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RESUMO 

O objetivo deste ensaio teórico foi discorrer sobre o domínio de conhecimento do professor 

enquanto mecanismo de prevenção ao plágio nas práticas de instruções. Para tanto, verificou-

se na bibliografia, assunto sobre o domínio do conhecimento, a taxonomia de Bloom, os 

plágios e tipos de plágio, a instrução e acompanhamento do professor e o plágio no ensino da 

contabilidade, de modo a perfazer a proposta deste estudo. Estes tópicos são abordados 

visando suportar a proposta da pesquisa. À vista disso, o domínio do conhecimento é 

segregado em conhecimento de conteúdo e pedagógico, ambos retratando a necessidade de 

organização do conhecimento e as práticas de ensino. Em seguida, foram dirimidos alguns 

conceitos sobre plágio e seus tipos, pois o seu entendimento auxilia no combate as más 

condutas acadêmicas. Quando abordado plágio na academia, foi observado a falta de 

instrução ou a instrução incorreta como motivação para os alunos plagiarem. Assim, foram 

apresentadas práticas de inibição ao plágio, reconhecendo a necessidade de o professor 

orientar os alunos a utilizarem referencias e citações. No tocante à contabilidade, percebeu-se 

uma dificuldade dos alunos durante a elaboração de estudos e, como fator relevante para a 

ocorrência do plágio, têm-se a fragilidade no combate as más condutas acadêmicas. 

Considerando o exposto, sugere-se estudos que aprofundem em revisões sistemáticas que 

detalhem as práticas utilizadas por professores de prevenção ao plágio durante as instruções. 

 

Palavras-chave: Domínio do conhecimento; Mecanismo de prevenção ao plágio; Instrução 

do professor; Plágio e tipos de plágio; Plágio na contabilidade. 
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Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O domínio do conhecimento é fundamental para a promoção do ensino científico no 

âmbito acadêmico, ou seja, o conhecimento pedagógico do conteúdo, ou conteúdo específico 

ensinado é essencial para um ensino cientifico eficaz (Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999). 

Shulman (1987) afirma que o ensino se inicia pela compreensão, por parte do professor, do 

conteúdo aprendido e sua maneira a ser ensinado. Depois, por meio de atividades os alunos 

recebem instruções e oportunidades para aprendizagem, embora a responsabilidade do 

aprendizado, em último caso, seja do estudante e, por fim, o ensino se efetiva pela 

compreensão do conteúdo pelo professor orientador e pelo estudante (Shulman, 1987). Em 

síntese, o cerne do ensino está no domínio do conhecimento (McDiarmid, Ball, & Anderson, 

1989). 

Nisto, a construção do conhecimento é vista a partir da interação entre as partes 

envolvidas no progresso da pesquisa científica, pois tanto o orientador quanto o aluno zelam 

por um vínculo pedagógico em busca por um objetivo comum (Alves, Espindola, & 

Bianchetti, 2012; Leite Filho & Martins, 2006; Pithan & Vidal, 2013). 

A produção de um texto cientifico exige um mínimo de vises e honestidade, no 

entanto desvios de boas condutas, deliberadas ou não, podem acontecer por atitudes do 

pesquisador, sendo isto conhecido como má conduta científica (Handa, 2008). Assim, pela 

boa conduta, a credibilidade é uma coisa que se constrói embasada na ética (Wasserman, 

2010). 

Tem havido uma expansão no volume de artigos científicos, monografias, 

dissertações e teses provenientes de cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu (Leite 

Filho & Martins, 2006). Destaca-se nos cursos de graduação a produção de trabalho de 

conclusão de curso (TCC) como requisito para encerramento do curso superior (Veiga, 

Lemos, & Garbin, 2011). No tocante às publicações da academia, a ocorrência de má conduta 

acadêmica é discutida por alguns autores como Armstrong (1993, 1994), Granitz e Loewy 

(2007), Shashikiran (2014), Standler (2012) Joob e Wiwanitkit (2014), Mattos (2015). 

Visto isto, no âmbito acadêmico, o plágio está envolto pelas dimensões éticas e 

morais (Shashikiran, 2014). Nisto, o plágio é uma ameaça crescente para a integridade da 

academia (Chandrasoma, Thompson, & Pennycook, 2004), sendo a prática vista como 

desonestidade intelectual, por estudantes, e como empecilho ao progresso acadêmico, por 

professores (Moody, 2007). 

O plágio tem sido considerado um crime e métodos tem sido utilizados para 

contrapô-lo (Bouville, 2008; Chandrasoma et al., 2004). Estes métodos podem ser de 

prevenção ou de detecção: os métodos de detecção minimizam o plágio apenas, no entanto os 

de prevenção podem reduzi-lo de modo significativo (Alzahrani, Salim, & Abraham, 2012). 

O domínio do conhecimento envolve o conteúdo e a pedagogia (Shulman, 1986, 

1987). Estes conhecimentos, exigidos ao docente, (Shulman, 1986, 1987) podem contribuir 

como mecanismo de prevenção ao plágio. Além do mais, a falta de instrução ou a instrução 

incorreta serve de motivação para os alunos plagiarem (Wilhoit, 1994). Por isso, um 

compromisso com a integridade acadêmica surge no sentido de combater o plágio (Belter & 

Pré, 2009). Ainda, Belter e Pré (2009) discutem significativos aumentos de plágios em 

trabalhos de baixa qualidade, enquanto Wilhoit (1994) questiona a qualidade da instrução do 

professor em relação a qualidade dos trabalhos dos estudantes.  



 
 

 

Assim, a existência de plágio nas publicações pode ser consequência da falta de 

domínio de conhecimento do professor nas instruções. Diante disso, a proposta deste estudo é 

discorrer sobre o domínio de conhecimento do professor enquanto mecanismo de prevenção 

ao plágio nas práticas de instruções. 

Em relação ao aspecto metodológico, visando atingir o objetivo proposto, baseado 

em pesquisa bibliográfica, efetuou-se um ensaio teórico, o qual permite o desenvolvimento de 

uma proposta sobre determinado tema (Santos, 2006). Sob outra perspectiva, trabalhos 

teóricos admitem uma elucidação lógica e reflexiva por intermédio de argumentações 

rigorosas, interpretações e julgamento pessoal (Severino, 2007). Deste modo, a articulação 

teórica possibilita a extração de contribuições conceituais do tema investigado a partir de 

estudos existentes. 

Além desta introdução, esta pesquisa é composta em mais sete seções: a segunda 

seção aborda domínios de conhecimento; a terceira envolve a taxonomia de Bloom; a quarta 

trata dos conhecimentos sobre o plágio; a quinta discute plágios e tipos de plágios; a sexta 

envolve instrução e acompanhamento pelo professor; a sétima aborda plágio no ensino da 

contabilidade e por fim, expõem-se as considerações finais na última seção. 

 

2 DOMÍNIOS DE CONHECIMENTO 

As contribuições de Shulman (1986, 1987) reformularam os estudos dos 

conhecimentos dos professores, inclusive o propósito dos conteúdos ensinados por eles (Ball 

et al., 2008). Shulman (1986, 1987) identificou um domínio de conhecimento dos professores, 

referida como conteúdo pedagógico. 

De maneira adaptada pelos autores do presente texto, apresenta-se as principais 

categorias de conhecimento dos professores de Shulman (1987): (i) Conhecimento 

pedagógico geral; (ii) Conhecimentos dos alunos e as suas características; (iii) Conhecimento 

de contextos educativos; (iv) Conhecimento de fins educacionais, propósitos e valores; (v) 

Conhecimento do conteúdo; (vi) Conhecimento curricular; (vii) Conhecimento do conteúdo 

pedagógico. 

As categorias apresentadas destacam o papel do conhecimento do conteúdo e fixa o 

conhecimento baseado em conteúdo no panorama de conhecimentos profissionais voltados ao 

ensino (Ball et al., 2008). Conforme Ball et al. (2008), as primeiras quatro categorias 

representam dimensões gerais do conhecimento, ao passo que as demais são dimensões de 

conteúdo específicos.  

Embora todas as categorias sejam igualmente importantes (Shulman, 1987), o estudo 

destaca as dimensões de conteúdo específico. O conhecimento de conteúdo compõem-se do 

conhecimento do assunto e suas estruturações que mantem a matéria organizada (Ball et al., 

2008; Shulman, 1986, 1987). O conhecimento curricular está ligado a utilização de variados 

tipos de materiais disponíveis para a instrução (Ball et al., 2008; Shulman, 1986). Por fim, o 

conhecimento do conteúdo pedagógico é a maneira de como um assunto configura-se para o 

ensino (Mishra & Koehler, 2006; Shulman, 1987). 

O conhecimento do conteúdo pelo professor, que representa o volume e a 

organização do conhecimento (Shulman, 1986), é substancial para a melhoria do ensino e 

aprendizagem. Relata-se que existe uma preocupação maior aos aspectos de ensino do que à 

forma de como os professores necessitam compreender as disciplinas que lecionam (Ball et 

al., 2008). O conhecimento do conteúdo pode ser representado de várias maneiras, segundo 

Shulman (1986): taxonomia cognitiva de Bloom; variedades de aprendizagem de Gagné; 

diferenças estruturais substantivas e sintáticas do conhecimento de Schwab; noções de Peters. 



 
 

 

A exploração do conhecimento curricular requer meios de se questionar as histórias 

contidas nos materiais curriculares e que, também, examine o impacto gerado por essas 

histórias na potencialidade de construção de conhecimentos específicos (Segall, 2004). 

Shulman (1987) esclarece que o conhecimento pedagógico do conteúdo é uma 

mistura de conteúdo e pedagogia, a qual refere-se a forma de conhecimento profissional do 

professor. Tal junção, também, significa uma compressão sobre temáticas, dilemas, 

questionamentos, representados e adaptados as competências dos alunos, expressado para a 

instrução (Shulman, 1987).  

Nisto, a intersecção do conhecimento pedagógico (P) com o conhecimento de 

conteúdo (C) corresponde ao conhecimento do conteúdo pedagógico. A ilustração de Mishra 

e Koehler (2006), observado na Figura 1, denota as palavras de Shulman (1986) que essa 

junção dos conhecimentos são as formas de representação das ideias que proporciona a 

compreensão de um assunto para os outros, seja por analogia, ilustrações, explicações, 

exemplos ou outras demonstrações em palavras. Shulman (1987) revela esta relação como 

“amálgama especial” indispensável à apresentação do assunto. 

Figura 1 - Os dois círculos do conhecimento pedagógico e do conhecimento de conteúdo 

 

Fonte: extraída de Mishra e Koehler (2006). 

 

Desta forma, o conhecimento do conteúdo e as práticas de ensino (conhecimento 

pedagógico) são atestadas pela necessidade de ser continuamente a noção do conhecimento 

pedagógico de conteúdo, endossando as discussões de conteúdos relevantes importantes ao 

ensino, assim discussões de ensino assegura os cuidados para o conteúdo (Ball et al., 2008). 

3 TAXONOMIA DE BLOOM 

O conhecimento de conteúdo pelo professor é fundamental para que sirva de recurso 

de inibição ao plágio, por isso é importante que o conhecimento esteja organizado. Assim, 

quando observado a taxonomia de Bloom (1956), Krathwohl (2002) relata que Bloom (1956) 

visualizou a estruturação taxonômica com utilidades que vão além de uma ferramenta de 

medição. Bloom (1956) acreditava que a linguagem comum acerca das metas de 

aprendizagem facilitaria a comunicação das pessoas, do assunto ou conteúdo da matéria e dos 

níveis de ensino (Krathwohl, 2002). Além disso, o uso desta taxonomia compreendo os 

processamentos cognitivos e a multiplicidade de conhecimentos são  necessários para o 

alcance de padrões (Airasian & Miranda, 2002; Ferraz & Belhot, 2010; Krathwohl, 2002) 

As categorias de Bloom (1956), revisitada por Krathwohl (2002), são: 

Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e Evolução. Estas categorias estão 

organizadas do mais simples ao mais complexo e do concreto ao abstrato (Krathwohl, 2002). 



 
 

 

O Quadro 1 apresenta a taxonomia original de Bloom (1956), o qual subdividiu-se em dois 

grupos que envolve os tipos de conhecimentos e as maneiras de se trabalhá-los. 

 

 

Quadro 1 – Estrutura da taxonomia original de Bloom 

Tipos de conhecimento Maneiras de se trabalhar o conhecimento 

1.0 Conhecimento 2.0 Compreensão 

1.10 O conhecimento de especificidades 2.1 Tradução 

1.11 Conhecimento de terminologias 2.2 Interpretação 

1.12 Conhecimento de fatos específicos 2.3 Extrapolação 

1.20 O conhecimento de formas e meios de lidar 

com especificidades 

3.0 Aplicação 

1.21 Conhecimento das convenções 4.0 Análises 

1.22 Conhecimento de tendências e sequencias 4.1 Análises dos elementos 

1.23 Conhecimento de classificações e categorias 4.2 Análises das relações 

1.24 Conhecimento de critérios 4.3 Análises dos princípios organizacionais 

1.25 Conhecimento de metodologia 5.0 Sínteses 

1.30 Conhecimentos universais e abstrato de um 

campo 

5.1 Produção de uma comunicação única 

1.31 Conhecimento de princípios e 

generalizações 

5.2 Produção de um plano ou conjunto proposto de 

operações 

1.32 Conhecimento de teorias e estruturas 5.3 Derivação de um conjunto de relações abstratas 

 6.0 Evolução 

 6.1 Evolução em termos de evidência 

 6.2 Julgamentos em termos de critérios externos 

Fonte: adaptado de Bloom (1956) e Krathwohl (2002). 

 

A taxonomia original consistiu em seis categorias organizadas de forma hierárquicas 

(Airasian & Miranda, 2002; Bloom et al., 1956; Ferraz & Belhot, 2010; Krathwohl, 2002). A 

mesma taxonomia revisada por Krathwohl (2002) e Airasain e Miranda (2002) consistiu em 

uma reestruturação bidirecional composta por dimensões do conhecimento e de processos 

cognitivos, conforme apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Estrutura revisada e adaptada da taxonomia de Bloom 

 Dimensões do processo cognitivo 

 1 2 3 4 5 6 

Dimensão do conhecimento Compreender Entender Aplicar Analisar Evoluir Criar 

A. Conhecimento fatual       

B. Conhecimento conceitual       

C. Conhecimento processual       

D. Conhecimento 

metacognitivo 
      

Fonte: adaptado de Airasain e Miranda (2002) e Krathwohl (2002). 

 

Na revisão taxonômica feita por Krathwohl (2002), os tipos de conhecimentos foram 

reestruturados numa tabela taxonômica em: conhecimento fatual; conhecimento conceitual; 

conhecimento processual e o conhecimento metacognitivo. Neste caso, os resultados de 

aprendizagem são compreendidos como resultados da instrução em termos de: (i) conteúdo da 



 
 

 

matéria ou assunto; e (ii) descrição daquilo que está sendo feito com o conteúdo. (Krathwohl, 

2002). 

A utilidade da tabela recai na possibilidade e facilidade de se classificar, objetivos, 

atividades e avalições numa representação clara e consistente, podendo auxiliar em momentos 

de instrução do professor, bem como o alinhamento com os objetivos (Airasian & Miranda, 

2002; Krathwohl, 2002). 

 

4 CONHECIMENTO SOBRE O PLÁGIO 

A ruptura da integridade acadêmica do aluno inclui várias práticas antiéticas: 

fraudes, apropriação indevida de trabalho de terceiros, conluio inadequado, aquisição ou 

downloads de trabalhos, falsificação e adulteração de informações, ou outras ações 

desonestas, em especial, o plágio (Bretag, 2013; Roig, 2006). 

Devido à possibilidade de adoção ilegal de ideias de terceiros emergiu a questão de 

propriedade autoral juntamente com a noção de plágio (Sutherland-Smith, 2005). Com efeito, 

conforme Maddox (1995), o plágio está entre os péssimos comportamentos acadêmicos. 

Além da necessidade de o professor ter os conhecimentos abordados anteriormente, é 

relevante que o professor entenda os significados do plágio e as maneiras de sua ocorrência, 

pois a atitude de plagiar é considerada um mau comportamento, um crime a propriedade 

intelectual, um ato nocivo ao corpo do conhecimento que fragiliza a confiança acadêmica, 

algo intensificado pela internet, uma má conduta inadmissível, e ainda, um ato que pode levar 

água abaixo a história de um profissional acadêmico, (Alzahrani et al., 2012; Armstrong, 

1993, 1994; Bretag, 2013; Chandrasoma et al., 2004; Haramati & Amis Jr, 1994; Sterngold, 

2004; Totterman, 1994; Wiwanitkit, 2012).  

Além de ser reconhecido no meio jurídico como uma violação aos direitos autorais 

(crime por negligência que prejudica terceiros), no meio acadêmico o plágio possui uma 

conotação de um crime comercial (Bouville, 2008; Chandrasoma et al., 2004; Maddox, 1995; 

Skandalakis & Mirilas, 2004; Sutherland-Smith, 2005). Desta forma, Maddox (1995) comenta 

plágio como um engano ao leitor, pois expõem a dificuldade de rastreamento de referências 

uma vez que foram roubadas, retendo os créditos de terceiros. 

Nem sempre uma violação de direitos autorais se caracteriza como plágio, porquanto 

é possível plagiar, não violando os direitos, por meio de citações de documentos de domínio 

público (Loui, 2002). Outrossim, casos de plágio devem ser analisados individualmente 

utilizando um padrão justo e coerente (Wiwanitkit, 2012), contudo a maioria dos casos são 

solucionáveis sem a necessidade de procedimentos jurídicos (Loui, 2002). 

Wilhoit (1994) relata que os professores geralmente discutem plágio com os alunos, 

utilizando os termos: trapaças, roubo e desonestidade acadêmica. Para Skandalakis e Mirilas 

(2004), plágio representa o roubo de palavras ou de pensamentos de outras pessoas. Já Fischer 

e Zigmond (2011) o reconhece como furto de propriedade intelectual. Além do mais, o estudo 

de Pennycook (1996) enfatiza o desvio de palavras ou a reutilização de linguagem como um 

crime contra o escritor ao tratar da propriedade intelectual. Ainda, o plágio, no seu atual 

conceito, pode ser visualizado num ponto de vista capitalista de propriedade, ou seja, a ideia é 

transferível e possui valor (Evering & Moorman, 2012). 

Em outra perspectiva, o plágio corrompe tanto a confiança acadêmica de estudantes e 

da instituição, relevante para a dedicação cientifica, quanto a qualidade dos trabalhos 

científicos (Armstrong, 1993, 1994; Batane, 2010). Neste sentido, Bretag (2013) aponta a 

premissa de que o plágio seja algo prejudicial aos trabalhos acadêmicos, dos quais espera-se 

contribuições originais e honestas para a construção de um conhecimento literário. E para a 



 
 

 

disseminação da produção científica, Armstrong (1993) indica o uso de citações como recurso 

para a admissão de ideias de outros autores.  

Os estudantes devem ser desencorajados de se envolver com o plágio (Batane, 2010), 

pois em momentos de pressão durante a produção cientifica é sedutor a eles o seu uso, no 

entanto, por ser uma violação ou algo inaceitável, o plágio pode acabar com uma trajetória 

profissional, mesmo sendo detectado tempos mais tarde (Batane, 2010; Fischer & Zigmond, 

2011; Haramati & Amis Jr, 1994; Roig, 2006). 

Com o advento da internet, a educação, além de ser beneficiada, tem sido 

surpreendida cada vez mais pelo plágio (Alzahrani et al., 2012; Batane, 2010; Granitz & 

Loewy, 2007; Sterngold, 2004). À vista disto, com a informação disponível nos meios 

eletrônicos, alunos „copiam e colam‟ trechos de outros trabalhos para aquilo que chamam de 

própria autoria, portanto, vê-se que os meios digitais tem facilitado a prática do plágio pelos 

acadêmicos (Alzahrani et al., 2012; Batane, 2010; Chandrasoma et al., 2004; Evering & 

Moorman, 2012; Fischer & Zigmond, 2011; Lampert, 2004; Maurer, Kappe, & Zaka, 2006; 

Niezgoda & Way, 2006; Roberts, 2007; Sterngold, 2004; Strom & Strom, 2007). 

Ao passo que a internet desafia cada vez mais as definições de plágio (Fischer & 

Zigmond, 2011), autores observam a prática do plágio como uma má conduta científica 

(Haramati & Amis Jr, 1994; Lancaster & Culwin, 2005; Roig, 2006; Totterman, 1994) e 

tratam-no como algo nada novo para a academia (Totterman, 1994). Tendo em vista que o 

plágio é algo complexo e que pode ocorrer de diversas formas e maneiras, deve-se salutar o 

conhecimento de seus tipos (Alzahrani et al., 2012; Batane, 2010; Roig, 2006; Shashikiran, 

2014; Wilhoit, 1994). 

 

5 PLÁGIOS E TIPOS DE PLÁGIOS 

Atualmente, os métodos de combate ao plágio são observados em duas categorias: 

(1) métodos de prevenção de plágio; (2) métodos de detecção de plágio (Lukashenko, 

Graudina, & Grundspenkis, 2007). Logo, o tratamento do plágio acontece antes e/ou depois 

do fato, isto é, prevenindo ou detectando (Moniz, Fine, & Bliss, 2008). Embora seja 

recomendado o uso de ambos, os métodos de prevenção podem eliminar de modo completo 

ou em grande medida o fenômeno do plágio (Lukashenko et al., 2007). Afinal, a prevenção é 

a essência do novo paradigma de combate ao plágio e não a detecção (Freedman, 2004). 

Como medida preventiva, o professor deve ter a consciência de que a utilização de 

referências e citações durante elaboração de um texto proporciona a ausência de problemas de 

plágio e propriedade intelectual (Alzahrani et al., 2012; Freedman, 2004). De modo 

semelhante, a utilização de ideias ou conteúdo de terceiros requer a realização de citações 

diretas ou indiretas, juntamente com a referência na lista de referências. (Alzahrani et al., 

2012). 

Em relação as categorias, o plágio pode ser intencional (deliberado) e não-

intencional (Fischer & Zigmond, 2011; Sutherland-Smith, 2005). Além destes, Maurer et al., 

(2006) relatam ainda a existência dos plágios: Acidental e Auto-plágio (Beasley, 2004). A 

literatura trata o plágio como: acidental pela falta de conhecimento de regras de citação e 

normas de referências e o desconhecimento sobre o que é plágio; não-intencional através da 

disponibilidade de informações que leva o autor a crer que é de sua própria autoria; 

intencional quando de propósito é copiado alguma ideia ou informação; e, auto plágio quando 

há outro material sem o referências da obra original (Fischer & Zigmond, 2011; Maurer et al., 

2006; Sutherland-Smith, 2005). 



 
 

 

O estudo de Eissen, Stein e Kulig (2007) discutiu os tipos de princípios de detecção 

de plágio, o qual Alzahrani et al., (2012) se basearam para apresentar uma taxonomia de 

plágio que destacasse o plágio literal e o plágio inteligente. 

O plágio literal refere-se a prática popular de cópia ou alteração de texto, a qual os 

plagiadores recorrem para não consumir muito tempo na ocultação da má conduta praticada. 

Alguns exemplos deste tipo de plágio são: o “copiar-e-colar” de textos de forma exata ou 

parcial e alterações no textos originais com reordenação de frases (Alzahrani et al., 2012). Por 

outro lado, o plágio inteligente, considerada uma desonestidade acadêmica, significa a 

tentativa do plagiador em enganar os leitores por alterações das contribuições de outros 

autores de modo a ser apresentado como contribuição própria (Alzahrani et al., 2012). A 

ocultação, ofuscação e alterações de textos de maneira inteligente, inclusive com 

manipulações de textos, traduções ou adoções de ideias são exemplos deste tipo de plágio 

(Alzahrani et al., 2012). 

Visto os tipos de plágio, entende-se que um dos caminhos para a prevenção do plágio 

de maneira adequada é através da instrução e do acompanhamento dos professores no 

desenvolvimento das atividades dos alunos. Por isso, é relevante que o docente tenha a 

capacidade de analisar os registros e a escrita dos textos de pesquisas feita pelos alunos ao 

decorrer do tempo em que um trabalho cientifico se desenvolva (Beasley, 2004). 

 

6 INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PELO PROFESSOR 

A instrução incorreta é uma motivação para os alunos plagiarem e pouco tem sido 

feito para direcionar o problema mais ativamente na educação e preparo dos estudantes 

(Moniz et al., 2008; Wilhoit, 1994). Isto é visto quando os professores aplicam advertências 

ou punições em vez de instrução adequada para evitar a ocorrência de plagio (Wilhoit, 1994). 

Assim, Awdry e Sarre (2013) sugerem aos professores que preocupem-se pouco com 

detecção e punição de plágio e mais com a integridade de seus alunos.  

Desta forma, o professor possui o compromisso com a integridade acadêmica que 

pode colaborar para a redução do plágio, desencorajando os alunos da prática de plagiar e 

indicando suas consequências (Belter & Pré, 2009; Wilhoit, 1994). Por outro lado, uma 

abordagem seria entender o raciocínio do estudante sobre plágio e elaborar métodos para 

inibi-lo. (Granitz & Loewy, 2007). Embora professores e alunos possuam ferramentas a sua 

disposição, tendo em vista as diferenças de experiências tecnológica, parece não existir 

receios dos alunos pela prática do plágio em detrimento ao professor (Granitz & Loewy, 

2007). 

Os achados de Belter e Pré (2009) revelaram uma ligação entre artigos de baixa 

qualidade e alta ocorrência de plágios. No estudo de Wilhoit (1994), o autor questionou sobre 

a qualidade do ensino dos professores em relação aos trabalhos dos estudantes. Na visão de 

Shulman (1986, 1987), as instruções podem ser de alta qualidade se proporem conhecimentos 

refinados (Ball et al., 2008). Portanto, compreende-se que a qualidade da instrução está 

diretamente relacionada a sua aplicação, logo presume-se que as instruções de alta qualidade 

podem ajudar a inibir a ocorrência de plágio. 

A instrução pelo professor envolve uma multiplicidade de maneiras de ensinar e 

pode ser representada pelas coordenações, apresentações de explicações com clareza, 

interações eficazes com os alunos, trabalhos, questionamentos, respostas, críticas, descobertas 

e outros aspectos de ensino ativo (Shulman, 1987). 

Entre as práticas de instrução, as que são centradas no aluno pode favorecer a 

eficiência na instrução de conteúdos como mecanismo de inibição ao plágio (Moniz et al., 



 
 

 

2008; Sterngold, 2004), pois preparam da maneira adequada a informação literária para os 

estudantes. 

A instrução do professor, como inibição ao plágio, contempla, entre outras, as 

seguintes práticas: explicar sobre plágio, ajudar os estudantes sobre o envolvimento de ideias 

de outros autores, ensinar a realizar paráfrases e resumos, instruir sobre referências e citações, 

revisar os drafts dos alunos, reunir com o aluno para a discussão de pesquisas, ensinar a 

pesquisar informação válida e confiável na internet, esclarecer o entendimento das 

circunstâncias de aplicações éticas e antiéticas de informações, segregar a pesquisa em tarefas 

menores, requerer a escrita de tópicos específicos, escolher algumas fontes de materiais para 

os estudantes, incorporar tarefas em discussões, requisitar do estudante prova material do 

conteúdo da pesquisa (Belter & Pré, 2009; Chandrasoma et al., 2004; Evering & Moorman, 

2012; Fischer & Zigmond, 2011; Granitz & Loewy, 2007; Moniz et al., 2008; Sterngold, 

2004). 

Visto que existem práticas de instrução, é preciso que haja o acompanhamento do 

professor-orientador. Por isso, conforme Brown e Atkins (2002), há algumas habilidades 

essenciais no ensino supervisionado, tais como: a estruturação do roteiro da pesquisa, o 

fornecimento de feedback e o planejamento e monitoramento do projeto. Ainda, o autor lista 

três objetivos para os primeiros encontros da instrução: verificar se as necessidades da 

pesquisa foram estabelecidas, definir as atribuições do professor e do aluno e determinar as 

tarefas do aluno que permitam a realização de diagnósticos pelo professor (Brown & Atkins, 

2002). Além disso, os orientadores devem conduzir seus alunos em atividades relacionadas à 

pesquisa científica (Leite Filho & Martins, 2006). 

Em síntese, uma instrução de alta qualidade do professor, que considere as práticas 

apontadas pelos autores, pode contribuir para a inibição de plágios em trabalhos científicos de 

alunos. Contudo há professores que resistem em utilizar práticas de prevenção ao plágio, 

tendo em vista a demanda de tempo exigida e o envolvimento necessário com alunos 

(Sterngold, 2004). 

 

7 PLÁGIO NO ENSINO DA CONTABILIDADE 

Tem ocorrido discussões em que temas como ética, desonestidade, má conduta 

acadêmica e plágio são tratados veemente na contabilidade (Ameen, Guffey, & McMillan, 

1996; Karabag & Berggren, 2012; Kisamore, Stone, & Jawahar, 2007). Estudos recentes, ao 

tratarem sobre o comportamento de acadêmicos da área de negócios e de contabilidade, 

revelaram não haver nenhuma contenção da prática de plágio por alunos já envolvidos em 

más condutas acadêmicas e, apontam, dentre outros fatores, a pressa pelo encerramento da 

atividade como razões para o comportamento antiético (Chandrasoma et al., 2004; Veludo-de-

Oliveira, Aguiar, Queiroz, & Barrichello, 2014). 

Na pesquisa de Ferreira e Persike (2014) ao abordar sobre a „pressão‟ por publicação, 

os autores preconizaram a disponibilidade de cursos de escrita científica e o auxílio 

pedagógico como forma de possibilitar ao aluno a prática de escrever em outras línguas 

visando a redução de práticas desonestas na academia. À vista disso, Oliveira Neto e 

Chacarolli Júnior (2013), comentaram sobre o ingresso da disciplina de ética e de seus 

conceitos nas demais disciplinas de contabilidade. Ainda, os autores confiam na atuação do 

educador no sentido de cooperar com a integridade acadêmica, pois ao considerarem a 

diversidade cultural entre professores e alunos, acreditam que este fator pode reduzir ou 

contribuir para a ocorrência da desonestidade nos cursos superiores de contabilidade (Neto & 

Júnior, 2013). 



 
 

 

Visto como algo comum entre estudantes de contabilidade, o estudo de Ameen et al., 

(1996) recomendou o entendimento da desonestidade acadêmica na perspectiva dos alunos e 

ainda tratou da necessidade dos professores de conhecerem o envolvimento dos estudantes de 

contabilidade com uma diversidades de questões éticas. Neste estudo, os achados revelaram 

como fator relevante para o alto índice de ocorrência de plágios a fragilidade no combate às 

más condutas acadêmicas por parte dos professores em sala de aula (Ameen et al., 1996). 

Não obstante a fragilidade dos educadores, há um entendimento de que estudantes de 

contabilidade não possuem habilidade durante a escrita acadêmica e que por isso se submetem 

às más condutas científicas (Caspari, 1988). Conforme já exposto, o plágio é tratado pela 

literatura como uma má conduta e possui uma diversidade de tipos de ocorrência. Assim, o 

entendimento por parte dos alunos sobre plágio e seus conceitos contribui no sentido de 

reduzir as ocorrências desta desonestidade acadêmica durante a produção científica (Volkov, 

Volkov, & Tedford, 2011). 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As contribuições de Shulman (1986, 1987) são consideradas impactantes na 

reestruturação dos estudos sobre os conhecimentos dos professores. Dentre os domínios de 

conhecimento identificados na proposta do autor, tem-se o conhecimento de conteúdo e o 

conhecimento pedagógico. Com base no exposto neste estudo, entende-se que o 

conhecimento do conteúdo se refere ao domínio da literatura a que se propõe explicar e por 

conhecimento pedagógico, trata-se do conhecimento das práticas de ensino para transmitir o 

conhecimento. 

Uma das maneiras de se observar o conhecimento de conteúdo é através da 

taxonomia de Bloom (1956), a qual apresenta vários tipos de conhecimentos específicos. Tal 

proposta inicial auxilia na compreensão dos tipos de conhecimentos que o professor pode ter 

para a sua atuação como instrutor ao aluno. Por sua vez, a taxonomia revisada, de Airasain e 

Miranda (2002) e Krathwohl (2002), proporciona, por meio das dimensões do conhecimento e 

do processo cognitivo, um meio de organização do conhecimento, facilitando a 

operacionalização. 

Depreende-se o plágio como contribuinte para a ruptura da integridade acadêmica. 

Por consequência, isto conduz a uma preocupação do professor com a redução das 

ocorrências de plágios. Ao passo que a má conduta compromete a literatura, o orientador 

acompanha a construção do conhecimento, evitando o acontecimento de desonestidades de 

seus alunos. 

Ciente dos prejuízos provocados pelo plágio na literatura, é importante ao professor o 

conhecimento das formas de sua manifestação, em razão de que a instrução pode prevenir a 

má conduta. Assim, conforme visto, existem duas categorias de combate ao plágio: prevenção 

e detecção. A prevenção como um redutor considerável de plágio, ao contrário de detecção 

que apenas minimiza (Alzahrani et al., 2012), é compreendida como o fundamento do novo 

paradigma de combate ao plágio (Freedman, 2004). Dentro disso, o domínio do conhecimento 

do professor favorece o fornecimento de instruções como medida preventiva de plágio. Além 

disto, existe a recomendação para que os professores se preocupem com métodos de 

prevenção. 

Desta forma, há uma percepção de compromisso com a integridade acadêmica, a 

qual, entre outras ações, é representada pela qualidade da instrução, pelas práticas de 

instrução e pelo acompanhamento do professor durante a construção do conhecimento. 



 
 

 

O domínio do conhecimento, como mecanismo de redução de plágio, e o 

conhecimento sobre plágio podem auxiliar no aprimoramento da qualidade da instrução, que 

está diretamente relacionada a sua aplicação, no combate as más condutas acadêmicas, na 

preservação da integridade acadêmica e, num aspecto positivo, na construção do corpo de 

conhecimento, enfim presume-se as instruções de alta qualidade, podem ajudar a inibir a 

ocorrência de plágio. 

No campo das ciencias sociais aplicadas, em especial à ciências contábeis, parece 

haver uma crítica em relação aos alunos quanto a escrita científica. O entendimento é de que 

alunos comentem plágio devido às pressões exercidas por cursos de graduação e pós-

graduação associadas a falta da prática de produção científica dos alunos e a qualidade das 

instruções dos professores em sala de aula. 

Durante a elaboração deste trabalho, os autores identificaram e evitaram más 

condutas presentes em trabalhos científicos que compõem o corpo de conhecimento sobre 

plágio e domínio de conhecimento. Finalmente, as discussões sobre más condutas acadêmicas 

levam a reflexões de que os trabalhos e publicações em programas de pós-graduação e 

graduação são vistos mais como um cumprimento de requisitos em vez de contribuições para 

a construção do conhecimento. 

Pesquisas futuras, orientadas para os aspectos mencionados neste trabalho podem 

contribuir para a compreensão da ocorrência de plágio na contabilidade. Ainda, recomenda-se 

revisões sistemáticas que detalhem as práticas utilizadas por professores de prevenção de 

plágio durante as instruções em sala de aula. 
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