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Resumo

Dias, Wagner Teixeira; Eisenberg, Zena Winona. Vozes diluídas,
camufladas ou exaltadas na fronteira entre a autoria e o plágio. Rio de
Janeiro, 2013. 192 p. Dissertação de Mestrado – Departamento de
Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta pesquisa buscou aferir como professores universitários e licenciandos
compreendem e se relacionam com questões que tangem o universo fronteiriço da
autoria e do plágio nos trabalhos acadêmicos de pesquisa. Para a realização da
investigação, foram entrevistados de modo semiestruturado trinta licenciandos de
cursos da área de Ciências Humanas – em caráter presencial ou via Ferramenta de
Comunicação Síncrona (FCS) e nove professores de licenciaturas. Os dados foram
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analisados com o auxílio do software Atlas.Ti, de modo a se conseguir realizar
uma triangulação entre as falas de licenciandos, de seus professores e a literatura
especializada. Como resultados, vimos que nem todo plágio cometido por
licenciandos se faz como forma de trapaça. Há desconhecimento e dúvida do que
venha a configurar plágio, de modo que as construções autorais sejam
prejudicadas. O trabalho nos encaminha para reflexões que tendem a acreditar que
uma boa condução, um comando eficiente de pesquisa, orientação por parte dos
professores quanto à forma e ao conteúdo de pesquisa podem minimizar os efeitos
do plágio e permitir posicionamentos autorais autônomos, responsáveis e éticos.
Acreditamos ainda poder correlacionar a construção do plágio como vetor
fronteiriço e paradoxalmente oposto à construção autoral.

Palavras-chave
Plágio; autoria; pesquisa; formação de professores; responsabilidade
moral; dialogismo e polifonia.

Abstract
Dias, Wagner Teixeira; Eisenberg, Zena Winona. (Advisor). Diluted
voices, disguised or elevated on the frontier between authorship and
plagiarism. Rio de Janeiro, 2013. 192 p. MSc. Dissertation –
Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

This research aims to understand how university professors and
undergraduates understand and relate to matters that concern the universe frontier
of authorship and plagiarism in academic work research. To perform the research,
we interviewed so semistructured thirty undergraduate courses in the area of
Humanities - in person or via character Synchronous Communication Tool (SCT)
and nine degrees of teachers. Data were analyzed with the aid of Atlas.TI
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software, so if you can perform a triangulation between spontaneous speech
undergraduates, their teachers and literature. As a result, we realized that not all
plagiarism committed by undergraduates is done as a subterfuge of cheating.
There is ignorance and doubt will set the plagiarism, so that the buildings are
copyright harmed. The work leads us to thoughts that tend to believe that a good
driving, a command efficient research, guidance from teachers as to form and
content search can minimize the effects of plagiarism and copyright placements
allow autonomous, responsible and ethical. We believe still able to correlate the
construction of plagiarism as opposed to vector construction copyright.

Keywords
Plagiarism; authorship; research; teacher training; moral responsibility;
dialogism and polyphony.
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