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RESUMO 

 

 

A crescente preocupação com a desonestidade acadêmica e seus possíveis 
impactos para as organizações e sociedade tem requerido especial atenção. 
Diversos estudos indicam que a tecnologia e, em especial, a Internet, pode 
ocasionar o aumento da desonestidade acadêmica e, em especial, da prática de 
plágio. Tipos de desonestidade acadêmica são listados pela literatura como sendo a 
fraude, o plágio, o auxílio externo e a fraude eletrônica. Dentre estes tipos, o plágio 
está se tornando a maior preocupação entre as instituições de ensino superior em 
comparação com os demais (LOVETT-HOOPER et al., 2007). A existência da 
intencionalidade do indivíduo é uma característica central nos estudos sobre plágio, 
caracterizado como sendo a consequência de uma decisão individual. Do ponto de 
vista da Theory of Planned Behavior - TPB (Teoria do Comportamento Planejado), 
de Ajzen (1991), a ação do indivíduo é orientada por crenças (comportamentais, 
normativas e de controle) que influenciam sua atitude em relação a algo, que por 
sua vez leva à racionalização da intenção que influenciará o comportamento do 
indivíduo. Esta pesquisa tem como objetivo identificar os fatores antecedentes que 
influenciam a atitude em relação ao plágio dentre estudantes brasileiros do ensino 
superior, modalidade à distância. Um sistemático mapeamento da literatura sobre o 
tema identificou mais de 300 artigos e convergiu para um número de 74 artigos 
considerados fundamentais. Destes, foi gerado um modelo de análise que define 
como preditores da Atitude Positiva em relação ao Plágio (a partir de determinadas 
influências recebidas, o indivíduo considerará a prática do plágio), os seguintes 
construtos: Posicionamento Moral, Normas sociais e Aspectos situacionais. Para 
análise do modelo, utilizou-se uma pesquisa do tipo survey quando, nesta fase 
foram encaminhados, 1800 questionários, a alunos de diferentes períodos do curso 
de Administração, de uma Universidade particular. A taxa de retorno dos 
questionários foi de 28,95%, totalizando 353 questionários válidos. Para a análise 
dos dados utilizou-se a modelagem por equações estruturais com algoritmo Partial 
Least Squares (PLS), técnica adequada para um número reduzido de observações e 
quando não se pode assumir parâmetros para a distribuição. Os principais 
resultados encontrados nesta pesquisa foram: 41,8% da variablidade da Atitude 
explicada do modelo de Atitude Positiva frente ao plágio; e a identificação de seis 
construtos significantes associados ao modelo, sendo: Entendimento (-0,102, 
p<0,05), Expectativa de Valor (0,243, p<0,001), Facilidade (0,108, p<0,05), Situação 
de Pressão (0,126, p<0,01), Relativismo (0,272, p<0,001) e Severidade e 
Possibilidade de Punição (-0,255, p<0,001). 
 
 
Palavras-chave: Fatores Antecedentes; Desonestidade Acadêmica; Plágio; Internet. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The growing concern about academic dishonesty and their possible impacts on 
organizations and society has required special attention. Several studies indicate that 
the technology and in particular the Internet, can cause an increase in academic 
dishonesty and, in particular the practice of plagiarism. Types of academic 
dishonesty are listed in the literature as fraud, plagiarism, overseas aid and wire 
fraud. Among these types, plagiarism is becoming a major concern among higher 
education institutions in comparison with others (LOVETT-HOOPER et al., 2007). 
The existence of the intentionality of the individual is a central feature in studies of 
plagiarism, characterized as the result of an individual decision. From the standpoint 
of the Theory of Planned Behavior - TPB (Theory of Planned Behavior) of Ajzen 
(1991), the action of the individual is guided by beliefs (behavioral, normative and 
control) that influence their attitude to something that in turn leads to the 
rationalization of the intention to influence the behavior of the individual. This 
research aims to identify the antecedent factors that influence the attitude toward 
plagiarism among Brazilian students of higher education, distance mode. A 
systematic mapping of the literature on the subject identified more than 300 articles 
and converged on a number of 74 articles considered critical. Of these, a model was 
generated analysis that predictors of positive attitude to plagiarism (from certain 
influences received, the individual will consider the practice of plagiarism), the 
following constructs: Positioning Moral, Social norms and situational aspects. For 
model analysis, we used a survey research when, at this stage were referred, 1800 
questionnaires, the students from different periods of the course of Directors of a 
private university. The rate of return of the questionnaires was 28.95%, totaling 353 
valid questionnaires. For data analysis we used the structural equation modeling 
algorithm with Partial Least Squares (PLS) technique suitable for a small number of 
observations and when you cannot take parameters for distribution. The main 
findings of this research were: 41.8% of variable model explained the attitude of 
positive attitudes to plagiarism, and the identification of six significant constructs 
associated with the model being: Understanding (-0.102, p <0.05), Expected value 
(0.243, p <0.001), Ease (0.108, p <0.05), Pressure Situation (0.126, p <0.01), 
Relativism (0.272, p <0.001) and severity and likelihood of punishment (-0.255, p 
<0.001). 
 
Keywords: Background Factors; Academic Dishonesty; Plagiarism; Internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A crescente preocupação com a desonestidade acadêmica e seus possíveis 

impactos para as organizações e sociedade tem requerido especial atenção. A 

apreensão com as atitudes éticas dos indivíduos, seja nas instituições de ensino, 

especificamente no nível superior, ou no ambiente organizacional, vêm 

proporcionando diversos estudos relacionados ao tema (ANITSAL I.; ANITSAL M.; 

ELMORE, 2009; IYER; EASTMAN, 2008; KHAZANCHI, 1995; MARTIN; RAO, 2009; 

MCCABE; TREVIÑO, 1993, 1997; MCCABE; FEGHALI; ABDALLAH, 2008; 

MCCUEN, 2008; SHAO; AQUINO; FREEMAN, 2008; SISTI, 2007; SHEARD et al., 

2002; STEPHENS; YOUNG; CALABRESE, 2007).  

 

Ao considerar o ambiente organizacional, um estudo que requer uma atenção 

especial é o proposto por Lovett-Hooper et al. (2007). Por meio de uma pesquisa 

com 154 alunos de graduação de uma Universidade americana, constatou que a 

desonestidade acadêmica é um possível preditor de um comportamento desonesto 

no futuro. Ou seja, o aluno ao se comportar de modo desonesto academicamente no 

passado será mais propenso a violar uma norma ou uma regra na sociedade ou no 

ambiente de trabalho, no futuro.  

 

O estudo proposto por McCabe; Feghali e Abdallah (2008) sobre 

desonestidade acadêmica merece, também, um destaque especial. Realizado em 

ambiente acadêmico, comparando estudantes americanos e libaneses, buscou-se 

identificar os fatores contextuais que mais influenciavam na prática da 

desonestidade acadêmica. O principal resultado encontrado neste estudo foi a 

influência da norma social por meio da variável contextual percepção do 

comportamento dos pares, sendo que os estudantes libaneses, pertencentes a uma 

sociedade coletivista, são fortemente influenciados a praticarem uma atitude 

desonesta academicamente em relação aos estudantes americanos (pertencentes a 

uma sociedade individualista). 
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Em termos conceituais, a desonestidade acadêmica pode ser definida como 

aquele comportamento que se refere a um conjunto de atitudes e condutas 

consideradas fraudulentas, ou seja, que violam uma regra ou comportamento 

considerado ético, em um ambiente acadêmico, podendo ocorrer no ensino médio, 

superior ou de pós-graduação (MCCABE; TREVIÑO, 1993). 

 

Atitudes tais como fraude em exames (copiar de outro aluno com ou sem sua 

permissão, uso de informações não autorizadas, ajudar algum aluno a fraudar um 

exame, passar informações do que vai ser pedido no exame para quem ainda não o 

fez etc.) e em trabalhos escritos (plágio, colaborar com atribuições em trabalhos que 

seriam individuais, cópia de frases/ideias sem citação de fonte, fabricar ou falsificar 

bibliografias, submeter um trabalho de outra pessoa como sendo seu, comprar um 

trabalho pronto etc.) são classificados pela literatura como comportamentos 

desonestos academicamente (MCCABE; TREVIÑO, 1993). 

 

O avanço das pesquisas sobre desonestidade acadêmica oferece reflexões 

que permitem perceber que o tema é complexo e demanda profundas investigações. 

Por exemplo, ampliando a visão da desonestidade como uma decisão do indivíduo, 

Anitsal; Anitsal e Elmore (2009) apontam que a desonestidade pode ser 

categorizada como ativa ou passiva. É relevante nesse estudo que, em comparação 

com a desonestidade acadêmica ativa, a percepção passiva é uma construção 

separada. No entanto, ambas as percepções são significativamente importantes 

sobre a intenção de fraudar.  

 

Nesse sentido, merece destaque o estudo desenvolvido por McCabe e 

Treviño (1993) dada sua contribuição na identificação de fatores antecedentes à 

desonestidade acadêmica. Foram investigadas 31 instituições de ensino superior 

(IES) e seus resultados influenciaram a maneira como hoje se estuda a 

desonestidade acadêmica. Nesse trabalho, foi analisada a relação da desonestidade 

acadêmica com cinco variáveis contextuais: a) percepção do comportamento dos 

pares, b) percepção do estudante de entendimento e aceitação de políticas 

relacionadas à desonestidade acadêmica, c) percepção de estar sendo denunciado, 

d) gravidade da punição e e) presença ou não de códigos de honra. Dentre essas 

variáveis contextuais apontadas, a que mais se mostrou capaz de explicar o 
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comportamento acadêmico desonesto dos alunos foi a percepção do 

comportamento dos pares. Ou seja, neste estudo, um importante fator antecedente 

na atitude de alunos de graduação frente à desonestidade acadêmica é externo ao 

indivíduo. Esse entendimento dá evidências da abrangência e da complexidade do 

tema, exigindo dos pesquisadores o desenvolvimento e a análise de modelos mais 

robustos, que visem considerar uma ampla variedade de fatores preditivos diretos e 

indiretos.  

 

O plágio, dentre os tipos de comportamentos desonestos na academia, 

considerados pela literatura, vem se tornando a maior preocupação entre as 

instituições de ensino superior em comparação com os demais (LOVETT-HOOPER 

et al., 2007). Em termos conceituais, o plágio é considerado como o uso inadequado 

de ideias, palavras e frases de autoria de outra pessoa em que não há o crédito da 

fonte quando utilizado, ou seja, é a apropriação indébita, ou roubo, de conteúdo 

literário de outra pessoa (MARTIN, 2005; PARK, 2003). 

 

Estudos acerca do plágio estão sendo realizados para um melhor 

entendimento deste tipo de comportamento. O estudo realizado por Martin e Rao 

(2009) que tinha como objetivo verificar a relação das diferenças individuais 

(integridade, responsabilidade, estabilidade, autocontrole e gênero) sobre o plágio, 

demonstrou que 61% dos trabalhos dos estudantes pesquisados possuíam plágio. O 

resultado que, também, merece uma maior atenção neste estudo é o entendimento 

do aluno sobre este tipo de comportamento.  

 

Nesta mesma direção, outro estudo sobre a prática do plágio e a confirmação 

do ato é proposto por Beute e Van Aswegen (2008). As principais razões utilizadas 

pelos alunos para plagiar, ocorrem, principalmente, por pressões de produção na 

qual buscam conteúdos na Internet, e pela inexperiência dos alunos quanto às 

normas de citação e referência. Por meio de um questionário, os autores concluíram 

que o principal método de plágio utilizado pelos alunos é a utilização de „cópia e 

cola‟ de conteúdos disponíveis na internet. 
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Para complementar os estudos realizados, Iyer e Eastman (2008) afirmam 

que há um aumento na prática do plágio com o advento da Tecnologia de 

Informação (TI), devido a possibilidade de acessar e manipular as informações 

encontradas, de modo eletrônico. 

 

Nesta mesma direção, outros estudos indicam que a tecnologia e, em 

especial, a Internet, pode ocasionar o aumento da prática de plágio (BEUTE; VAN 

ASWEGEN, 2008; ETTER; CRAMER; FINN, 2006; IYER; EASTMAN, 2008; 

GRANITZ; LOEWY, 2007; MAVRINAC et al., 2010; MCCABE, 1999; MCCABE, 

2005; SHEARD et al., 2002; SISTI, 2007; ROIG; CASO, 2005). Dentre estes, 

destaca-se o estudo de McCabe (2005) realizado com 50.000 alunos de graduação 

de 60 instituições de ensino superior. Os resultados apontam que cerca de 70% dos 

alunos tinham feito algum tipo de fraude e 25% deles relataram já terem plagiado 

anteriormente, de uma forma ou de outra. O autor identifica e ressalta o problema 

crescente do plágio com o uso da Internet. A Internet tem proporcionado um 

crescente acesso às informações nos últimos anos, como a bancos de dados e a 

conteúdos que são localizados por mecanismos efetivos de pesquisa.  

 

Do mesmo modo em que a Internet disponibiliza conteúdos que facilitam a 

pesquisa, há, também, trabalhos prontos disponíveis para serem utilizados ou até 

mesmo comercializados em várias páginas específicas para esse fim (Cola da Web, 

Estudo Pronto, Fastpaper, School Sucks). Muitos destes endereços eletrônicos que 

ofertam trabalhos acabados oferecem, inclusive, garantias contra o plágio. Da 

mesma forma que a Internet disponibiliza conteúdos, ela também oferece 

ferramentas contra o plágio, ou seja, ferramentas de detecção, tal como o Turnitin 

(2011). Assim, é interessante notar a proposição apresentada por Granitz e Loewy 

(2007) onde a prática do plágio pode ser considerada como uma nova epidemia com 

o surgimento da Internet. 

 

Considerando o uso da Internet, estudos relacionados a modalidade de 

educação a distância e o plágio têm sido desenvolvidos (BEUTE; VAN ASWEGEN; 

WINBERG, 2008; DAVIS et al., 2000; LANIER, 2006; TIBBETTS; MYERS, 1999), 

principalmente, por se tratar de uma metodologia de ensino que ocorre por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem (ferramentas tecnológicas localizadas na 
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Internet). Com o passar do tempo, a modalidade de educação à distância foi se 

estabilizando no Brasil e, atualmente, representa 727.961 matrículas efetuadas, de 

um total de 5.954.021 - presencial e a distância (INPEP, 2011). Considerando os 

dados apresentados pelo INEP (2011), o curso de Administração, ao longo do 

tempo, se consolidou e atualmente, representa, aproximadamente, 40%, ou seja, 

1.102.579, das matrículas realizadas em 2009 no Brasil, em ambas as modalidades 

de ensino. Dentre este total de matrículas, 228.503 pertence ao curso de 

Administração na modalidade de educação a distância. 

 

Assim, a atualidade dos estudos revela a preocupação dos pesquisadores em 

reforçar as análises em torno dos atuais recursos que possam incentivar ou facilitar 

a desonestidade acadêmica. Assim sendo, diversas pesquisas têm sido realizadas 

buscando compreender melhor e estudar as atitudes, práticas e influências da 

atitude em relação ao plágio (BEUTE; VAN ASWEGEN, 2008; MCCABE, 1999; 

MCCUEN, 2008; ROIG, 2001; ROIG; CASO, 2005; RETTINGER; KRAMER, 2009; 

SISTI, 2007). 

 

 

1.1 HIPÓTESES DO TRABALHO 

 

A partir da revisão de literatura que será apresentada, busca-se testar e 

validar as seguintes hipóteses: 
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Quadro 1 – Hipóteses a serem testadas 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Esta dissertação apresenta, em seu primeiro capítulo a introdução, com um 

breve panorama sobre a crescente preocupação com o comportamento desonesto 

de indivíduos, em especial, com o plágio, em instituições de ensino superior. No 

capítulo seguinte, os objetivos do trabalho foram apresentados, seguido de sua 

justificativa (terceiro capítulo).   

 

Em seguida, no próximo capítulo, a revisão da literatura foi apresentada 

acerca dos seguintes temas: o ensino de administração no Brasil, o ensino a 
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distância, desonestidade acadêmica e plágio. Além disso, foi realizada uma análise 

sobre os possíveis influenciadores antecedentes da atitude em relação ao plágio 

apresentando as suas respectivas hipóteses a fim de serem testadas. 

 

No quinto capítulo, são expostos os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, tendo como preocupação principal, demonstrar o rigor e a transparência 

com que os dados foram tratados. Ainda, neste mesmo capítulo, foi apresentada a 

análise dos dados e a discussão dos resultados da pesquisa realizada. Por fim, no 

sexto e último capítulo, foi apresentado a conclusão deste projeto bem como 

indicações de estudos futuros.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Tendo em vista o conteúdo apresentado, este trabalho tem como objetivo 

identificar os fatores antecedentes que influenciam a atitude em relação ao plágio 

dentre estudantes brasileiros do ensino superior, no curso de Administração, 

modalidade à distância. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

A fim de alcançar o objetivo geral anteriormente indicado, este trabalho tem os 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Propor um modelo teórico sobre atitude em relação ao plágio bem como seus 

respectivos construtos; 

b) Construir e validar um instrumento para testar e validar o modelo de pesquisa 

proposto sobre atitude em relação ao plágio. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 

A preocupação com os comportamentos desonestos no ambiente acadêmico 

pelos alunos vem se tornando cada vez mais frequente tanto pelas instituições de 

ensino superior como pela sociedade (IYER; EASTMAN, 2008; MARTIN; RAO, 

2009; FEGHALI; ABDALLAH, 2008; MCCUEN, 2008; SHAO; AQUINO; FREEMAN, 

2008; SISTI, 2007). Até este momento, no Brasil, não foi realizado nenhum estudo 

que indique os possíveis influenciadores na tomada de decisão de um 

comportamento acadêmico desonesto, em especial, neste trabalho, em relação ao 

plágio. Além disso, nas buscas realizadas na literatura nacional e internacional, nas 

bases de dados do portal EBSCO, Scielo e em revistas (Ethics & Behavior, Business 

Ethics Quarterly, Academy of Management Learning e Education, Research in 

Higher Education, Journal of Higher Education), não foi localizado nenhum modelo 

existente que indique os possíveis motivadores em relação ao plágio no Brasil. 

 

Para melhor identificar os fatores associados à maior atitude positiva de 

alunos a praticarem o ato do plágio, faz-se necessário estudar os possíveis 

influenciadores (internos e externos) desta tomada de decisão do indivíduo, para 

que as instituições de ensino superior bem como as organizações e sociedade 

possam desenvolver ações e políticas de integridade visando a mitigação, ou até 

mesmo, a eliminação total desta prática. 

 

Atualmente, reportagens têm sido realizadas reforçando a preocupação das 

instituições de ensino superior e da sociedade referente ao plágio. Dia dezessete de 

maio deste ano, o Portal IG publicou a reportagem „União é condenada por plágio 

em livro do MEC‟. Nesta matéria o jornalista Guimarães (2011) descreveu a 

condenação da União, pela Justiça Federal, por plagiar uma publicação de uma 

professora da Bahia. Nesta mesma direção, o jornal online Estadão, em vinte e três 

de maio 2011, publicou uma matéria escrita por Mandelli (2011), intitulada por 

„Unesp adota software para evitar plágios‟, que descreve a adoção de um software 

de detecção de plágio, o Turnitin, pela Universidade, para prevenir a ocorrência de 

tal comportamento desonesto na academia.  
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A partir do contexto apresentado e, considerando o interesse público e a 

preocupação demonstrada pelas instituições de ensino superior assim como pela 

sociedade em relação ao ato de plágio, faz-se necessário a realização deste estudo 

a fim de identificar e compreender os fatores que levam o indivíduo a praticar este 

tipo de atitude.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

4.1 EVOLUÇÃO DO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 

 

O ensino de Administração teve seu início em 1881, por meio da Universidade 

da Pensilvânia nos Estados Unidos, com o primeiro curso de graduação em 

Administração (CRASP, 2011). Por volta dos anos 50, os Estados Unidos já contava 

com, aproximadamente, mil cursos de Administração, formando 54.100 mil 

estudantes em nível de graduação e pós-graduação (CFA, 2011). Com o passar do 

tempo, a Universidade de Toronto (Canadá – 1951) e o Instituto Tecnológico de 

Monterrey (México – 1952) incluíram em seus cursos, a formação em Administração 

(CRASP, 2011). 

 

A evolução do ensino de Administração no Brasil ocorreu devido ao seu 

processo de desenvolvimento econômico, principalmente, nos governos de Getúlio 

Vargas (1930-1945) e Juscelino Kubitschek (1956-1961).  No entanto, a expansão 

do ensino superior e, em especial, em Administração, ocorreu a partir de 1964, com 

a ampliação das organizações e tecnologias envolvidas, necessitando de um maior 

número de mão-de-obra capacitada (CFA, 2011). 

 

Em 1934 surge a Universidade de São Paulo (USP) a partir da união de 

outras instituições de ensino. Por volta dos anos 40, os primeiros estudos e cursos 

relacionados a Administração surgiram no país. Em 1948, a USP fundou a 

Faculdade de Economia e Administração (FEA) com o principal objetivo de formar 

mão-de-obra qualificada a fim de atender as demandas existentes de administração 

pública e privada (CFA, 2011). 

 

Em seguida, em 1954, a instituição que desenvolveu o ensino da 

Administração no Brasil surge, por meio da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 

(FGV-SP), a Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP. A partir 
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deste momento, a FGV passaria a oferecer, além do curso de graduação, pós-

graduação stricto sensu em Administração (CFA, 2011; CRASP, 2011).  

 

A partir da década de 60, os cursos de Administração tiveram um grande 

crescimento, passado de dois cursos oferecidos anteriormente, para 31 cursos em 

1960, 247 cursos em 1970, 305 cursos oferecidos em 1980, 823 cursos em 1990 e 

1.462 cursos em 2000 (CFA, 2011). Atualmente, o ensino de Administração no 

Brasil, de acordo com os dados oferecidos pelo INEP (2011) do ano de 2009, conta 

com 1.878 cursos e 1.102.579 matrículas considerando as duas modalidades de 

ensino – presencial e a distância. 

 

Analisando profundamente o ensino de Administração no Brasil, a partir dos 

dados coletados pelo Censo da Educação Superior de 2009, foram realizadas 

5.945.021 matrículas em 28.671 instituições que oferecem cursos de graduação na 

modalidade presencial e a distância (INEP, 2011).  O ensino considerado presencial 

trabalha com salas de aulas presenciais, em uma instituição de ensino, que, em sua 

maioria, utilizam ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem.  

 

No Brasil há 27.827 instituições de ensino superior (sendo públicas – federal, 

estadual e municipal;  e privadas – particulares e confessionais) que oferecem este 

tipo de ensino. Nesta modalidade, no Brasil, foram realizadas um total de 5.115.896 

matrículas no ano de 2009 (INEP, 2011). Ao considerar os cursos de graduação - 

bacharelados, tecnólogos ou licenciaturas, oferecidos nesta modalidade, pode-se 

analisar, de acordo com a Tabela 1, um crescente aumento durante os últimos 06 

anos. 
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Tabela 1 – Evolução dos cursos de graduação presencial – 2004 a 2009 

Ano Total 

2004 18.644 

2005 20.407 

2006 22.101 

2007 23.488 

2008 24.719 

2009 27.827 

Fonte: adaptado INEP, 2011. 

 

Ao analisar a Tabela 1 é possível identificar que os cursos de graduação na 

modalidade presencial passaram de 18.644 em 2004 para 27.827 em 2009, 

representando um aumento de, aproximadamente, 149%.  Ao analisar a evolução 

dos cursos de 2008 a 2009, é possível perceber um aumento de 12,5%. 

Considerando os cursos na modalidade presencial e a distância em 2009, 

analisando pelos números de matrículas efetuadas, é possível identificar os dez 

maiores na Tabela 2, que segue abaixo: 

 

Tabela 2 – Cursos de graduação (presencial e a distância) por número de 

matrículas em 2009. 

  
Presencial+EaD Presencial EaD 

  Curso Matrículas % Matrículas % Matrículas % 

1 Administração 1.102.579 18,5% 874.076 17,1% 228.503 27,3% 

2 Direito 651.730 10,9% 651.600 12,7% 

  3 Pedagogia 573.898 9,6% 287.127 5,6% 286.771 34,2% 

4 Engenharia 420.578 7,1% 419.397 8,2% 

  5 Enfermagem 235.804 4,0% 235.281 4,6% 

  6 Ciências Contábeis 235.274 4,0% 205.409 4,0% 29.944 3,6% 

7 Comunicação Social 221.211 3,7% 205.409 4,0% 15.802 1,9% 

8 Letras 194.990 3,3% 145.241 2,8% 49.749 5,9% 

9 Educação Física 165.848 2,8% 163.528 3,2% 

  10 Ciências Biológicas 152.830 2,6% 133.204 2,6% 19.626 2,3% 

 

Outros 1.999.279 33,6% 1.795.703 35,1% 207.630 24,8% 

    5.954.021 100,0% 5.115.975 100,0% 838.025 100,0% 

Fonte: adaptado INEP, 2011. 

 

No que se refere a participação dos tipos de cursos superiores oferecidos no 

Brasil, os cursos de Administração, Direito e Pedagogia representam 39,1% do total 
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de matrículas efetuadas em ambas as modalidades. Ao considerar somente os 

cursos presenciais (Tabela 2), os cursos de Administração, Direito e Engenharia 

representam 38% do total de matrículas, ou seja, 1.945.073 matrículas efetuadas no 

ano de 2009. 

 

Ao comparar o número de matrículas por curso da modalidade presencial com 

o número de matrículas na modalidade a distância (Tabela 2), é possível identificar 

que o curso de Administração possui uma grande participação perante os demais 

cursos (44,4%). Assim, considerando os dados apresentados pelo INEP (2011), o 

curso de Administração, com o passar dos anos, se consolidou e hoje, representa, 

aproximadamente, 40%, ou seja, 1.102.579 das matrículas realizadas em 2009 no 

Brasil. 

 

 

4.2 EVOLUÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA 

 

 

Anos atrás, o ensino possuía uma concepção denominada bancária, na qual o 

aluno era tratado como um „depósito de conteúdo‟ e o professor como um mero 

depositante de informações. Nesta concepção, o conhecimento e o saber era visto 

como uma doação do professor ao aluno sendo este presente somente para receber 

as informações transmitidas pelo professor. O professor, „dono‟ do conhecimento, se 

alienava a ignorância e a rigidez que, por sua vez, não promovia o processo de 

busca e troca de conhecimento entre os agentes envolvidos, o professor e o aluno 

(FREIRE, 1987). 

 

 Atualmente as instituições e os professores buscam trabalhar a educação 

com a concepção de ensino-aprendizagem ao invés de uma educação com 

concepção bancária, seja em instituições de ensino médio, superior ou de pós-

graduação. No processo de ensino-aprendizagem há a criação de processos 

colaborativos de aprendizagem valorizando e inserindo o diálogo, a reflexão e a 

criatividade entre os alunos e professores que, muitas vezes, utilizam ferramentas 

tecnológicas como um método de aprendizagem. 

 



28 
 

 

 Anteriormente, as salas de aulas que possuíam lousas (ou denominadas 

quadro negro), carteiras e giz branco deram espaço às novas salas de aulas, 

consideradas hoje, como tradicionais, que são compostas além das carteiras, 

professores e alunos, por ferramentas tecnológicas (salas multimídias – 

computadores, tela de retroprojetor, projetor; lousas interativas, laboratórios de 

informática para atividades práticas etc) a fim de melhor promover a troca de 

conhecimento entre o aluno e o professor.  

 

O uso das tecnologias da informação tem contribuído tanto para o avanço das 

organizações como para as práticas de ensino. Atualmente, ao considerar o uso da 

Internet, 34,8% da população brasileira tem acesso. Em relação aos estudantes 

brasileiros, 60,7% utilizam a Internet (IBGE, 2008), seja para fins acadêmicos como 

para fins domésticos (redes sociais, compras, pesquisas etc.). 

 

Diversas ferramentas tecnológicas, atualmente, são disponibilizadas e 

utilizadas para diferentes atividades, tais como, aquisições em sites de compras 

coletivas, redes sociais, pesquisas científicas em periódicos nacionais e 

internacionais, acesso rápido a informação, reportagens, negócios, dentre outros. Na 

educação, o uso da tecnologia também tem sido utilizada, principalmente, na 

modalidade de educação a distância (EaD). Nesta modalidade, a tecnologia 

prevalece devido as características da própria modalidade – alunos de diferentes 

regiões sendo necessário a utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), disponível na Internet, com os materiais e aulas a serem trabalhadas, de 

modo virtual, pelo professor e aluno. 

 

Ao se falar, em especial, de educação na modalidade a distância, é possível 

encontrar ferramentas tecnológicas que, de alguma forma, envolvam os alunos e 

professores, de forma criativa, incentivando e inspirando a utilização de novos 

objetos de aprendizado para a prática do ensino. Sistemas integrados de gestão de 

cursos, tal como o Moodle e o Blackboard, plataformas de criação de Blogs, como 

Word-press e Blooger, bibilotecas virtuais, dentre outros são considerados objetos 

de aprendizagem (KEESLER, 2010). 
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Os sistemas de gestão de cursos como, por exemplo, o Moodle e o 

Blackboard, possibilitam que os professores compartilhem com os alunos, materiais 

sobre conteúdos específicos de um determinado tema, vídeos, atividades, quizzes, 

imagens, aulas e fóruns de discussão a fim de promover a atividade acadêmica. 

Outra ferramenta tecnológica que pode ser trabalhada é a Symbaloo, em sua versão 

EDU. Esta ferramenta proporciona a organização, o armazenamento e o 

compartilhamento de recursos, tais como, documentos, vídeos, projetos etc., que 

são inseridos pelos alunos e professores, além de possuir ferramentas como o 

TeacherTube, Slideshare, Google docs, Flickr, entre outros. Outra vantagem que é 

proporcionada por esta ferramenta é a criação de um ambiente de forma gratuita ao 

professor (KEESLER, 2010). 

 

Salas de aulas colaborativas também são consideradas ferramentas que 

podem ser utilizadas pelos professores e alunos com a inserção de vídeos, 

apresentações etc., para promover discussões interativas sobre determinados 

temas. As ferramentas Edublogs, plataformas que proporcionam a criação de blogs 

somente com conteúdos educacionais, também são utilizadas para a área 

acadêmica. Normalmente, os professores criam seus blogs onde são 

disponibilizados conteúdos (reportagens, vídeos, jornais, reflexões, boletins etc) 

relativos a temas que estão sendo trabalhados com os alunos (KEESLER, 2010). 

 

A ferramenta Edmodo, muito similar ao facebook, proporciona um ambiente 

controlado pelos professores que incentivam os alunos a participarem com 

contribuições, ideias e materiais a fim de melhor promover uma discussão. Nesta 

ferramenta há a possibilidade de criação de grupos de alunos pelos professores 

onde, os professores controlam as atividades não havendo nenhuma comunicação 

privada entre os alunos (KEESLER, 2010). 

 

Duas ferramenta criada a partir do youtube, em especial para os professores, 

é o TeacherTube e o SchoolTube. O TeacherTube é um recurso especial e 

controlado pelos professores que possui vídeos, áudio, apresentações etc. que 

podem ser utilizados em uma determinada aula. Já o SchoolTube é uma ferramenta 

controlada e monitorada pela escola que possui os mesmos recursos do 

TeacherTube (KEESLER, 2010). 
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Muitas vezes o uso destas ferramentas pelos professores, seja na educação 

modalidade presencial ou a distância, proporcionam ao aluno o conteúdo a ser 

trabalhado de uma maneira criativa que incentiva e inspira sua curiosidade. Assim, 

buscando ampliar as possibilidades existentes na educação e rompendo fronteiras 

geográficas e sociais, a tecnologia proporciona novos métodos de aprendizagem, 

tais como, teleaulas (transmissões de aulas vias satélite – ao vivo, ou gravadas) 

fóruns, blogs etc., e novo método de ensino, com o objetivo de buscar meios e 

articular caminhos que ultrapasse a sala de aula tradicional, o modelo de ensino 

presencial. 

 

 Desta forma, com o uso intensivo da tecnologia, surge uma nova modalidade 

de educação, o ensino a distância. De acordo com Maia e Meirelles (2003),  nesta 

modalidade de educação, a tecnologia disponibiliza recursos educacionais 

tecnológicos que proporcionam a interação e a disponibilização de conteúdos 

educacionais os quais, são considerados, fatores críticos de sucesso nesta 

modalidade. Além disso, esta modalidade de ensino proporciona aos indivíduos 

alternativas de estudos devido a restrições profissionais ou pessoais que, de alguma 

forma, possa limitar a sua presença em uma sala de aula presencial. 

 

 O termo educação a distância tem sido tratado para uma modalidade de 

educação na qual as atividades de ensino-aprendizagem ocorrem, normalmente, por 

meio de ferramentas tecnológicas (eletrônicas), à distância, sendo que nem os 

alunos e nem os professores ocupam o mesmo local físico e nem a mesma hora 

(ABED, 2011).  

 

Devido a isso, surge os polos de apoio presencial aos alunos nas cidades em 

que as IES oferecem os cursos. O polo de apoio presencial é fundamental na 

modalidade de educação à distância. Trata-se de um local físico onde os alunos 

recebem orientações, realizam atividades avaliativas, assistem as teleaulas, 

realizam exercícios, consultam a biblioteca, dentre outras atividades. Também 

conhecido como „local de encontro‟, os alunos contam com toda a infraestrutura 

física e tecnológica de uma instituição de ensino superior necessária para a 
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realização de seu desenvolvimento acadêmico (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2011). 

A modalidade de educação a distância no Brasil surge por volta de 1904, por 

meio de cursos oferecidos por correspondência. Alguns anos mais tarde, por volta 

de 1930, este tipo de modalidade passou a ser mais utilizada como uma alternativa 

de ensino não formal a indivíduos que não podiam cursar cursos presenciais. Mas, 

por volta dos anos 40, com a utilização do rádio e da televisão, esta modalidade de 

ensino se consolidou no Brasil com, por exemplo, o Instituto Brasileiro Universal com 

os telecursos (COSTA; FARIA, 2008; HERMIDA; BONFIM, 2006). 

 

Com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, este tipo de 

modalidade de ensino foi se consolidando no Brasil. Na década de 50 surge a 

Universidade do Ar com o objetivo de treinar os funcionários do SENAC e SESC. Em 

seguida, nos anos 60, inicia-se as atividades do Movimento Nacional de Educação 

de Base, na década de 70 surge o Sistema Nacional de Teleducação, em 80, passa 

a existir a Universidade Aberta de Brasília e, nos anos 90, origina-se o Telecurso 

2000 e a Fundação Roberto Marinho (COSTA; FARIA, 2008; HERMIDA; BONFIM, 

2006). 

 

 Atualmente, a educação na modalidade a distância, no Brasil, tem vivido um 

momento de crescimento, organização e desenvolvimento (ABED, 2011). Ao 

considerar os dados coletados pelo censo do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) de 2009, os cursos da modalidade a 

distância cresceram 30,4% enquanto os cursos na modalidade presencial cresceram 

somente 12,5%. Tomando como base a informação de crescimento indicado pela 

ABED e pelo INEP, pode-se visualizar na Tabela 3 abaixo, a evolução de número de 

ingressos, matrículas e concluintes da educação na modalidade a distância, no 

período de 2002 a 2009. 
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Tabela 3 - Evolução de número de ingressos, matrículas e concluintes da 

educação a distância no período de 2002 a 2009. 

Ano Ingresso Matrículas Concluintes 

2002 20.685 40.714 1.712 

2003 14.233 49.911 4.005 

2004 25.006 59.611 6.746 

2005 127.014 114.642 12.626 

2006 212.246 207.206 25.804 

2007 302.525 369.766 29.812 

2008 430.259 727.961 70.068 

2009 --- 838.125 --- 

        Fonte: adaptado INEP, 2011. 

 

Por meio da Tabela 3 é possível identificar que o número de ingressos, 

matrículas e concluintes tem crescido significativamente. Em relação ao número de 

ingressos nesta modalidade houve um aumento de 20.685 para 430.259 alunos 

ingressantes, ou seja, de, aproximadamente, 2.080% de aumento. Em relação as 

matrículas, passaram de 40.714 para 838.125 matrículas efetuadas e, ao considerar 

o número de concluintes, houve um aumento de, aproximadamente, 4.092%. 

 

 Com base neste crescimento, esta modalidade tem sido considerada como 

um ensino superior contemporâneo, principalmente, devido ao avanço de 

ferramentas tecnológicas, tendências sociais e econômicas com o crescimento de 

uso de computadores pessoais e acesso a internet (LANIER, 2006).  

 

A modalidade de ensino a distância proporciona diversos benefícios aos 

alunos e à instituição que oferece esta metodologia. Ao considerar o aluno, esta 

modalidade proporciona flexibilidade de horário e locomoção, principalmente, devido 

a limitações físicas. Para a instituição, os principais benefícios estão na sua 

estrutura, principalmente, nas salas de aulas (redução da necessidade de muitas 

salas, no mesmo horário, passando a utilizar estúdios para a realização da aula, 

gravada ou ao vivo. Pode ser utilizado um único estúdio para a aula de diversas 

turmas) e corpo docente.  
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Assim, a tecnologia da informação tem contribuído para a modalidade de 

educação a distância, a fim de desenvolver e proporcionar novas ferramentas e 

recursos para a educação além de possibilitar um maior acesso as informações 

disponíveis na internet (MAIA; MEIRELLES, 2003). 

 

Do mesmo modo que a Tecnologia de Informação proporciona novas 

ferramentas para o uso na educação, disponibiliza meios para que os alunos 

pratiquem atos desonestos academicamente. Diversos estudos relacionados ao EaD 

indicam o crescimento da modalidade e o aumento do comportamento desonesto 

academicamente – o plágio, considerando o aluno e o estilo de educação (BEUTE; 

VAN ASWEGEN; WINBERG, 2008; DAVIS et al., 2000; LANIER, 2006; TIBBETTS; 

MYERS, 1999). O principal motivo indicado nos estudos está relacionado ao uso da 

Internet, por se tratar de uma metodologia de ensino que ocorre por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

O estudo proposto por Iyer e Eastman (2008) indica que as possibilidades de 

ocorrência de desonestidade acadêmica, em especial, o plágio, ficam ainda maiores 

com a chegada da Tecnologia de Informação (TI) devido à possibilidade da 

manipulação das informações de modo eletrônico. Para complementar, outros 

estudos, também, indicam que a Internet pode proporcionar o aumento da prática de 

plágio (BEUTE; VAN ASWEGEN, 2008; GRANITZ; LOEWY, 2007; MCCABE, 1999; 

MCCABE, 2005; SHEARD et al., 2002; SISTI, 2007; ROIG; CASO, 2005).  

 

 

4.3 DESONESTIDADE ACADÊMICA  

 

 

Por mais de 60 anos, a comunidade acadêmica tem estudado, em 

profundidade, a desonestidade acadêmica (primeiro trabalho realizado por DRAKE, 

1941) e, com base nisso, diversos estudos têm sido desenvolvidos devido à enorme 

preocupação das instituições de ensino superior com este tipo de comportamento 

(ANITSAL I., ANITSAL M. e ELMORE, 2009; IYER e EASTMAN, 2008; KHAZANCHI, 

1995; MARTIN; RAO, 2009; MCCABE; TREVIÑO, 1993, 1997; MCCABE; FEGHALI; 
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ABDALLAH, 2008; MCCUEN, 2008; SHAO; AQUINO; FREEMAN, 2008; SISTI, 

2007; SHEARD et al., 2002; STEPHENS; YOUNG; CALABRESE, 2007).  

 

A desonestidade acadêmica, em termos conceituais, pode ser definida como 

um conjunto de comportamentos que o indivíduo atua de modo antiético, que violam 

uma regra ou um comportamento considerado desonesto, em um ambiente 

acadêmico (ANITSAL; ANITSAL, ELMORE, 2008; IYER; EASTMAN, 2008; 

MCCABE; TREVIÑO, 1993; MAVRINAC, 2010). Um comportamento desonesto 

academicamente, seja com qualquer tipo de atitude fraudulenta, pode comprometer 

o processo de ensino e a integridade da IES (MAVRINAC, 2010) que, muitas vezes, 

considerada este tipo de comportamento a sua „pedra no sapato‟ (ROBERT et al., 

2000). 

 

Um estudo proposto por McCabe e Treviño (1993), realizado em 31 

universidades em cursos de graduação, identificou uma crescente preocupação com 

a desonestidade acadêmica. Neste trabalho, os autores classificaram a 

desonestidade acadêmica como um conjunto composto pelas atitudes relacionadas 

à fraude em exames e em trabalhos escritos. As atitudes que se enquadram em 

fraudes em exames são as seguintes: copiar de outro aluno com ou sem sua 

permissão, utilizar informações não autorizadas no momento da realização do 

exame, auxiliar algum aluno a fraudar no exame, transmitir informações do que será 

pedido no momento do exame a um aluno que ainda não o fez, dentre outros. 

 

Em relação às atitudes desonestas propostas por McCabe e Treviño (1993) 

como fraudes em trabalhos escritos, são considerados, pela literatura, os seguintes 

comportamentos: plágio, colaborar com atribuições em trabalhos que seriam 

desenvolvidos de modo individual, cópia de frases e ideias sem citação de fonte 

(material impresso ou conteúdo disponibilizado na internet), fabricar ou falsificar 

bibliografias, submeter um trabalho de outra pessoa como sendo seu, comprar um 

trabalho pronto etc. 

 

Em seu estudo, Lovett-Hooper et al. (2007), consideraram a desonestidade 

acadêmica com um conjunto de três tipos de comportamento: a) ser desonesto em 

nível individual (envolve atos que são praticados sem necessariamente envolver 
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outros indivíduos, como, por exemplo, falsificação e fabricando bibliografia, copiando 

de outro aluno durante o exame); b) falsificação social (comportamento desonesto 

que inclui uma dimensão interpessoal, como, por exemplo, auxiliar outro indivíduo 

em um trabalho, transmitir ou solicitar informações de um exame); c) plágio 

(apresentação de um trabalho, ideia ou frase de um indivíduo como se fosse de sua 

autoria, sem o crédito da fonte). 

 

Para Iyer e Eastman (2008) a desonestidade acadêmica se enquadra em 

quatro dimensões: a fraude, o plágio, o auxílio externo e a fraude eletrônica. Neste 

estudo, foi relacionado a desonestidade acadêmica com o raciocínio ético do 

indivíduo. Por meio de uma pesquisa realizada com duas universidades americanas 

(301 respondentes), foi possível verificar que a relação existente entre o raciocínio 

antiético e a desonestidade acadêmica dos estudantes é mais forte nos indivíduos 

que possuem percepções de conveniência baixa, pois são menos afetados no modo 

de como são vistos pelos outros. Ou seja, a principal conclusão deste estudo, é a 

influencia do impacto social no raciocínio ético e no comportamento 

academicamente desonesto. 

 

Ainda, a definição proposta por Anitsal; Anitsal e Elmore (2009) sobre este 

tipo de comportamento se dividem em dois tipos: a) a desonestidade acadêmica 

passiva e b) a desonestidade acadêmica ativa. Ao considerar a desonestidade 

acadêmica passiva, os autores relacionaram como a percepção de engano por outro 

indivíduo e não o delatar e, escrever e fornecer informações sobre exames após o 

seu término quando este ainda não o fez. Ao se referir a atitudes, tais como, a 

utilização do plágio, uso inadequado de equipamentos eletrônicos, como, celulares e 

máquinas fotográficas, para o envio de informações sobre as provas e exames, são 

consideradas como desonestidade acadêmica ativa. Por meio de um estudo com 

248 entrevistados (alunos de graduação) de uma Universidade dos Estados Unidos, 

Anitsal; Anitsal e Elmore (2009), verificou que a percepção da desonestidade 

acadêmica passiva é uma construção separada da desonestidade acadêmica ativa, 

no entanto, ambas são significativamente importantes na intenção de fraudar.  

 

Por fim, ao considerar a definição sobre desonestidade acadêmica proposta 

por Mavrinac (2010), as principais atitudes que se enquadram neste tipo de 
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comportamento são: o plágio, fraude, sabotagem, falsificação, dentre outros. Assim, 

diante das definições, comportamentos e atitudes apresentadas acerca do 

comportamento academicamente desonesto, conclui-se que o conjunto de atitudes e 

de comportamentos que envolvam quaisquer atos antiéticos em um ambiente 

acadêmico é conceituado desonestidade acadêmica. 

 

Ao levar em conta os estudos realizados sobre desonestidade acadêmica, um 

estudo que merece grande destaque no campo acadêmico é o desenvolvido por 

McCabe e Treviño (1993). Neste estudo foi identificado, entre as variáveis 

contextuais (percepção do comportamento dos pares, e entendimento e aceitação 

de políticas relacionadas à desonestidade acadêmica, de estar sendo denunciado, 

gravidade da punição e presença ou não de códigos de honra) analisadas, que a 

percepção dos pares se mostrou capaz de explicar melhor o comportamento 

acadêmico desonesto dos alunos. Ou seja, neste estudo, um importante fator 

antecedente na atitude de alunos de graduação frente à desonestidade acadêmica é 

externo ao indivíduo.  

 

Para contribuir com os achados anteriores, outros estudos foram realizados, 

tais como os propostos por McCabe e Treviño (1997) que ampliaram o estudo 

anterior considerando cursos de graduação e de pós-graduação com as mesmas 

variáveis contextuais. McCabe (1999), com um estudo qualitativo, buscou 

compreender melhor o entendimento dos alunos sobre a desonestidade acadêmica 

e McCabe; Treviño e Butterfield (2001) buscaram analisar a influência da 

comunicação entre pares. Já o estudo proposto por McCabe; Feghali e Abdallah 

(2008) buscou identificar e comparar a variável contextual que mais influenciava dois 

grupos de estudantes (americanos e libaneses).  

 

Ainda, para complementar os estudos anteriormente já realizados sobre a 

desonestidade acadêmica, Robert et al. (2000), buscaram identificar os principais 

formatos das fraudes em exames e em trabalhos escritos, em especial, a „cola‟ 

impressa. Por meio de uma análise de conteúdo das colas encontradas nos lixos e 

jogadas ao chão, perto das salas de aulas, no período de 01 ano, este estudo 

identificou as seguintes características: as colas pertenciam às áreas de Biologia, 

Negócios, Inglês, Matemática, Psicologia, Ciências Sociais, dentre outras; dentre 
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todas as áreas, o maior número de colas encontradas pertenciam a área de 

Negócios e a menor, de Matemática; em relação às categorias mais incidentes de 

informações e dados nas colas (fatos, fórmulas, conceitos e definições) foi 

encontrada um maior número em relação a fatos; acerca do formato, 96% eram 

retangulares; ao considerar a formatação do conteúdo, 87% das colas eram feitas de 

modo digital, devido a legibilidade e tamanho reduzido das letras e; ao ponderar o 

tamanho, percebeu-se que as colas eram pequenas em, aproximadamente, 35 a 50 

mm, que cabiam na palma da mão. Enfim, diversos estudos surgiram a partir de 

então e deram uma sequência de análise sobre este tema. 

 

Diante deste contexto e da crescente preocupação com a desonestidade 

acadêmica, tal como proposto no estudo de Etter; Cramer e Finn (2006), busca-se 

neste estudo compreender melhor os antecedentes que levam o indivíduo a agir de 

modo desonesto academicamente em uma instituição de ensino superior, em 

especial, os antecedentes em relação ao plágio. 

 

 

4.4 PLÁGIO 

 

  

Dentre os tipos de comportamentos academicamente desonestos, o plágio 

parece ser a maior preocupação entre as instituições de ensino superior em 

comparação com os demais (LOVETT-HOOPER et al, 2007).  Este tipo 

comportamento não é um fenômeno novo. O roubo de ideias e, principalmente, de 

conteúdos literários é antigo e vem ocorrendo desde a existência da escrita. Até o 

século 17, o plágio permanecia escondido, mas sua prática já ocorria e, os primeiros 

indivíduos a serem acusados de praticarem o plágio foram os escritores. Mas, com a 

expansão da tecnologia, do acesso a internet e da maior acessibilidade as 

informações, as oportunidades de plágio ganharam maiores proporções (PARK, 

2003). 

 

Em termos conceituais o plágio é considerado como o uso inadequado de 

ideias, palavras e frases de autoria de outra pessoa em que não há o crédito da 

fonte quando utilizado. Assim, é considerado apropriação indébita, ou roubo, de 
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conteúdo literário de outra pessoa (MARTIN, 2005; PARK, 2003). De acordo com 

McCuen (2008), além da falta e do erro de não referenciar a fonte de um trabalho, 

há três tipos de plágio: 

 

 Auto-plágio. Esta prática ocorre quando um indivíduo utiliza, para publicação 

ou para a entrega de um trabalho, um estudo já utilizado anteriormente, mas 

que foi somente redigido de outra forma; 

 Autoria fantasma. Essa ocorre quando o nome de uma pessoa é incluído em 

algo em que não houve uma contribuição significativa. Também ocorre 

quando as ideias ou o texto são de autoria de outra pessoa. Nesse caso, a 

prática é considerada como plágio, pois o indivíduo possui recompensa sem 

ter contribuído. 

 Dupla publicação. Aqui a ocorrência se dá quando um indivíduo possui 

trabalhos semelhantes publicados ou entregues em locais diferentes. 

 

Neste mesmo sentido, ao considerar as formas de plágio, Nery et al. (2011) 

indica três tipos: 

 

 Parcial. Este tipo de prática ocorre quando há diversos trechos de vários 

autores na qual há a substituição de poucas palavras, mesmo citando a fonte. 

A elaboração do texto não ocorre por meio das ideias dos autores e, sim, pela 

união de trechos, formando uma colcha de retalhos. 

 Plágio conceitual. O indivíduo utiliza a ideia de outra pessoa, reescrevendo de 

outra forma e não referenciando a fonte. 

 Plágio Integral. Neste tipo de prática, o indivíduo copia de modo literal e 

integral, o conteúdo literário de outro indivíduo não identificando a obra 

original. 

 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos a fim de estudar a prática, os 

motivos e os influenciadores da atitude em relação plágio nas instituições de ensino 

superior (BEUTE; VAN ASWEGEN, 2008; CABRAL-CARDOSO, 2004; ETTER; 

CRAMER; FINN, 2006; IYER; EASTMAN, 2008; GRANITZ; LOEWY, 2007; MARTIN; 

RAO, 2009; MAVRINAC et al., 2010; MCCABE, 1999; MCCABE, 2005; SHEARD et 
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al., 2002; SISTI, 2007; ROIG; CASO, 2005). O principal motivo dos estudos é o 

crescente aumento de comportamentos academicamente desonestos por alunos de 

graduação e pós-graduação. Assim, com o passar do tempo, o plágio se tornou cada 

vez mais evidente (MARTIN; RAO, 2009). 

 

O estudo realizado por Martin e Rao (2009) que tinha como objetivo verificar a 

relação das diferenças individuais (integridade, responsabilidade, estabilidade, auto-

controle e gênero) sobre o plágio, demonstrou que 61% dos trabalhos dos 

estudantes pesquisados (de um total de 158 alunos de graduação e pós-graduação 

de uma Universidade do Oeste dos Estados Unidos) possuíam plágio. Os alunos 

que indicaram possuir maiores medidas de integridade acadêmica e 

responsabilidade foram mais propensos a plagiar do que os alunos que não 

indicaram tais medidas de integridade. O resultado que merece uma maior atenção 

neste estudo é o entendimento do aluno sobre o comportamento desonesto – o 

plágio. Pode-se perceber pelo resultado apresentado que a maioria dos alunos que 

haviam plagiado indicou na pesquisa que não consideravam o plágio como um 

comportamento desonesto academicamente. 

 

Nesta mesma direção, outro estudo acerca da prática do plágio e a 

confirmação do ato é proposto por Beute e Van Aswegen (2008). Neste estudo foi 

possível afirmar que o plágio é identificado por duas principais formas: a 

desonestidade acadêmica por parte dos alunos e os níveis de ensino e a diversidade 

cultural dos alunos e do corpo docente. As principais razões indicadas pelos autores 

Beute; Van Aswegen e Winberg (2008) para plagiar, ocorrem, principalmente, por 

pressões de produção na qual buscam conteúdos na internet e utilizam softwares de 

códigos abertos, utilizam conteúdos disponíveis gratuitamente na internet (o famoso 

cópia e cola), a inexperiência dos alunos quanto a normas de citação e referência. 

Considerando o estudo realizado por estes autores, por meio da aplicação de um 

questionário em disciplinas relacionadas a engenharia, chegou-se a conclusão que o 

principal meio de plágio é a utilização da „cópia e cola‟ de conteúdos disponíveis na 

internet, sendo que 71% dos alunos que responderam o questionário sabiam que 

estava plagiando e, 65% dos professores acreditam que os alunos plagiam porque 

são preguiçosos. 
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Ao se referir à diversidade cultural, tanto os professores, alunos e instituições 

de ensino superior devem analisar e verificar o entendimento do plágio nas 

diferentes culturas, haja vista que há uma crescente globalização e 

internacionalização do ensino (BEUTE; VAN ASWEGEN; WINBERG, 2008). 

 

Assim, diversos estudos realizados indicam a prática do plágio nas 

instituições de ensino superior e, muitas vezes, os próprios alunos admitem a sua 

prática (MCCABE, 2005; MCCABE; BUTTERFIELD; TREVIÑO, 2006; SHEARD, et 

al., 2002; STEPHENS; YOUNG; CALABRESE, 2009; RETTINGER; KRAMER, 2009; 

ROIG; CASO, 2005). Por fim, para complementar os resultados dos demais estudos, 

Robert et al. (2000) afirmam que a desonestidade acadêmica e, em especial, o 

plágio, é um comportamento grave e generalizado devido a falta de sucesso na 

prevenção deste tipo de comportamento e o consequente aumento da prática, 

identificada nos próprios estudos. 

 

Em função do exposto, a desonestidade acadêmica, em especial, o plágio 

realizado por parte dos alunos tem sido de grande preocupação entre o corpo 

docente (LANIER, 2006; LOVETT-HOOPER et al., 2007) e as instituições de ensino 

superior (ANITSAL; ANITSAL, ELMORE, 2009; MARTIN; RAO, 2009; MCCABE, 

1993, 1997; MCCABE, 2005; MCCABE; BUTTERFIELD; TREVIÑO, 2006).  

 

Em seu estudo, Sisti (2007) afirma que a prática do plágio por alunos de 

graduação tem crescido, considerando tanto o porquê e como praticam, os códigos 

de honra (visando a redução deste comportamento) e a utilização da internet. Neste 

estudo, com uma amostra de 160 alunos universitários, foi possível verificar que 

35% dos pesquisados indicaram que haviam „copiado e colado‟ conteúdos 

diretamente disponíveis na internet sem a devida referência da fonte.  

 

O estudo proposto por Beute e Van Answegen (2008) identificou que o 

principal método de plágio em forma eletrônica é o famoso “cópia e cola”. 

Aproximadamente, 68% dos trabalhos plagiados utilizaram este método. A facilidade 

da prática do plágio com a utilização de tecnologias da informação também tem sido 

estudada, principalmente, devido a banco de dados e conteúdos de livre acesso 

disponíveis na internet (PARK, 2003; STEPHENS, YOUNG, CALABRESE, 2007).  



41 
 

 

 

A fim de identificar os métodos mais utilizados na desonestidade acadêmica – 

os modos convencionais (fraudes de modo manual) e digitais (utilização de 

tecnologias), Stephens; Young e Calabrese (2007) identificaram, em duas 

universidades americanas, em 1.305 pesquisados, que os alunos utilizam mais os 

meios convencionais para fraudarem em exames ao invés de utilizar os meios 

digitais. Em contrapartida, a utilização de meios digitais é o método mais utilizado 

para a prática do plágio, o „cópia e cola‟ sem citar a referência. 

 

Partindo do exposto, este tipo de atitude desonesta academicamente, o 

plágio, pode ser considerado como uma das condutas mais cruéis devido ao „roubo‟ 

da propriedade intelectual de outro indivíduo (MAVRINAC, 2010). E, para auxiliar 

neste tipo de atitude, a tecnologia da informação permitiu a redução de barreiras 

para a prática deste tipo de comportamento (ETTER; CRAMER; FINN, 2006). 

 

 Ao se referir ao uso da tecnologia na prática do plágio, o estudo proposto por 

Eysenbach (2000) identificou o termo „cyberplagarism‟ para indivíduos que utilizam 

intencionalmente ou indevidamente informações, frases e ideias de outras pessoas, 

disponíveis na internet, sem creditar a fonte. Neste mesmo estudo, o autor indica 

que da mesma forma que a internet disponibiliza uma grande quantidade de 

informações livres e acesso a diversos bancos de dados, a internet disponibiliza 

ferramentas para a detecção de plágio.  As principais ferramentas indicadas por 

Eysenbach (2000) para a detecção de plágio são o Plagiarism (2011) e o Glatt 

Plagiarism Services (2011). 

 

 Uma ferramenta que também é muito utilizada para a detecção de plágio é o 

Turnitin (2011). Martin e Rao (2009), em seu estudo, utilizaram esta ferramenta para 

identificar plágio em trabalhos escritos de alunos, de uma Universidade do oeste dos 

Estados Unidos, retirando todas as citações diretas e indiretas referenciadas. Como 

resultado, foi identificado 61% de trabalhos de alunos plagiados. 

 

Em relação à prática do plágio nas modalidades de ensino presencial e a 

distância, um estudo que merece uma atenção especial é o de Lanier (2006). Este 

estudo foi realizado com alunos de graduação de uma grande Universidade 
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americana em que teve, como participação, 1262 pesquisados.  Por meio de um 

estudo realizado ao longo de dois anos (2003-2004), buscou-se comparar as 

modalidades de ensino - presencial e a distância na prática do plágio. Como 

resultado, foi identificado que indivíduos que cursavam o ensino na modalidade a 

distância plagiavam mais do que os indivíduos da modalidade de ensino presencial. 

Um outro estudo tem demonstrado a preocupação do plágio na educação a 

distância, principalmente, pelos professores, em acharem que nesta modalidade é 

mais fácil a prática do ato devido à tecnologia (DAVIS et al., 2000). 

 

Diante deste contexto e da crescente preocupação com a desonestidade 

acadêmica, em especial, o plágio, buscou-se identificar os fatores antecedentes de 

atitudes em relação ao plágio em estudantes universitários, de graduação em 

Administração, que cursasse a modalidade de ensino a distância.  

 

 

4.5 FATORES ANTECEDENTES DO PLÁGIO  

 

 

A existência da intencionalidade do indivíduo é uma característica central nos 

estudos sobre plágio, caracterizado como consequência de uma decisão individual 

(RETTINGER; KRAMER, 2009). Do ponto de vista da Teoria do Comportamento 

Planejado – Theory of Planned Behavior – TPB de Ajzen (1991), a ação do indivíduo 

é orientada por crenças (comportamentais, normativas e de controle) que, são 

compreendidas como entendimento individual sobre a realidade em que os valores 

do contexto são assimilados ao longo do tempo. 

 

Assim sendo, estas crenças influenciam na atitude do indivíduo em relação a 

algo, que, por sua vez, leva à racionalização da intenção que, por consequência, 

influenciará no comportamento do indivíduo. Por assim dizer, a intenção resultante 

de uma determinada atitude é considerada o antecedente imediato do 

comportamento do indivíduo (AJZEN, 2006) – Figura 1. Aplicando essa perspectiva 

sobre a prática de plágio, a intenção do indivíduo de plagiar, consequente de uma 

atitude prévia em relação ao plágio, é um antecedente imediato do comportamento 

de plagiar.  
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Figura 1 –  Modelo TPB - Theory of Planned Behavior 

Fonte: adaptado de Ajzen (1991, 2006). 

 

 

Considerando o exposto e o estudo de Park (2003), os estudantes podem 

praticar um comportamento desonesto academicamente, em especial, o plágio, de 

modo intencional ou de modo involuntário. O plágio considerado de modo intencional 

ou pré-meditado se refere a uma projeção da fraude pelo indivíduo em que, 

realmente, ocorre o ato. Ao considerar o modo involuntário ou acidental, a prática do 

plágio ocorre quando o individuo desconhece os protocolos e regras que devem ser 

seguidas ao utilizar uma obra já existente, ou seja, a prática do plágio ocorre, no 

entanto, o indivíduo não possui a intenção de fraudar. 

 

Diante do exposto, o ato de plágio é considerado mais que um ato único e um 

resultado, mas um processo de decisão (MCCUEN, 2008) em que poderá ter 

influência de variados aspectos, os quais são elaborados na revisão a seguir e 

apresentados no modelo de pesquisa proposto de atitude em relação ao plágio 

(Figura 2). 
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Figura 2 - Modelo de pesquisa sobre Atitude em Relação ao Plágio 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

4.5.1 Posicionamento Moral 

 

 

O posicionamento moral do indivíduo é considerado uma variável antecedente 

da atitude em relação ao plágio, pois cada indivíduo possui o seu próprio sistema 

pessoal de ética que, por sua vez, influencia na tomada de decisão (FORSYTH, 

1980). Em seu estudo, Forsyth (1980) buscou medir a posição ética do indivíduo por 

meio de um questionário denominado Ethics Position Questionnaire – EPQ 

(Questionário de Posicionamento Ético), que avalia o grau em que se pode 

classificar indivíduos em duas classes: idealismo e relativismo. No idealismo, um 

indivíduo analisa as situações que se apresentam e a elas confere julgamentos que 

são diretamente referenciados a um sistema de ideal ético próprio, que não tem 

relação direta com a situação. Assim, no idealismo, o indivíduo julgará as situações 

apenas com base no seu potencial de serem potencialmente prejudiciais as outras 

pessoas. Já no relativismo, por sua vez, os indivíduos aferem a situação com base 

em seus resultados potenciais, benefícios individuais ou gerais, alterando seus 

referenciais à medida que as situações se apresentem com diferentes resultados 
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possíveis. Em geral, para os indivíduos com alto grau de relativismo, há forte 

rejeição de regras morais pré-estabelecidas, e cada situação deve ser julgada como 

adequada apenas pelo seu resultado aparente. Para este tipo de posicionamento, 

não existem regras éticas duras e rápidas de serem aplicadas. 

 

Etter, Cramer e Finn (2006) realizaram um estudo utilizando o EPQ a fim de 

identificar a orientação ética e os fatores de personalidade das atitudes sobre 

comportamentos desonestos com a utilização de tecnologia da informação (TI), 

afirmando que o relativismo e o idealismo são componentes essenciais dos 

princípios éticos dos indivíduos.  

 

Um estudo conduzido por Allmon; Page e Roberts (2000) teve como principal 

objetivo avaliar os fatores que causam impacto na orientação ética dos indivíduos 

considerando as categorias associadas a personalidade acerca do ponto de vista 

ético. A fim de alcançar o objetivo proposto, foram incluídos neste trabalho os fatores 

demográficos (idade, gênero, orientação religiosa e país de origem) e o tipo de 

personalidade ética individual – idealismo ou relativismo.  Para medir a 

personalidade ética do indivíduo, utilizou-se o Questionário de Posicionamento Ético. 

Como principal resultado encontrado na pesquisa, realizada com 227 alunos de 

graduação na área de negócios, pode-se perceber que a personalidade e as 

variáveis demográficas contribuem para a orientação do indivíduo para a tomada de 

decisão ética. 

 

Com base nos estudos e conceitos apresentados acerca de um 

comportamento desonesto, o plágio, e da personalidade ética do indivíduo, derivou-

se as seguintes hipóteses para este estudo: 

 

H1:  Indivíduos com características de idealismo são avessos à 

atitude positiva em relação ao plágio. 

H2:  Indivíduos com características de relativismo apresentam uma 

atitude positiva em relação ao plágio. 
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4.5.2 Normas Sociais 

 

 

As normas sociais subjetivas também são consideradas como variável 

antecedente da atitude em relação ao plágio. Diversos estudos afirmam que as 

normas sociais influenciam na desonestidade acadêmica como um todo (MCCABE; 

TREVIÑO, 1993, 1997; MCCABE; FEGHALI; ABDALLAH, 2008; MCCABE; 

TREVIÑO; BUTTERFIELD, 2002; SISTI, 2007). Assim, as normas sociais percebidas 

pelos indivíduos como padrões aceitos e práticas correntes do grupo ou ambiente 

imediato podem ser interpretadas como uma expectativa de um comportamento que 

irá acontecer em uma determinada situação e, neste sentido, a influência de regras, 

comportamentos e das percepções dos pares são levadas em consideração pelo 

indivíduo no momento da racionalização que leva à atitude. 

 

Os estudos propostos por McCabe e Treviño (1993, 1997), McCabe; Feghali e 

Abdallah (2008) e McCabe; Treviño e Butterfield (1999, 2001, 2002) indicam que a 

percepção dos pares é a variável mais significativa em relação aos níveis de 

desonestidade acadêmica. Uma das principais razões citadas pelos alunos a fim de 

explicar e justificar o plágio é a influência do ato pelos demais colegas (influência 

dos outros) assim como em „alguns de meus amigos da classe o fazem‟ em Sisti 

(2007).   

 

Nesta mesma direção, Iyer e Eastman (2008) indicam em seu estudo, que a 

relação entre o raciocínio ético e a desonestidade acadêmica do indivíduo é mais 

forte em estudantes que possuem percepções de baixa conveniência, pois são 

menos afetados no modo de como são vistos pelos outros. Ou seja, a influência 

social impacta no raciocínio ético e no comportamento desonesto, seja na fraude ou 

no ato de plagiar. Considerando esta influência social, busca-se nesse estudo testar 

a seguinte hipótese: 

 

H3:  As normas sociais subjetivas influenciam positivamente a 

atitude positiva em relação ao plágio.  
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4.5.3 Aspectos Situacionais 

 

 

Estudos indicam que a severidade e a possibilidade de punição influenciam 

inversamente na atitude em relação ao plágio (MCCABE; TREVIÑO, 1993, 1997; 

MCCABE; FEGHALI, ABDALLAH, 2008; MCCABE; TREVIÑO; BUTTERFIELD, 

2001; MAVRINAC et al., 2010). Nesta mesma direção, McCabe e Treviño (1993, 

1997), em seus estudos, com alunos de graduação e pós-graduação, afirmam que a 

preocupação de ser pego e punido possibilita que a prática do ato desonesto 

academicamente diminua ou, até mesmo, não ocorra. Esta prática pode ser 

percebida também no estudo de Sisti (2007) onde ao relacionar as principais razões 

para a prática do plágio, os indivíduos que foram identificados com o ato, informaram 

que o fazem devido à falta de punição.  

 

Isto posto, a partir do momento em que o indivíduo percebe como sérias a 

possibilidade e a severidade da possível punição pelo ato de plagiar, a sua prática 

tende a ser desestimulada. Com base neste contexto, a seguinte hipótese foi 

elaborada: 

 

H4:  A severidade e a possibilidade de punição são inversamente 

relacionadas com a atitude positiva em relação ao plágio. 

 

O entendimento do que seja plágio pelos indivíduos também é considerada 

uma variável antecedente em relação a atitude ao plágio. A percepção do indivíduo 

sobre o entendimento do plágio possibilita a redução do comportamento desonesto, 

na medida em que programas de conscientização, códigos de honra e instrução 

sobre o significado da apropriação indevida de conhecimento levam à redução da 

incidência de casos de plágio (MCCABE; TREVIÑO, 1993, 1997; MCCABE; 

FEGHALI; ABDALLAH, 2008; MCCABE; TREVIÑO; BUTTERFIELD, 1999, 2002).  

 

O estudo proposto por McCabe; Treviño e Butterfield (2002), com 21 

universidades americanas, buscou identificar a relação do ato desonesto 
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academicamente em dois diferentes ambientes: com códigos de honra e sem 

nenhum código de honra. Como principal resultado deste estudo, pode-se identificar 

que o nível de comportamento desonesto academicamente foi maior em ambientes 

que não possuem códigos de honra e, menores em universidades com a presença 

de códigos de honra. 

 

A partir do entendimento do plágio e de aceitação de políticas de integridade, 

os indivíduos modificam suas atitudes, o que reduz o potencial do ato do plágio, ou 

seja, o entendimento influencia o comportamento do indivíduo em praticar ou não o 

ato desonesto. Considerando o entendimento do plágio, busca-se nesse estudo 

testar a seguinte hipótese: 

 

H5:  O entendimento do plágio tende a ser inversamente 

relacionado com a atitude positiva em relação ao plágio. 

 

A partir do momento em que o indivíduo percebe a facilidade com que o uso 

de ferramentas de acesso à informação, em especial a tecnologia da Internet, a 

tendência de utilizá-la para um comportamento desonesto pode aumentar.  Sisti 

(2007) indica que a rapidez, a facilidade e o pouco esforço de copiar textos 

disponíveis na Internet influem na intensidade com que a prática do plágio ocorre. 

Na mesma direção, autores indicam que a obtenção de informações e o acesso a 

banco de dados disponíveis da Internet facilitam a prática do plágio (BEUTE, VAN 

ANSWEGEN, 2008; GRANITZ, N.; LOEWY, 2007; HOWARD, 2007; PARK, 2003). 

Diante deste contexto, busca-se nesse estudo testar a seguinte hipótese: 

 

H6:  A facilidade está positivamente associada à atitude positiva em 

relação ao plágio. 

 

As situações de pressão sobre o aluno, como demanda excessiva por 

atividades, pouco tempo, múltiplas tarefas, também podem ser consideradas como 

uma variável antecedente. O estudo proposto por McCuen (2008) indica que a 

pressão estimula o comportamento desonesto, na medida em que a sensação de 

pressão interna (auto-imposta) ou externa (por exemplo, comportamento dos pares) 

influência na percepção de que a prática desonesta pode reduzir a indesejada 
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pressão ou esforço associados às demandas sobre os alunos. Assim, o estímulo a 

prática do plágio pode surgir a partir de pressões impostas aos indivíduos em 

situações tais como não ter tempo suficiente para a realização dos trabalhos (prazos 

curtos), despreparo para a realização de atividades, atividades sobrepostas e 

prioridades difusas (GRANITZ; LOEWY, 2007; PARK, 2003; SISTI, 2007). Assim, ao 

considerar as situações de pressão, busca-se neste estudo testar a seguinte 

hipótese: 

 

H7:  Situações de pressão estão relacionadas à atitude positiva em 

relação ao plágio. 

 

A partir da percepção de que o comportamento desonesto praticado por 

outros teve êxito, surge a expectativa de valor positivo da prática, e o indivíduo 

poderá estar mais propenso a praticar este tipo de comportamento (MCCABE, 

1999). Um dos principais motivos a serem considerados na expectativa de valor é a 

percepção de ganho com a prática do plágio para a obtenção de melhores notas 

(MCCABE; FEGHALI; ABDALLAH, 2008; SISTI, 2007), ser aprovado ou liberar 

tempo para outras atividades mais prazerosas.  Além disso, alcançar com menor 

esforço os objetivos propostos das atividades, realizar a tarefa de modo mais rápido 

e o atendimento das exigências acadêmicas pode significar redução da sensação de 

sofrimento e, com isso, estimular a prática do comportamento desonesto.  

 

Whitley Jr. (1998) demonstrou em seu estudo que os alunos que obtiverem 

expectativas de sucesso no futuro serão mais propensos a praticarem o plágio, ou 

seja, os alunos serão mais propensos a praticarem uma fraude considerando as 

possíveis recompensas de sucesso no futuro. Nesta mesma direção, McCabe (1999) 

afirma que a partir do momento em que os alunos percebem que os outros foram 

desonestos academicamente e obtiveram êxito com o ato do plágio, os indivíduos 

que identificaram esta prática serão mais propensos a praticarem este ato. Diante 

deste contexto, este estudo busca-se testar a seguinte hipótese: 

 

H8:  A expectativa de valor influencia positivamente a atitude 

positiva em relação ao plágio. 
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4.5.4 Moderadores 

 

 

 Ao considerar as variáveis antecedentes que influenciam na atitude em 

relação ao plágio, além das descritas acima, deve-se considerar as variáveis 

moderadoras, ou seja, o gênero e a idade e estado civil. Em seu estudo, Allmon; 

Page e Roberts (2000) afirmam que a personalidade do indivíduo e as variáveis 

demográficas contribuem para a orientação do indivíduo em sua respectiva tomada 

de decisão ética. Deste modo, este estudo reforça a importância da identificação das 

variáveis moderadoras para o entendimento do comportamento acadêmico 

desonesto, em especial, em relação ao plágio. 

 

Um estudo de grande relevância para a desonestidade acadêmica do aluno 

que pratica o plágio é o proposto por Lanier (2006), que identificou o perfil do aluno 

que prática plágio em uma Universidade americana, em especial, alunos de 

graduação, comparando o ensino presencial com o ensino na modalidade a 

distância. Em seu estudo, foi identificado que os alunos da modalidade a distância 

plagiam mais que os alunos do ensino presencial. Em relação ao perfil, as varáveis 

demográficas identificadas e que confirmaram este resultado foram: gênero, idade, 

estado civil e etnia. Ao se referir a gênero, foi identificado que os homens são mais 

propensos a plagiar em relação às mulheres; em relação à idade, os mais jovens 

são mais propensos a praticar o plágio. Em relação ao estado civil, os solteiros são 

mais propensos e, sobre a etnia, o resultado foi os brancos. Outra variável 

considerada no estudo foi o rendimento acadêmico sendo que os que possuem 

baixo rendimento são mais propensos a praticar o plágio. 

 

Neste mesmo sentido, outros estudos realizados sobre desonestidade 

acadêmica identificaram variáveis do perfil do indivíduo que pratica um ato 

desonesto, em especial, o plágio (ALLMON; PAGE; ROBERTS, 2000; MARTIN; 

RAO, 2009; MCCABE; TREVIÑO, 1993; 1997; PESLAK, 2008; ROIG; CASO, 2005; 

WHITLEY JR., 2001).  Por meio do Quadro 2, pode-se observar, através dos 

principais estudos identificados, a diferença das variáveis moderadoras: 
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Quadro 2 – Diferenças entre as variáveis moderadoras baseada em estudos já 
realizados 

 

Variáveis Diferenças Autores 

Gênero 
Os homens são mais propensos a 
plagiarem em relação as mulheres 

Lanier (2006); McCabe; Treviño 
(1993, 1997); Whitley Jr. (1998) 

Idade 
Os jovens são mais propensos a 
plagiarem do que os mais velhos 

Lanier (2006); McCabe; Treviño 
(1997) 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir do contexto acima e do Quadro 2 apresentado, foram elaboradas as 

hipóteses abaixo a fim de testá-las: 

 

H9a: Os homens serão mais favoráveis a praticarem o ato do plágio 

em relação as mulheres. 

H9b: Os jovens serão mais favoráveis a praticarem o ato do plágio 

em relação aos mais velhos. 

 

Ainda, considerando as variáveis moderadoras Gênero e Idade, é proposto 

testar a relação destas com os construtos propostos na Figura 2, por meio das 

seguintes hipóteses: 

 

H9c: O gênero influenciará no perfil Idealista, de modo que o efeito 

será maior nas mulheres. 

H9d: A idade impactará no construto Idealismo, de forma que os 

mais velhos sofreram menor efeito. 

H9e: No perfil relativista o gênero impactará de maneira em que o 

efeito será maior nos homens. 

H9f: O impacto da idade no perfil Relativista será maior nos mais 

jovens. 

H9g: O gênero influenciará as Normas Sociais, de modo em que o 

efeito será maior nos homens. 

H9h: A idade moderará a variável Normas Sociais, de tal forma que 

os mais jovens sofrerão maiores efeitos. 

H9i: O gênero irá impactar na severidade e na possibilidade de 

punição, de modo que o efeito será maior nos homens. 
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H9j: O impacto da idade na severidade e possibilidade de punição 

será maior nos mais jovens. 

H9k: O entendimento do plágio será influenciado pela variável de 

interação gênero, de tal forma que o efeito será maior nos 

homens. 

H9l: A idade irá moderar a variável Entendimento do plágio, de modo 

em que os mais jovens sofrerão um maior efeito. 

H9m: O gênero impactará na variável Facilidade, de modo que o 

efeito será maior nos homens.  

H9n: A idade influenciará na variável Facilidade, de tal forma que os 

mais jovens sofrerão maior efeito. 

H9o: A situação de pressão sofrerá moderação do gênero, na qual o 

efeito será mais intenso nos homens. 

H9p: A idade impactará na variável situação de pressão, de forma 

que os mais jovens sofrerão um maior efeito. 

H9q: O gênero irá moderar a variável Expectativa de Valor, de tal 

forma em que o efeito será maior nos homens.  

H9r: A idade impactará na Expectativa de Valor, de modo que os 

mais jovens sofrerão maior efeito. 

 

Por fim, vale destacar que estudos realizados indicam que os indivíduos que 

praticam o plágio relatam o feito (MCCABE, 2005; RETTINGER; KRAMER; 2009; 

ROIG; CASO; 2005; STEPHENS; YOUNG; CALABRESE, 2007). Um estudo que 

merece destaque é o proposto por McCabe, Butterfield e Treviño (2006), o qual 

indicou que 33% de alunos da graduação em negócios relataram o plágio („cópia e 

cola‟) e, somente 22% dos alunos de graduação de mais áreas relataram a 

realização. 

  

 

4.5.5 Validação dos construtos propostos no modelo de pesquisa 

 

 

Por se tratar de um modelo novo, que esta sendo proposto e que foi 

construído a partir da revisão de literatura realizada, é necessário que o mesmo 
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tenha validade – ou seja, até que ponto o construto proposto mede o que realmente 

deveria medir (HAIR et al., 2005, 2009). Para verificar a validade, considerando os 

pressupostos estabelecidos por Hair et al. (2005), há três abordagens a serem 

consideradas, que podem ser trabalhas de modo individual ou em conjunto: validade 

de conteúdo, de construto e de critério. 

 

A validade de conteúdo (ou denominada de Face Validity) se refere a 

avaliação sistemática dos indicadores pertencentes a escala, que está sendo 

proposta, em relação a parte conceitual. Ou seja, trata-se da representação do 

conjunto de variáveis relacionadas ao conceito, que está sendo trabalhado, e que 

deve ser medido. Normalmente, este tipo de validade envolve consulta a 

especialistas, que trabalham direto ou indiretamente com o tema abordado, ou a 

participação de respondentes, os quais analisam e verificam se os indicadores 

relacionados representam o construto proposto (HAIR et al., 2005, 2009; RAMOS, 

1986,1987).  

 

A segunda abordagem trata-se da validade de construto. Nesta pesquisa é 

fundamental avaliar a validade do construto, pois será verificado se os construtos 

que estão sendo propostos no modelo de pesquisa (Figura 2) realmente irão medir o 

que se propõe. Assim, neste tipo de validade, é fundamental a parte teórica que 

envolve os construtos a serem medidos a fim de explicar o funcionamento e os 

resultados obtidos partir da aplicação da escala (HAIR et al., 2005, 2009).  

 

Para que seja avaliada a validade do construto é necessário realizar duas 

verificações: a validade convergente e a validade discriminante. A validade 

convergente se refere a avaliação do grau em que as medidas do mesmo construto 

estão correlacionadas. Ao considerar a validade discriminante, é realizada a 

avaliação do grau em que as medidas do construto não estão correlacionadas com 

outros construtos, ou seja, a escala é diferente das demais escalas relacionadas 

(HAIR et al., 2005, 2009; RAMOS, 1986,1987). 
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O terceiro e último tipo de validade a ser considerada é a de critério, que se 

baseia em avaliar se o construto proposto possui o desempenho esperado em 

relação as demais variáveis identificadas e significativas. A fim de identificar este 

tipo de validade, é possível utilizar à validade concorrente (deve haver uma 

associação estabelecida entre os escores do construto proposto e da variável 

dependente) e/ou a validade preditiva (busca-se avaliar a capacidade da escala em 

prever valores futuros de outras variáveis a partir dos escores obtidos por meio do 

construto criado) (HAIR et al., 2005; RAMOS, 1986,1987).  

 

A partir do exposto e considerando a revisão de literatura apresentada, foi 

elaborado o Quadro 3 a fim de organizar os construtos propostos no modelo de 

pesquisa de atitude em relação ao plágio (Figura 2) com seus respectivos códigos, 

definições e autores visando a validade de conteúdo. 

 



55 
 

 

Quadro 3 - Principais referências que suportam os construtos 

Código Construto Definição Autores 

AT_POS 
Atitude Positiva em 
relação ao plágio 

A partir de determinadas 
influências recebidas, o 
indivíduo considerará a 
prática do plágio. 

Mavrinac et al. (2010) 

ENT 
Entendimento do 
plágio 

É o entendimento do ato 
que é considerado plágio 
na realização de uma 
atividade, pelo indivíduo. 

Anitsal; Anitsal; Elmore 
(2009); Beute; Van 
Aswegen (2008); Sisti 
(2007); Sheard et al 
(2002); Stephens; 
Young; Calabrese 
(2007). 

EXP_VAL Expectativa de Valor 

É a percepção que o 
indivíduo possui que ao 
praticar o plágio ele 
obterá resultados 
positivos.  

McCabe (1999); 
McCabe; Feghali, 
Abdallah, 2008; Sisti 
(2007) 

FAC Facilidade 

É a obtenção de 
informações e uso da 
Internet de modo 
simples. 

Davis (1989); Sisti 
(2007) 

IDEAL Idealismo 

O idealismo julga as 
ações com base no 
potencial de prejuízo a 
outra pessoa. 

Forsyth (1980) 

NORM_SOC Normas Sociais 

São as regras, 
comportamentos e 
atitudes praticadas pelos 
indivíduos e grupos que 
acreditam ser 
adequadas. 

McCabe e Treviño 
(1993, 1997); McCabe; 
Feghali, Abdallah, 2008; 
McCabe; Treviño; 
Butterfield, 2001; Sisti 
(2007) 

PRESS Situações de Pressão 

São situações de 
pressão que podem 
influenciar nas intenções 
dos indivíduos. 

McCabe; Feghali; 
Abdallah (2008); 
Mavrinac et al. (2010); 
Sisti (2007) 

REL Relativismo 
O relativismo rejeita 
regras morais pré-
estabelecidas. 

Forsyth (1980) 

SVP_PUN 
Severidade / 
Possibilidade de 
Punição 

São regras punitivas e 
políticas severas contra a 
prática do plágio. 

McCabe e Treviño 
(1993, 1997); McCabe; 
Feghali, Abdallah, 2008; 
McCabe; Treviño; 
Butterfield, 2001; Sisti 
(2007) 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Assim, considerando todo o contexto apresentado anteriormente, busca-se 

testar as hipóteses apresentadas analisando a relação destas com a atitude positiva 

em relação ao plágio, conforme modelo de pesquisa da Figura 2. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nesta seção estão expostos os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para atingir os objetivos estabelecidos neste projeto. Esta é uma pesquisa 

quantitativa de caráter descritivo. Para a revisão de literatura sobre o tema foram 

consultadas base de dados, tal como a EBSCO, revistas eletrônicas, teses, anais de 

congresso etc. Um sistemático mapeamento da literatura sobre o tema identificou 

mais de 300 artigos associados direta ou indiretamente ao tema que foram 

sistematicamente avaliados, e convergiu para um número de 74 artigos 

considerados fundamentais. Destes, foram re-selecionados os artigos apresentados 

no Quadro 3.   

 

A partir do mapeamento e da revisão de literatura realizada, foi elaborado um 

instrumento de coleta de dados (vide Apêndice 1), a fim de medir e validar o modelo 

de pesquisa proposto (Figura 2). Este instrumento foi composto por 42 questões 

relativas aos seguintes construtos: 05 de Atitude Positiva em relação ao plágio 

(AT_POS), 04 questões de Entendimento do plágio (ENT), 04 referentes ao 

construto Expectativa de Valor (EXP_VAL), 04 sobre Facilidade (FAC), 04 referente 

ao Idealismo (IDA), 03 questões sobre Normas Sociais (NSOC), 04 referentes a 

Situações de Pressão (SITPS), 04 sobre Relativismo (REL) e 05 referentes a 

Severidade / Possibilidade de Punição (SVPU). Todos os construtos apresentados 

foram elaborados de maneira reflexiva (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003).  

 

Além das questões referentes aos construtos, foram incluídas no questionário, 

questões sobre dados pessoais (gênero, idade, polo onde estuda e estado civil). Por 

fim, ainda, foi apresentada uma outra questão para identificar o semestre atual do 

aluno. Os esquemas de respostas foram dispostos em uma escala métrica, do tipo 

Likert, de 7 pontos, variando de 1 – discordo plenamente, até 7 – concordo 

plenamente. Optou-se pela escolha da escala Likert a fim de obter maior precisão 

em relação à intensidade da afirmação em concordar ou discordar (HAIR et al., 

2005). Antes de sua aplicação, o questionário proposto passou por um processo de 
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validação por um grupo de pesquisadores informados e dedicados à investigação 

direta do tema. 

 

Para a obtenção dos dados foi utilizada uma pesquisa do tipo survey, que 

busca, entre outros aspectos, identificar opiniões de um grupo específico de 

indivíduos ou de uma população-alvo, por meio da aplicação de um questionário 

(PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). A amostra requerida, considerando o número 

de variáveis independentes, de acordo com os critérios estabelecidos por Hair et al. 

(2009) de 20 respondentes por construto, é de 200 indivíduos. A fim de alcançar a 

quantidade mínima indicada de participantes, o instrumento foi aplicado a 1800 

alunos, de diferentes períodos do curso de Administração, modalidade à distância, 

de uma Universidade particular, do Brasil. O instrumento foi enviado por meio de 

mensagens eletrônicas aos alunos, através da plataforma Moodle (AVA utilizado 

pela amostra), com o link para o acesso ao questionário. O instrumento foi criado no 

ambiente virtual SurveyMonkey, o qual possibilita e facilita a criação de 

questionários e a coleta de dados. 

 

Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise multivariada de 

dados, denominada Modelagem de Equações Estruturais, por ser uma técnica bem 

proveitosa quando variáveis dependentes transformam-se em independentes e para 

o manejo de múltipas relações concomitantemente, que, no caso, é como se 

configura esta pesquisa (HAIR et al., 2009; URBACH; AHLEMANN, 2010). Ou seja, 

esta técnica busca testar os construtos latentes na qual é verificado o 

relacionamento entre as variáveis de uma única vez. 

 

Utilizou-se, ainda, o algoritmo Partial Least Squares (PLS), com a técnica de 

bootstrap, com 1000 sub-amostras com reposição, a fim de avaliar a significância 

dos parâmetros estimados, o que é considerado adequado para pesquisas 

científicas rigorosas (CHIN, 2010).  O software utilizado para estimar o modelo com 

o algoritmo PLS foi o SmartPLS 2.0 M3 (beta). Adotou-se, ainda, para a análise dos 

dados pessoais dos participantes da pesquisa, o sistema SPSS (Statistical Package 

for the Social Science), versão 18, a fim de melhor descrever as características dos 

indivíduos. 
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Na fase inicial deste projeto, realizou-se um pré-teste para averiguar a 

validade do modelo proposto na Figura 2 (MARCONI; LAKATOS, 2009). Neste pré-

teste, realizado com alunos do curso de Administração, de diversos períodos, de 

uma Universidade particular, com uma participação de 54 questionários respondidos 

válidos, pode-se observar que os construtos Expectativa de Valor assim como 

características pessoais, como o Relativismo, estavam altamente associados à sua 

Atitude Positiva frente ao plágio. Após esta fase, todos os indicadores do 

questionário foram analisados e algumas questões foram reformuladas com base 

em possíveis problemas de compreensão, não convergência ou baixa validade. 

 

 

5.1 DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 

A taxa de retorno dos 1800 questionários, após o envio, foi de 28,95%, 

totalizando 521 instrumentos respondidos, porém, por haver missing values, apenas 

67,75% puderam ser analisados em função de estarem devida e completamente 

preenchidos, num total de 353 questionários válidos. Considerando os pressupostos 

estabelecidos por Hair et al. (2009) de 20 casos por variável independente do 

modelo, a participação efetiva foi suficiente para prosseguir nas análises. Assim, 

seguindo o preconizado por Efron (1979) as estimativas dos coeficientes foi baseada 

na técnica de bootstrap, com 1000 sub-amostras com reposição.  

 

No que se refere ao gênero dos participantes, 58,9% (208) são mulheres. A 

idade média é de, aproximadamente, 33 anos. Ao total 29 polos participaram da 

pesquisa, sendo: 18,6% de Mauá, 13,8% de São José dos Campos, 6,8% de 

Guaratinguetá e 6,5% de Altamira e Macaé.  Os percentuais restantes ficaram 

distribuídos nos demais polos. Em relação ao estado civil, 53,7% são casados, 

33,3% solteiros e os demais declaram outras condições matrimoniais. Ao se referir 

aos semestres no curso, 26,6% dos alunos estão no primeiro semestre, 13,8% estão 

no quarto e 12,7% no sexto semestre. Os demais percentuais estão dispostos nos 

demais semestres do curso (total de 8 semestres oferecidos). 
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5.1.1 Apresentação dos dados e discussão dos resultados 

 

 

Para testar o modelo proposto, foram analisados os dados e serão 

apresentados abaixo, por meio das Tabelas 4, 5 e 6, a validade convergente, a 

validade discriminante, a confiabilidade de consistência interna e validade do critério 

(modelo).  

 

Primeiramente, na Tabela 4, é apresenta a Average Variance Extrated - AVE 

(variância média extraída) e a confiabilidade de consistência interna. A validade 

convergente do construto pode ser analisada a partir do valor da AVE (percentual 

médio de variação que é explicado entre os itens que representam o construto) 

(HAIR et al., 2009).  

 

Alguns autores, tal como Hair et al. (2009), indicam que o valor de AVE deve 

ser maior que 0,5 para cada variável latente do modelo a ser testado. Outros autores 

indicam que valores de 0,4 até 0,3 são adequados para estudos preliminares (CHIN, 

2010).  Deseja-se AVE alto, o que mostra que os indicadores (variáveis do 

questionário) medem as variáveis latentes de forma adequada, ou seja, as variáveis 

latentes extraem de maneira adequada a variância dos indicadores. Assim, quanto 

maior a variância extraída pode-se concluir que não foram deixados de fora 

aspectos relevantes do construto.  

 

Tabela 4 - Variância média extraída e confiabilidade  

 AVE Alfa de Cronbach 

Atitude Positiva (AT_POS) 0,613 0,840 

Entendimento (ENT) 0,900 0,963 

Expectativa de Valor (EXP_VAL) 0,686 0,850 

Facilidade (FAC) 0,520 0,710 

Idealismo (IDA) 0,612 0,804 

Normas Sociais (NSOC) 0,658 0,747 

Situação De Pressão (SITPR) 0,645 0,809 

Relativismo (REL) 0,527 0,694 

Severidade e Punição (SVPU) 0,531 0,788 

Fonte: elaborado pela autora, outputs PLS. 
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Assim, de acordo com os pressupostos estabelecidos por Hair et al. (2009), 

este tipo de validade confirma o quanto a escala é correlacionada com as outras 

medidas do construto. Ao analisar os resultados obtidos na Tabela 4, pode-se 

observar que os valores de AVE estão acima de 0,5 em AT_POS, ENT, EXP_VAL, 

FAC, IDA, NSOC, SITPS, REL e SVPU. Ou seja, estes valores indicam que os 

indicadores medem a variável de modo adequado.  

 

No que se refere a validade discriminante do modelo proposto, quando 

analisado pelo critério de Fornell-Larcker (1981), a raiz quadrada de AVE deve ser 

maior que as inter-correlações entre todas as variáveis latentes (Tabela 5). De 

acordo com Hair et al. (2009), a validade discriminante busca testar se o conceito é 

diferente de um outro conceito similar, sendo assim, idealmente, se deseja 

separação dentre os conceitos. Ao considerar os dados fornecidos pela Tabela 5 – 

Correlações e Raízes de AVE, os valores que estão dispostos na diagonal (raiz de 

AVE) devem ser maiores do que as inter-correlações dos demais dispostos na 

mesma linha e coluna. Assim, ao observar os dados desta Tabela, é possível 

identificar que nenhuma variável latente se confunde com outra variável (GEFEN; 

STRAUB; BOUDREAU, 2000). 

 

 

Tabela 5 - Correlações e raízes de AVE 

 AT_POS ENT EXP_VAL FAC IDA NSOC SITPS REL SVPU 

AT_POS 0,783         

ENT -0,077 0,949        

EXP_VAL 0,393 0,072 0,828       

FAC 0,242 0,063 0,194 0,721      

IDA 0,094 -0,015 -0,047 0,053 0,782     

NSOC 0,333 0,053 0,361 0,293 -0,001 0,811    

SITPS 0,235 0,033 0,195 0,112 -0,052 0,274 0,803   

REL 0,344 -0,040 0,153 0,089 -0,117 0,171 0,029 0,726  

SVPU -0,359 -0,040 -0,199 -0,120 0,051 -0,252 -0,109 -0,090 0,729 

Nota:  
* Os valores dispostos na diagonal representam os valores da raiz quadrada de AVE.  
** Correlação (p < 0,05). 
Fonte: elaborado pela autora, outputs PLS. 

 

 

Além da análise da validade discriminante baseada no critério de Fornell-

Larcker (1981), realizou-se o teste de análise fatorial confirmatória que indica o 
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quanto os fatores combinam com os dados e, a partir disso, fornece um teste 

confirmatório de mensuração (HAIR et al., 2009). Com base neste modelo, é 

necessário observar que a carga dos indicadores da variável latente deve possuir 

valores superiores as cargas destes mesmos indicadores em variáveis latentes 

diferentes do modelo proposto (Tabela 6). Assim, ao analisar as cargas fatoriais dos 

indicadores, observa-se que as afirmativas apresentadas poderão descrever 

adequadamente os construtos propostos. 

 

Tabela 6 - Validade discriminante (cargas fatoriais) 
 AGE AT_POS ENT EXP_VAL FAC GEN IDA NSOC SITPS REL SVPU 

AGE 1,000 -0,010 -0,133 -0,017 -0,022 0,257 0,178 -0,079 -0,030 -0,067 0,148 
APRP01 -0,040 0,777 -0,050 0,248 0,218 -0,082 0,122 0,311 0,229 0,265 -0,294 
APRP02 0,081 0,807 0,000 0,310 0,196 0,063 0,060 0,214 0,154 0,268 -0,271 
APRP03 0,120 0,811 -0,069 0,332 0,246 0,072 0,064 0,234 0,152 0,263 -0,293 
APRP04 -0,030 0,831 -0,073 0,300 0,166 -0,048 0,068 0,256 0,142 0,287 -0,344 
APRP05 -0,171 0,680 -0,106 0,350 0,115 -0,111 0,054 0,286 0,243 0,262 -0,195 
ENTPL01 -0,128 -0,049 0,932 0,050 0,051 -0,020 -0,007 0,106 0,065 -0,006 -0,032 
ENTPL02 -0,094 -0,069 0,917 0,106 0,061 -0,015 -0,013 0,026 0,040 -0,047 -0,025 
ENTPL03 -0,140 -0,085 0,982 0,058 0,060 0,004 -0,016 0,046 0,016 -0,025 -0,044 
ENTPL04 -0,138 -0,078 0,963 0,060 0,066 0,019 -0,017 0,042 0,019 -0,063 -0,046 
EXPV01 0,033 0,307 0,015 0,813 0,163 0,037 -0,057 0,273 0,110 0,110 -0,142 
EXPV02 0,038 0,236 0,112 0,828 0,120 0,114 -0,060 0,260 0,154 0,105 -0,155 
EXPV03 -0,045 0,343 0,046 0,845 0,175 0,059 -0,079 0,288 0,134 0,175 -0,132 
EXPV04 -0,059 0,381 0,077 0,828 0,172 -0,037 0,026 0,354 0,233 0,110 -0,221 
FAC01 -0,016 0,090 0,130 0,126 0,693 0,176 0,025 0,186 -0,019 -0,025 -0,023 
FAC02 -0,053 0,223 0,005 0,086 0,827 0,044 0,069 0,199 0,130 0,094 -0,059 
FAC03 -0,006 0,206 0,031 0,267 0,730 0,134 0,043 0,262 0,084 0,103 -0,192 
FAC04 0,038 0,112 0,094 0,045 0,620 0,167 -0,018 0,194 0,069 0,014 -0,012 
GEN 0,257 -0,028 -0,001 0,042 0,154 1,000 -0,066 0,063 -0,098 -0,003 0,021 
IDA01 0,200 0,097 0,021 -0,029 0,015 -0,087 0,792 -0,004 -0,008 -0,115 0,007 
IDA02 0,141 0,022 -0,038 -0,071 -0,017 -0,051 0,675 0,053 -0,023 -0,104 0,136 
IDA03 0,091 0,041 -0,034 -0,067 0,074 -0,035 0,807 -0,018 -0,086 -0,052 0,054 
IDA04 0,101 0,082 -0,033 -0,023 0,075 -0,023 0,844 -0,004 -0,066 -0,087 0,048 
NSOC01 -0,060 0,192 0,040 0,220 0,163 0,102 -0,005 0,775 0,157 0,093 -0,116 
NSOC02 -0,016 0,274 0,076 0,342 0,245 0,042 0,025 0,834 0,165 0,073 -0,204 
NSOC03 -0,107 0,318 0,017 0,297 0,280 0,029 -0,021 0,822 0,313 0,225 -0,261 
SITPR01 -0,019 0,176 0,019 0,165 0,057 -0,058 -0,091 0,226 0,626 0,082 -0,032 
SITPR02 -0,043 0,198 0,068 0,182 0,116 -0,068 -0,048 0,227 0,850 0,010 -0,114 
SITPR03 -0,021 0,150 0,010 0,115 0,095 -0,088 -0,034 0,191 0,849 -0,007 -0,076 
SITPR04 -0,013 0,216 0,006 0,153 0,088 -0,099 -0,002 0,226 0,862 0,010 -0,117 
REL01 -0,020 0,210 0,024 0,051 0,125 0,076 -0,010 0,061 0,013 0,587 -0,037 
REL02 -0,069 0,181 -0,032 0,112 0,155 0,000 -0,018 0,092 0,026 0,591 0,008 
REL03 -0,046 0,299 -0,044 0,170 0,039 -0,028 -0,120 0,155 0,012 0,838 -0,105 
REL04 -0,062 0,287 -0,051 0,100 -0,006 -0,034 -0,152 0,167 0,036 0,844 -0,096 
SVPU01 0,102 -0,275 -0,069 -0,114 -0,031 0,046 0,039 -0,122 -0,107 -0,079 0,776 
SVPU02 0,056 -0,353 -0,081 -0,142 -0,105 0,026 0,052 -0,140 -0,095 -0,078 0,752 
SVPU03 0,143 -0,194 -0,051 -0,171 -0,137 -0,076 0,042 -0,281 -0,021 -0,102 0,693 
SVPU04 0,133 -0,189 0,012 -0,192 -0,119 0,034 0,024 -0,247 -0,105 -0,038 0,706 
SVPU05 0,146 -0,233 0,083 -0,133 -0,065 0,027 0,020 -0,197 -0,055 -0,026 0,713 

   Fonte: elaborado pela autora, outputs PLS. 

 

Para se medir a confiabilidade de consistência interna do modelo foi utilizado 

o teste de Alfa de Cronbach. Este teste possibilita indicar que as questões de cada 

construto medem somente este construto, sendo altamente intercorrelacionadas 

(HAIR et al., 2009). O índice do Alfa de Cronbach deve ser de, no mínimo, > 0,7 para 

possuir uma intensidade de associação moderada (HAIR et al., 2005, 2009). Com 
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base nestes pressupostos, ao analisar a Tabela 4, exceto a variável REL que 

apresentou o menor Alfa (0,694), todas as demais apresentaram valores maiores 

que 0,7. O maior Alfa foi de 0,963 para a variável ENT. Diante deste resultado, todas 

as variáveis latentes, exceto a REL, são consideradas adequadas, e REL 

marginalmente adequada, para a etapa inicial em que esta pesquisa se encontra. 

 

A fim de analisar a qualidade do modelo e o tamanho (magnitude) do efeito 

que o modelo proporciona serão analisados os resultados do PLS, indicados na 

Tabela 7. Primeiramente, ao analisar a qualidade do modelo estrutural, medido pelo 

R Square (R²), é possível observar que o poder explicativo da variável dependente 

Atitude em relação ao Plágio é de R²=0,385 (aproximadamente, 38,5%) 

considerando os efeitos diretos dos construtos e das variáveis moderadoras AGE 

(idade) e GEN (gênero) sobre AT_POS. No que se refere aos efeitos diretos dos 

construtos sobre AT_POS e das variáveis moderadoras (interações) nestes 

construtos, o poder de explicação passa a ser de 41,8% (R²=0,418). 

 

As cargas dos coeficientes foram obtidas por meio do algoritmo do PLS e a 

avaliação da significância por meio do teste de amostragem por Booststrap de 1000 

sub-amostras com reposição, a fim de melhor proporcionar maior precisão nos 

dados. 
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Tabela 7 - Coeficientes Diretos, Interações e Significâncias (1) 

 ATITUDE (AT_POS) 

 Direto Direto + Interação 

Entendimento do plágio – ENT (H5) -0,102* -0,099* 

ENT X GEN (H9k)  0,061 (NS) 

ENT X AGE (H9l)  -0,032 (NS) 

Expectativa de valor - EXP_VAL (H8) 0,243*** 0,224*** 

EXP_VAL X GEN (H9q)  -0,049 (NS) 

EXP_VAL X AGE (H9r)  -0,034 (NS) 

Facilidade – FAC (H6) 0,108* 0,108* 

FAC X GEN (H9m)  -0,048 (NS) 

FAC X AGE (H9n)  -0,010 (NS) 

Idealismo – IDA (H1) 0,141* 0,112 (NS) 

IDA x GEN (H9c)  -0,010 (NS) 

IDA x AGE (H9d)  0,008 (NS) 

Normas sociais – NSOC (H3) 0,080 (NS) 0,069 (NS) 

NSOC x GEN (H9g)  0,039 (NS) 

NSOC x AGE (H9h)  -0,043 (NS) 

Situação de pressão – SITPR (H7) 0,126** 0,112* 

SITPR X GEN (H9o)  0,029 (NS) 

SITPR X AGE (H9p)  -0,041 (NS) 

Relativismo – REL (H2) 0,272*** 0,252*** 

REL x GEN (H9e)  -0,053 (NS) 

REL x AGE (H9f)  -0,064 (NS) 

Severidade e possibilidade de punição – SVPU (H4) -0,255*** -0,254*** 

SVPU X GEN (H9i)  0,056 (NS) 

SVPU X AGE (H9j)  -0,018 (NS) 

Gênero – GEN (H9a) -0,041 (NS) -0,029 (NS) 

Idade – AGE (H9b) 0,035 (NS) 0,028(NS) 

R2 38,5 % 41,8 % 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; NS: não significante. 
(1) estimados por Bootstrap de 1000 sub-amostras, com reposição. 
Nota: **valores muito significativos p < 0.01; ***valores altamente significativos p < 0,001. 
Adotou-se 1 para Feminino e 2 para Masculino. 
Fonte: elaborado pela autora, outputs PLS. 

 

Pode-se notar que, consistentemente com estudos anteriores, a variável 

Entendimento de Plágio (ENT) apresenta um coeficiente significante e negativo (-

0,102) sobre à Atitude Positiva em relação ao Plágio (AT_POS). Assim, pode-se 

concluir que quanto maior o entendimento de que a atividade seja uma prática de 
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plágio, menor poderá ser a atitude positiva dos alunos em direção a essa prática. 

Dessa forma, entende-se que há evidências suficientes para que a hipótese H5 (O 

entendimento do plágio tende a ser inversamente relacionado com a atitude positiva 

em relação ao plágio) seja suportada. 

 

Quando se observa a Expectativa de Valor (EXP_VAL) associada à Atitude 

Positiva de Plágio (AT_POS), percebe-se que o coeficiente é positivo e altamente 

significativo (0,243, p<0,1%), o que, em linha com estudos anteriores, indica um 

efeito de estímulo sobre a Atitude positiva frente ao plágio porque alunos têm uma 

percepção de valor ao plagiar. Ou seja, quando percebem que o plágio apresenta 

vantagens em termos de redução de tempo ou esforço, e em relação a resultados 

como aprovação em tarefas (aumento de notas) e atendimento às obrigações 

acadêmicas, sua atitude em favor do ato torna-se mais favorável. Neste caso, 

considerando a alta significância, a hipótese H8 (A expectativa de valor influencia 

positivamente a atitude positiva em relação ao plágio) é suportada. 

 

Pode-se observar que a magnitude do efeito do construto Facilidade (FAC) 

sobre a Atitude Positiva de Plágio (AT_POS) é positiva e significativa (0,108, p<0,05) 

indicando que há evidências na direção de que alunos possam associar a facilidade 

de obtenção de trabalhos, trechos e uso da Tecnologia da Informação (Internet) com 

a Atitude Positiva frente ao Plágio. Ou seja, quanto mais facilmente o aluno entende 

que seja praticar o plágio, mais favorável é sua atitude em relação a plagiar. Essa 

constatação é consistente com trabalhos anteriores e vai em direção a suportar a 

hipótese H6 (A facilidade está positivamente associada à atitude positiva em relação 

ao plágio).  

 

Já o construto Idealismo (IDA) apresentou-se, significante na sua associação 

com a Atitude Positiva de Plágio (AT_POS), com um coeficiente de (0,141, p<0,05). 

Contrariamente a estudos anteriores, que indicaram que o perfil Idealista reduz a 

Atitude positiva frente ao plágio, a hipótese H1 (Indivíduos com características de 

idealismo são avessos à atitude positiva em relação ao plágio) não é suportada.  

Uma possível explicação para esse resultado contrastante em relação aos estudos 

anteriores, seria que possivelmente os alunos brasileiros não entendem que o plágio 

ofereça algum prejuízo aos colegas, o que poderia ser a razão pela qual suas 
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características de idealismo não ofereceriam oposição a atitudes mais favoráveis ao 

plágio. 

 

O construto Normas Sociais (NORM_SOC) apresentou um coeficiente não 

significante (0,080) frente à Atitude Positiva de Plágio (AT_POS). Diferentemente 

dos outros estudos, que afirmam que a influência da percepção sobre o que o grupo 

acredita ser adequado é um importante preditor da Atitude individual em relação ao 

plágio, neste estudo não se confirmou, não sendo suportada a hipótese H3 (As 

normas sociais subjetivas influenciam positivamente a atitude positiva em relação ao 

plágio). Uma possível explicação poderia ser por se tratar de participantes 

pertencentes a modalidade de educação a distância em que o contato com o grupo 

ocorre, em maior grau de modo virtual, diferentemente da modalidade de presencial. 

Deste modo, novos estudos com amostras diferentes devem ser realizados a fim de 

possibilitar a verificação desta hipótese. 

 

 Já o construto Situação de Pressão (SITPR) apresentou um coeficiente muito 

significante (0,126, p<0,01) em relação à Atitude Positiva de Plágio (AT_POS). 

Sendo assim, este resultado se alinha com os estudos anteriores que indicaram que 

a pressão sobre estudantes (em relação a tempo de realização e entrega de 

atividades, muitos exercícios a serem feitos e sentimento de despreparo para a 

realização do trabalho) seria um fator considerável a influir sobre a Atitude de 

estudantes frente ao plágio. Portanto, a hipótese H7 (Situações de pressão estão 

relacionadas à atitude positiva em relação ao plágio) é suportada. 

 

Já o Relativismo (REL) dos alunos apresentou magnitude altamente 

significante (0,272) de efeito sobre a Atitude Positiva de Plágio (AT_POS), ao nível 

de significância de 0,1%. Essa é uma visão que confirma os resultados de estudos 

anteriores, e oferece suporte suficiente para hipótese H2 (Indivíduos com 

características de relativismo apresentam uma atitude positiva em relação ao 

plágio). Indivíduos que apresentam características de Relativismo focam 

predominantemente no resultado dos atos, e não aplicam regras pré-concebidas de 

julgamento sobre a legitimidade de ações. Com isso, consideram o plágio como uma 

possibilidade real de melhorar seu desempenho nos estudos, reduzir o esforço e 

atender aos requisitos dos cursos. A atitude desses indivíduos vai em direção de 
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analisar o resultado possível. Sua influência sobre o processo de racionalização em 

relação a outros construtos (por exemplo, cobre o potencial de ser descoberto, ou 

sobre a penalidade a ser imposta) poderá ser um tema a ser estudado a partir da 

análise das interações entre construtos, o que não foi objeto desta pesquisa. 

 

Ao analisar o construto Severidade e Possibilidade de Punição (SVPU), pode-

se observar uma magnitude significante e altamente significativa (-0,255, p<0,001) 

em relação à Atitude Positiva de Plágio (AT_POS), o que significa que alunos com 

percepção de que alta possibilidade de punição e de que a punição seja severa, 

tendem a ter uma atitude menos favorável em relação à prática de plágio. Desta 

maneira, é possível supor que as regras punitivas e a adoção de instrumentos de 

análises de plágio automatizados, bem como a criação de políticas severas, possam 

resultar em significativa redução da Atitude Positiva em relação ao plágio. Em suma, 

este resultado fornece suporte para a hipótese H4 (A severidade e a possibilidade 

de punição são inversamente relacionadas com a atitude positiva em relação ao 

plágio). 

 

Ao considerar a análise direta realizada entre as variáveis moderadoras 

„Idade‟ (AGE) e „Gênero‟ (GEN) sobre a variável dependente Atitude Positiva de 

Plágio (AT_POS) foi possível verificar que ambas não apresentaram significância, 

obtendo, respectivamente, os coeficientes (-0,041) e 0,035. Deste modo, tanto a 

hipótese H9a (Os homens serão mais propensos a praticarem o ato do plágio em 

relação as mulheres) quanto a hipótese H9b (Os jovens serão mais propensos a 

praticarem o ato do plágio em relação aos mais velhos) não foram suportadas, o que 

diferencia este resultado dos estudos anteriores. 

 

Como sequência da análise, foram verificados os relacionamentos das 

interações Idade e Gênero com o construto Entendimento do plágio. A partir dos 

dados apresentados na Tabela 7, observa-se que os coeficientes obtidos não foram 

significativos („ENTxGEN‟ e „ENTxAGE‟). Isto posto, não foi possível obter suporte 

para as hipóteses H9k e H9l não são suportadas.  

 

As hipóteses H9q (O gênero irá moderar a variável Expectativa de Valor, de 

tal forma em que o efeito será maior nos homens) e H9r (idade impactará na 
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Expectativa de Valor, de modo que os mais jovens sofrerão maior efeito) também 

não foram suportadas, por não apresentarem significância nos coeficientes, quando 

analisadas o relacionamento das interações AGE („EXP_VALxAGE‟) e GEN 

(„EXP_VALxGEN‟) com a variável latente Expectativa de Valor. 

 

Da mesma forma, não foram suportadas as hipóteses H9m (gênero impactará 

na variável Facilidade, de modo que o efeito será maior nos homens) e H9n (A idade 

influenciará na variável Facilidade, de tal forma que os mais jovens sofrerão maior 

efeito). Os coeficientes que foram obtidos na análise da Idade („FACxAGE‟) e do 

Gênero („FACxGEN‟) com a Facilidade não foram significantes, conforme dados 

apresentados na Tabela 7.  

 

Ao se referir aos coeficientes obtidos no relacionamento entre as variáveis 

moderadoras AGE e GEN sobre a variável latente Idealismo (IDA), pode-se observar 

que não houve significância. Portanto, as hipóteses H9c (gênero influenciará no 

perfil Idealista, de modo que o efeito será maior nas mulheres) e H9d (A idade 

impactará no construto Idealismo, de forma que os mais velhos sofreram menor 

efeito) não foram suportadas.  

 

Igualmente, não foram suportadas as hipóteses H9g (O gênero influenciará as 

Normas Sociais, de modo em que o efeito será maior nos homens) e H9h (A idade 

moderará a variável Normas Sociais, de tal forma que os mais jovens sofrerão 

maiores efeitos), conforme dados apresentados na Tabela 7 de Coeficientes Diretos, 

Interações e Significâncias.  

 

Ao considerar os coeficientes não significantes das variáveis de interação 

Idade („SITPRxAGE‟) e Gênero („SITPRxGEN‟) com a variável latente Situação de 

pressão, as hipóteses H9o e H9p não foram suportadas.  

 

As hipóteses H9e (o perfil relativista o gênero impactará de maneira em que o 

efeito será maior nos homens) e H9f (O impacto da idade no perfil Relativista será 

maior nos mais jovens) também não foram suportadas, conforme dos dados 

apresentados na Tabela 7. Os coeficientes demonstrados no relacionamento de 
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Idade („RELxIDA‟) e Gênero („RELxGEN‟) com a variável latente Relativismo não 

foram significantes.  

 

Ainda, a partir dos dados apresentados na Tabela 7, pode-se observar que os 

coeficientes obtidos no relacionamento das variáveis AGE („SVPUxAGE‟) e GEN 

(SVPUxGEN) sobre a variável latente Severidade e Possibilidade de punição não 

foram significativos. Deste modo, as hipóteses H9i e H9j não foram suportadas. 

 

Vale destacar, ainda, os resultados altamente significativos dos efeitos diretos 

entre os construtos Expectativa de Valor, Relativismo e Severidade e Possibilidade 

de Punição, com coeficientes de 0,224 (p<0.001), 0,252 (p<0.001) e (-0,254, 

p<0.001), respectivamente, para a Atitude Positiva de Plágio, o que confirma a 

análise que se refere aos efeitos sem moderação.  

 

Finalmente, para organizar e possibilitar uma melhor visualização das 

hipóteses que foram testadas nesta pesquisa com seu respectivo resultado, é 

apresentado abaixo, os Quadros 4 e 5: 

 

Quadro 4 – Efeitos Diretos 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quadro 5 – Resumo das hipóteses sobre moderação 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar os fatores antecedentes que 

influenciam a atitude em relação ao plágio dentre estudantes brasileiros do ensino 

superior, no curso de Administração, modalidade à distância. A fim de alcançar este 

propósito, foi sugerido um modelo teórico de atitude em relação ao plágio com seus 

respectivos construtos. Ainda, criou-se um instrumento, a partir de uma extensa 

revisão de literatura, que objetivou testar e validar o modelo de pesquisa que estava 

sendo proposto. 

 

Após a construção do instrumento de pesquisa, considerando os construtos 

Idealismo, Relativismo, Severidade e Possibilidade de Punição, Entendimento do 

Plágio, Facilidade, Situação de Pressão, Expectativa de Valor e Normas Sociais, o 

mesmo foi aplicado, a alunos do curso de Administração, de uma Universidade 

particular, na qual se obteve um retorno de 353 questionários válidos. 

 

Para a análise dos dados foi utilizado a técnica multivariada de modelagem de 

equações estruturais com o sistema PLS (Partial Least Squares). Utilizou-se ainda, o 

sistema SPSS (Statistical Package for the Social Science) a fim de descrever as 

características dos participantes. 

 

A partir dos resultados obtidos, foi possível explicar 38,5% do modelo 

proposto de atitude frente ao plágio, considerando os coeficientes diretos dos 

construtos e das variáveis moderadoras AGE e GEN sobre a AT_POS. Mas, ao 

considerar os coeficientes diretos e a interação de AGE e GEN sobre os construtos, 

41,8% do modelo foi explicado.   

 

Considerando as hipóteses sugeridas, seis puderam ser suportadas, sendo a 

H2 (Indivíduos com características de relativismo apresentam uma atitude positiva 

em relação ao plágio), H4 (A severidade e a possibilidade de punição são 

inversamente relacionadas com a atitude positiva em relação ao plágio), H5 (O 

entendimento do plágio tende a ser inversamente relacionado com a atitude positiva 

em relação ao plágio), H6 (A facilidade está positivamente associada à atitude 
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positiva em relação ao plágio), H7 (Situações de pressão estão relacionadas à 

atitude positiva em relação ao plágio) e H8 (A expectativa de valor influencia 

positivamente a atitude positiva em relação ao plágio).  

 

O construto Relativismo, que apresentou um coeficiente altamente significante 

(0,272, p<0,001) e o maior dentre os outros construtos. Isso nos permite concluir que 

os indivíduos que apresentam o perfil Relativista focarão no resultado dos atos 

realizados e considerarão o plágio como uma possibilidade real de melhorar o seu 

desempenho. Confirmado o suporte da H2, fica evidenciado que características 

pessoais são influentes nas atitudes frente ao plágio. Outros estudos podem 

conduzir a um melhor entendimento de como essas características são formadas e 

afetadas e o que poderia contribuir para o desenvolvimento de ações de gestão 

acadêmica.  

 

O construto Severidade e Possibilidade de Punição (SVPU) apresentou um 

coeficiente altamente significante (-0,255, p<0,001) possibilitando o suporte a H4. 

Este resultado possibilita supor que as regras punitivas, a criação de políticas 

severas de integridade escolar e a adoção de softwares e instrumentos de detecção 

de plágio possam reduzir, ou até mesmo, mitigar a prática deste comportamento. 

 

Entendimento de plágio também apresentou coeficiente significativo de (-

0.102, p<0,05) em relação à Atitude Positiva de Plágio (AT_POS). Partindo deste 

resultado, pode-se concluir que a partir do momento em que um indivíduo entende 

que a atividade seja uma prática de plágio, menor será a atitude de praticá-la. Em 

suma, este resultado a hipótese H5 foi suportada. 

 

O suporte a H6 pode ser visualizado por meio da magnitude do efeito do 

construto Facilidade (FAC) sobre a Atitude Positiva de Plágio (AT_POS). O 

coeficiente encontrado foi positivo e significativo (0,108, p<0,05). Assim, pode se 

supor que os alunos associam a facilidade de obtenção de trechos e o uso da 

Internet com a Atitude Positiva frente ao plágio. Já a H7 pode ser suportada, pois a 

variável latente Situação de Pressão (SITPR) apresentou um coeficiente muito 

significante (0,126, p<0,01) em relação à Atitude Positiva de Plágio (AT_POS). 
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Partindo deste resultado, a pressão a qual os alunos sofrem no ambiente acadêmico 

influencia a AT_POS. 

  

O coeficiente encontrado de Expectativa de Valor associada a Atitude Positiva 

ao Plágio é altamente significante (0,243, p<0.001). O suporte a H8 nos indica que a 

ausência de penalidades pode levar a aumentar a expectativa de valor de se praticar 

plágio. Na medida em que alunos são bem-sucedidos na ação, novos praticantes 

são estimulados a fazê-lo, o que corrobora preceitos da Teoria do Comportamento 

Planejado, especificamente, aqueles associados ao controle comportamental 

percebido (AJZEN, 1991). 

 

As demais hipóteses sugeridas não foram suportadas por não apresentarem 

coeficientes significantes frente à Atitude Positiva de Plágio (AT_POS). Destaco o 

construto Normas Sociais com a H3 que não pode ser suportada. Diferentemente 

dos demais estudos que indicam como uma forte influenciadora a percepção do 

grupo para a prática de um comportamento desonesto, neste estudo não pode ser 

suportada. Estudos futuros podem ser desenvolvidos com outras amostras visando 

um possível suporte a hipótese sugerida, uma vez que os participantes pertenciam a 

modalidade de educação a distância. O construto Idealismo apresentou significância 

estatística positiva de (0,141, p<0,05) sobre AT_POS, o que possibilitou não 

suportar a H1.  

 

Buscou-se, ainda, testar a influência das variáveis Gênero e Idade na Atitude 

Positiva frente ao plágio e com os construtos sugeridos. Diferentemente dos outros 

estudos que indicam a influência destas variáveis moderadoras no comportamento 

desonesto, neste estudo, as hipóteses não puderam ser suportadas. Estudos futuros 

podem ser realizados, comparando além de Idade e Gênero em diferentes amostras, 

o estado civil, a etnia, religião e rendimento escolar. 

 

Possivelmente, este estudo possibilita a abertura de caminhos e faz 

importantes contribuições para academia, tais como: a) permitir entender o 

fenômeno que atinge a sociedade e, em especial, a academia e quais poderão ser 

as formas de tratá-lo; b) propõe uma estrutura de antecedentes que serve de base e 

subsídio para estudos futuros para melhor entendimento individual de cada um dos 
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fatores; e c) orienta a criação de uma base para política e ações na academia para 

minimização da prática de plágio.  

 

Assim, considerando os resultados encontrados, este estudo possibilita as 

Instituições de Ensino Superior bem como os gestores de cursos, a orientação para 

a criação de políticas e diretrizes de integridade dos alunos, em que explicita quais 

atitudes são consideradas plágio e, a partir disso, a criação de regras punitivas 

quanto a prática deste ato.  

 

Novas possibilidades de pesquisa e potenciais ações de gestores podem se 

abrir a partir deste estudo. Em primeiro lugar, existe a possibilidade de replicar esta 

pesquisa com outras áreas disciplinares com objetivo de investigar diferenças de 

percepções e resultados entre estudantes de diferentes cursos. Dada percepção de 

que a inserção de características individuais seja relevante, também se pode supor 

que estudos futuros poderão conter outras características comportamentais do 

indivíduo como, por exemplo, aversão ou preferências ao risco às situações de 

plágio, entre outras possibilidades. 

 

As limitações deste estudo se referem ao número de amostras obtidas, a 

consulta de apenas uma instituição, a modalidade de educação à distância e a 

preocupação dos alunos de serem identificados. No que se refere ao número de 

amostras obtidas neste estudo, é possível supor que a não significância das demais 

hipóteses não suportadas neste estudo ocorreu devido ao número de participantes. 

Sugere-se ainda, que com um número maior de pesquisados fosse possível 

encontrar um maior poder explicativo do modelo de Atitude Positiva frente ao Plágio.  

 

Ao considerar apenas uma Instituição de Ensino Superior e particular, pode-

se sugerir um o resultado viesado. Deste modo, novas pesquisas devem ser 

realizadas comparando IES. Além disso, a preocupação dos alunos quanto a 

identificação dos mesmos na pesquisa e uma possível retaliação pode ter interferido 

nos resultados encontrados. 

 

Por fim, a modalidade de ensino pesquisada pode ter influenciado no 

construto proposto e não suportado „Normas Sociais‟. Por se tratar de alunos 
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pertencentes a educação a distância, as práticas e opiniões dos indivíduos e dos 

grupos podem não interferir na atitude destes alunos.  Desta forma, sugere-se a 

realização de novas pesquisas com alunos pertencentes a modalidade de educação 

presencial. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário foi utilizado a fim de validar o instrumento de pesquisa 

proposto (Figura 2). As respostas estavam dispostas em uma escala métrica, do tipo 

Likert, de 7 pontos variando de 1 – discordo plenamente, até 7 – concordo 

plenamente.  
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