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O objetivo dessa pesquisa foi compreender o

fenômeno da corrupção acadêmica e como ela se

manifesta nas práticas de estudantes da ESPM.

Os principais pontos analisados foram: como os

estudantes lidam (ativamente e passivamente)

com a corrupção acadêmica, a sua percepção

sobre a sua frequência, a gravidade que atribuem

aos diferentes tipos de corrupção, os motivos que

levam a tal prática, os que a inibem e qual a

predisposição para a sua denúncia. A análise das

práticas mais exercidas na instituição permite

ampliar a percepção de que a corrupção não se

restringe ao ambiente político-partidário, mas está

presente em diversas áreas da vida social,

incluindo a acadêmica.

Unidade: ESPM São Paulo

Entende-se por corrupção o efeito ou ato de

corromper algo ou alguém, com a finalidade

de obter vantagens em relação a outros por meios

considerados ilegais ou ilícitos (ALMEIDA et al,

2014). Pode ser definida também como utilização

do poder ou autoridade para obter vantagens,

presentes ou qualquer bem levando alguém a se

afastar da conduta reta, desvirtuamento de hábitos

(LACEY, 2012). A maioria dos estudos já

publicados cai no erro de julgar essas práticas de

forma normativa e moral, definindo-as como

”desonestas” e que comprometem a integridade

dos resultados e desempenho dos estudantes,

causando um conflito entre as suas competências

reais e as demonstradas no dia a dia da vida

acadêmica (TEIXEIRA, 2011).

O campo da pesquisa consistiu em uma aplicação

de um questionário quantitativo aos estudantes da

ESPM. Dois importantes passos foram dados para

a construção do instrumento: o primeiro consistiu

na utilização de elementos presentes na literatura

estudada e o segundo baseou-se em uma coleta

exploratória e não-estruturada de depoimentos dos

estudantes a fim de elaborar uma lista de práticas

que pudessem ser caracterizadas como

“corrupção acadêmica”. Muitos estudantes,

sobretudo dos primeiros semestres da graduação,

contribuíram com experiências e relatos. A partir

dos elementos teóricos e de práticas mencionadas

pelos estudantes, foi elaborada a primeira versão

do questionário. Esta versão foi validada por meio

de um pré-teste realizado com a colaboração dos

demais estudantes do Programa Jovens Talentos.

Apesar do anonimato nas respostas, muitos

estudantes responderam ao questionário de uma

maneira moralista, revelando uma visão mais

conservadora, e que defende soluções pela via da

coerção e do controle. É perceptível que a maioria

dos participantes enfrentou dificuldades em refletir

sobre muitas das práticas questionadas. Muitos

diziam não saber o que responder ou como

justificar suas percepções, além de reconhecerem

que muitas práticas de corrupção, de tão

naturalizadas e disseminadas no cotidiano da

Educação Superior, talvez nem devam ser vistas

como corrupção.
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