletivos possíveis, e não para somente obter um diploma ou acumular 

títulos, por exemplo. Entendemos que os que procedem desses últimos modos, para 

benefícios particulares, necessitam ainda de um entendimento um tanto elaborado da 

cultura, da história e da consciência humana, enquanto capacidade de transformar o 

ambiente onde vive e de ser consciente em relação à importância de sua ação, para 

melhoria contínua da vida neste planeta. 

Nesta mesma base de raciocínio, defendemos que a busca pelo conhecimento 

científico não precisa ser para todos, mas para os que o querem e com seus ônus e 

sacrifícios, pois nem todos querem onerar a maior parte de seu tempo de vida para as 

dedicações e abstrações intelectuais exigidas pela ciência, esta que possui o seu cerne na 

pesquisa incessante e compromissada. 

Desse modo, interpretamos que quem comete plágio está imbuído das mais 

insondáveis questões, que aqui não nos importa saber, todavia, pelos resultados dessa 

prática, somos compelidos a concluir que dentre os motes dos quais se ocupa quem 

Tradução de AnoarAiex e E. Jacy Monteiro. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 51. - (Coleção “Os 
pensadores”) 
26 “Mar Weber pensou o tipo ideal (“ou ideal tipo”) como uma ferramenta conceitual utilizável em 
ciências sociais e destinada a definir as características essenciais das condutas humanas e das instituições 
sociais.” (DORTIER, Jean-François. (dir.)Dicionário de ciências humanas. Revisão e coordenação da 
tradução Márcia Valéria Martinez de Aguiar. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. p. 613 
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assim procede, não está o da busca e produção do conhecimento científico, pois é 

importante ressaltar que é para isso que servem os estudos e pesquisas no chamado 

‘nível superior’. Este, que por sua vez, éum ambiente de conhecimento 

(episteme)diferente do senso comum (doxa), algo ligado aos interesses coletivos de toda 

humanidade, fruto de longas e dispendiosas pesquisas, e não para servir aos interesses 

particulares de obtenção de status ou dinheiro e comodidades para alguns. 

No momento do plágio manifesta-se ainda outra ação, que é o desperdício da 

oportunidade de produzir algo sério, que possa ser avaliado e melhorado tanto pelo 

professor, quanto pela comunidade científica, em momentos onde a pesquisa é 

partilhada e posta no crivo, em busca de um conhecimento que de fato seja de autoria 

própria, no qual quando uma ideia alheia for empregada, será de modo correto e com a 

devida referência, sem suprimir a verdadeira autoria do pensamento ou ideia. Decerto, é 

diretamente proporcional que quanto menos for utilizada a capacidade racional de 

produzir algo próprio, menor será o aperfeiçoamento dessa habilidade e, tão ínfima será 

ainda a experiência com essa prática, enquanto exercício de aprendizado e de 

desenvolvimento do processo cognitivo e criativo. 

Pensamos que a pessoa que procede desse modo, plagiando, copiando, sem 

obter precisão em seu próprio conhecimento, sem esforço, sem estudar e pesquisar 

devidamente os fatos e as ideias, para tentar entender como elas são, não sabe da 

importância da busca pelo conhecimento para ciência e para vida, pois, segundo 

Aristóteles, “é próprio do homem culto buscar a precisão, em cada gênero de coisas, 

apenas na medida em que admite a natureza do assunto”.27 

De modo mais específico, lembramos que os Artigos, os Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC’s), as Monografias, as Dissertações e as Teses são produções 

de conhecimento, e como tais podem ser usadas como fontes de pesquisas e consultas, 

dependendo do assunto. Pensamos ser uma expressiva falta de ética por a disposição um 

trabalho plagiado – ou que não dispensou o devido rigor – para ser consultado ou tido 

como referência para pesquisas científicas. O problema é que essa seleção não é feita ou 

declarada (tomado o devido cuidado da analogia) como na caixa de exclusão que consta 

nos hemocentros,para antes de entrar para sala de coleta sanguínea, os doadores 

recomendarem ou não seu sangue para transfusão. Em comparação, os trabalhos que 

forem recomendados para publicação por sua banca, constarão, ainda que seja algum 

27 ARISTÓTELES, 1973, p. 250. 
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tipo de plágio, entre as produções a serem consultadas para pesquisa, o que não é um 

sinal de honestidade intelectual. 

Ainda por meio do que escreve Aristóteles, também no livro I da Ética a 

Nicômaco, como que em comparação aos jovens em relação às preleções sobre as 

ciências políticas, os quais não buscam o conhecimento por ele mesmo, mas para 

atender a alguma necessidade ligada à aparência das coisas sem tentar atingir o seu 

âmago, entendemos que esse tipo de pessoa, 
tende a seguir as suas paixões, tal estudo lhe será vão e improfícuo, pois o 
fim que se tem em vista não é conhecimento [...]. E não faz diferença que 
seja jovem em anos ou no caráter; o defeito não depende da idade, mas do 
modo de viver e de seguir um após outro cada objetivo que lhe depara a 
paixão. A tais pessoas, como aos incontinentes, a ciência não traz proveito 
algum; mas aos que desejam e agem de acordo com um princípio racional o 
conhecimento desses assuntos fará grande vantagem.28 

 

 

IV. CONHECIMENTO: SUA APARÊNCIA E SEU PERCURSO 

 

Ao trazer a cena desta reflexão outro filósofo, agora o genebrino Jean-Jacques 

Rousseau, observamos, a partir do que ele escreveu em seu Discurso Sobre as Ciências 

e as Artes29, de 1750 – texto esse que nos foi basilar enquanto fundamentação reflexiva 

para escrita do presente ensaio –, somos tentados a concluir que para a sociedade dita 

moderna, em dias já não tão atuais, mais vale ‘parecer ser do que ser de fato’, pois dado 

ao tempo e dedicação que o conhecimento necessita para despontar e para ser elucidado, 

há os que recorrem à possibilidade de aparentar ter pesquisado e feito um bom trabalho 

que, de fato, tê-lo realizado ou, ao menos, tentado. 

Destarte, somos levados ao questionamento de se não seria o plágio – como 

ação ilícita e, mais especificamente, criminosa que é – um fruto do modo como 

asociedade moderna conduziu e se relacionou com as novas descobertas tecnológicas, 

essa que vive de aparências, onde, nas linhas de reflexão rousseauniana, cada pessoa 

põe uma máscara para determinado momento, não se relacionando como de fato diz que 

28Idem, ibidem. 
29 Em seu Discurso Sobre as Ciências e as Artes escrito no ano de 1750 e instigado pela Academia de 
Dijon na França, que propôs a seguinte questão: “O progresso das ciências e das artes contribuiu para o 
progresso e aperfeiçoamento dos costumes?”, Rousseau responde negativamente e ainda acrescenta que 
esta contribuiu para a corrupção da humanidade. Cf. ROUSSEAU, 1973, p. 337. 
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faz ou, como pensa que, sensatamente, deveria ser e proceder. Sobre o assunto elucida 

Rousseau 
Como seria doce viver entre nós, se a contenção exterior sempre 
representasse a imagem dos estados do coração, se a decência fosse a virtude, 
se nossas máximas nos servissem de regra, se a verdadeira filosofia fosse 
inseparável do título de filósofo! [...] Não se ousa mais parecer tal como se é 
e, sob tal coerção perpétua, os homens que formam o rebanho chamado 
sociedade, nas mesmas circunstâncias, farão todos as mesmas coisas desde 
que motivos mais poderosos não os desviem.30 

 

Ou seja: na modernidade civilizada as pessoas pensam de um modo e agem de 

outro bem diferente, para não parecerem tal como são, com medo de não serem aceitas, 

ou aparentarem algo que possa parecer fraco ou incontido, optando desse modo, por ser 

uma pessoa que não se é, por aparentar uma virtude que não possua, que é buscada de 

modo forçado, que na maioria das vezes o é por algum motivo circunstanciável, que não 

reflete o seu íntimo31, o seu desejo maior. Acerca do mesmo Discurso de Rousseau, 

escreve o professor Edmilson Menezes, 
eis, portanto, a idéia de fragilidade da civilização, ou melhor, o seu caráter 
paradoxal: ela deseja a aproximação entre os homens, embora cultive o que 
verdadeiramente os separa, ou seja, a opacidade, a mentira, a hipocrisia, a 
máscara.32 

 

Esta mesma reflexão nos despertou para uma que segue na mesma linha, a da 

falta de cientificidade e de seriedade até aqui refletidas com um tom um tanto 

moralizador.33 Isso se dá a partir de quando ocorrem os autoenaltecimentos, sejam 

velados ou não, mas que se manifestam como depreciação da pesquisa e do trabalho 

alheio. Dito de outro modo, a reflexão proposta por Rousseau, ainda que responda a 

uma questão de seu tempo, o século XVIII, tem sua atualidade também nas relações 

interpessoais, visto ocorrerem situações de depreciação e menosprezo a trabalhos e 

pesquisas de outrem, que embora de caráter científico manifesto, acabam por se vítimas 

do despeito enquanto fragilidade humana. Assim escreve Rousseau, 
Não se enaltecerá o próprio mérito, mas se rebaixará o de outrem. De modo 
algum se ultrajará grosseiramente o inimigo, mas jeitosamente o 
caluniaremos. [...] Como são humilhantes para humanidade tais reflexões! 

30ROUSSEAU, 1973, pp. 343-4. 
31 Cf. Texto do professor Edmilson Menezes intitulado Rousseau, a civilização e a máscara, publicado na 
Revista do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Este texto nos inspirou em alguns 
aspectos do nosso. 
32 MENEZES, 2005, p. 53. 
33 Aqui fazemos a sutil menção do plagio aos vícios levantados por Rousseau, na relação vícios vs 
virtudes morais e plágio vs pesquisa, isso pois, o mesmo hierarquiza, no 1º Discurso, a moral como sobre 
posta a razão em um nível de importância para vida humana. Tal reflexão consta tanto na primeira quanto 
na última (83) nota da tradução por nós utilizada. 
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Como nosso orgulho deve ficar mortificado com elas! Como? A probidade 
seria filha da ignorância? Seriam incompatíveis a ciência e virtude? Que 
consequências não tiraríamos desses preconceitos? Mas, para conciliar essas 
contradições aparentes, basta examinar de perto a vaidade e o vazio desses 
títulos orgulhosos, que nos ofuscam, e que damos, em plena gratuidade, aos 
conhecimentos humanos. Consideremos, pois, as ciências e as artes em si 
mesmas, vejamos o que deve resultar de seu progresso e não hesitemos em 
concordar sem restrições quando nossos raciocínios estiverem de acordo com 
as induções históricas.34 

 

Integrar o quadro discente docente de instituições acadêmico-científicas sem, 

minimamente, tentar escrever um trabalho sério que tenha por base a pesquisa e não a 

cópia, o estudo e não a mera reprodução, em busca de títulos, status, ou qualquer outro 

motivo que não seja o conhecimento por ele mesmo e pelas melhorias possíveis 

coletivas, é ter os olhos fechados à ciência como nos lembra Descartes, 
Ora, viver sem filosofar equivale verdadeiramente, a ter os olhos fechados, 
sem nunca procurar abri-los, e o prazer de ver todas as coisas que a nossa 
vista alcança não se compara à satisfação que confere o conhecimento do que 
se encontra pela filosofia; e enfim que este estudo é mais necessário para 
regrar os costumes, e conduzir-nos na vida, do que o uso dos olhos para nos 
guiar os passos. Os brutos animais que apenas possuem o corpo para 
conservar, ocupam-se, continuamente, com procurar alimentá-lo; mas os 
homens [...], deveriam principalmente empregar o tempo na pesquisa da 
sabedoria o seu verdadeiro alimento. Estou convencido, também, que muitos 
há que não deixariam de o fazer, se albergassem a esperança de o conseguir, 
e soubessem quanto disso são capazes.35 

 

A partir da observação que fez o filósofo inglês John Locke, por meio de seus 

estudos e pesquisas, que a capacidade é inata ao ser humano, mas que o conhecimento é 

adquirido36, tendemos a concluir que a postura do plagiador é a de quem nunca tentou 

ensaiar algo sério que responda tanto aos anseios da comunidade científica – não 

testando suas possibilidades e produzir uma pesquisa séria, que possa servir de base e 

fonte para outras pesquisas – quanto para o tripé indissociável em que se baseiam as 

instituições de ensino superior no Brasil, este que consta na Constituição Federal 

vigente nesse país, enquanto princípio, em seu Artigo 207, qual seja: o ensino, a 

pesquisa e a extensão.37Será que a tal postura falta convicção ou sobra displicência? 

 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

34ROUSSEAU, 1973, pp. 344, 350. 
35DESCARTES, 1998, p. 28. 
36Cf. LOCKE, 1973, p. 152. 
37Cf. BRASIL, 2011, p.123. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.293 a 309 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                 



Jose Fernando Santos Gramoza  | 306 
 

 

Ao pensar a complexidade do questionamento feito – o qual exige reflexões 

ainda mais profundas que as aqui por nós propostas –,se o que foi até aqui refletido 

estiver bem posto, o que se deve diante de tanta facilidade e tecnologia é aproveitá-las 

para de modo honesto e digno, fazer o que se propôs Descartes diante do conhecimento: 

tentar aumentá-lo gradualmente, afim de uma vida melhor. 

Para a contemporaneidade, o melhor é viver com mais educação e respeito, 

sem tentar tirar proveito de tudo e de todos, em nome sempre de seus propósitos 

particulares, tentando, desse modo, buscar cada vez mais entendimento e compreensão 

da realidade em que está inserido, com seus problemas e possibilidades. Para tanto, se 

faz mister ressaltar o modo de vida grego, que na proposta da República de Platão, 

observava que se o objetivo da cidade fosse ser justa e feliz, os cidadãos tinham que 

assumir seu papel diante da Pólis, de forma a desempenhá-lo honesta e corretamente, tal 

como versa o Livro X, sem reclamar uma outra função para a qual não se preparou, para 

qual não desenvolveu aptidão.38 Todavia, o que aqui tomamos por cidade justa e feliz 

deve antes ser entendido como um ideal platônico de sociedade, que um estágio a ser 

alcançado quando cada cidadão assumir sua função diante da sociedade emancipada.39 

Destarte, tal como faz a filosofia que propõe mais questões que explicações 

prontas e acabadas, nos questionamos acerca da pertinência de refletir se é por 

convicção, aptidão e pela busca do conhecimento científico que escolhemos transcorrer 

a vida acadêmica, e se é por estes mesmos motivos que ‘escolhemos’ continuar 

trilhando esse caminho o qual nos lança às águas mais profundas das pós-graduações e 

ministério docente? 

Ainda que não tenhamos pleno domínio de nossas escolhas e decisões, essas 

são tomadas como sendo as melhores possíveis. Quando as tomamos, implicitamente 

devemos estar cientes que iremos arcar com suas consequências, ônus e bônus. Essas 

questões fazem pensar o quão séria precisa ser uma tomada de decisão de ser esta ou 

aquela carreira acadêmico-profissional. 

Fora o acadêmico gênio40, entendemos que os demais,‘simples mortais’, 

precisam praticar a pesquisa científica, esta que é composta de muito trabalho, estudo, 

38 (PLATÃO, 1996, pp. 451 ss). 
39 “A emancipação – em sentido categórico – torna os homens mais independentes mas não necessária e 
automaticamente mais felizes.” (HABERMAS, 1993, p. 102) 
40 “4. Indivíduo de extraordinário potencial intelectual”. Cf. (Dicionário Aurélio). FERREIRA, 2010, p. 
1024. 
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persistência, como também, várias horas de leituras, de abstrações, de analogias e afins, 

pois com exceção do superdotado, todos têm que se aperfeiçoar a cada momento nos 

estudos e investigações. Logo, pensamos ser muito difícil que um estudante ‘na média’ 

domine os meandros da metodologia para escrever um trabalho científico.Contudo, não 

conseguimos perceber outro modo de realizar um bom e sério trabalho que não seja com 

algum esmero, tentativa e esforço.41 

O que fica é que, para o adequado funcionamento da cidade, como pensou 

Platão, seus integrantes devem realizar a atividade à qual se propôs do modo mais 

correto possível, visto que a cidade precisa tanto da doméstica quanto do cientista. 

Todavia, é importante a observação de que todosprecisam, para o bom funcionamento 

dela, ser honesto, trabalhar de modo digno e desempenhar do melhor modo possível, 

com seriedade e sinceridade, sua atividade laboral, seja ela estudantil ou não. 

Não é preciso que todos saibam fazer tudo, como ser pesquisador e aluno 

universitário, pode ser que seja melhor um curso técnico, por exemplo, ou qualquer 

outra função que não exija tantas horas de pesquisa e de profunda e constante aplicação. 

Em suma, é de extrema importância fazer a devida referência ao conhecimento 

utilizado na pesquisa científica, não para enaltecer ou para agradar a quem publicou a 

ideia ou a pesquisa, mas para ser justo e correto com quem se empenhou e despendeu 

seu tempo no árduo caminho que é o da busca pelo conhecimento. É preciso 

ainda,diferente de parecer possuí-lo, ir em busca do conhecimento de fato. Para tanto, é 

importante lembrar que tal aquisição é contínua e demorada e que não precisa ser 

buscada por outra questão que não por ela mesma, para que seus frutos sejam os mais 

coletivos possíveis, estes que quando de sua concretização, poderão vir a ser utilizado 

na melhoria e na diminuição dos problemas da humanidade, como também para uma 

vida melhor e mais digna. 

 

41Segundo Rousseau, “seria de desejar-se que todos aqueles que não pudessem ir longe na carreira das 
letras fossem obstados desde  começo e se lançassem às artes úteis à sociedade? Alguém que durante toda 
a vida será um mau versificador, um geômetra subalterno, ter-se-ia talvez tornado um grande fabricante 
de tecidos. Não carecem de professores aqueles a que a natureza destinou a fazer discípulos. Os [...] 
Descartes e os Newtons, esses preceptores do gênero humano, não tiveram preceptores, e qual o guia que 
os teria conduzido até onde os levou seu imenso gênio? Professores comuns só teriam podido constranger 
a sua compreensão, forçando-os as estreitar a capacidade deles próprios. Foi pelos primeiros obstáculos 
que eles aprenderam a esforçar-se e que tentaram transpor o espaço imenso que percorreram. Se é preciso 
permitir a alguns homens entregarem-se ao estudo das ciências e das artes, isso só se fará com aqueles 
que se sentirem com forças para andarem sozinhos em suas sendas e ultrapassá-las” (ROUSSEAU, 1973, 
p. 359). 
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