
Plágio

internet utilizada como
ferramenta educativa já
não é mais nenhuma no-
vidade. E que ela é par-

te dominante das pesquisas feitas
dentro e fora da escola, também. Se
por um lado a rede permite o aces-
so a diversas fontes de informações,
das mais variadas partes do mun-
do, por outro, deixa os alunos cada
vez mais à vontade para fazer uso
do famoso "ctrl+c, ctrl+v", ou se-

ja, copiar e colar conteúdos da web
na íntegra.

Além do aprendizado prejudi-
cado, já que o aluno não checa em
mais de uma fonte e não escreve o
próprio texto, copiar materiais sem
citar o autor constitui-se em cri-
me de plágio, previsto na lei n"
10.695/2003. Para combater o pro-
blema nos bancos escolares, a pro-
fessora Luzia Siqueira Vasconcelos,
diretora da Faculdade de Educação
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da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas, acredita que os alunos
têm de ser bem informados sobre o
sentido da autoria. "O professor de-
ve explicar que a prática é um delito
e que todo autor deve ser respeitado
por sua produção".

Porém, Lu?ãa ressalta que o pro-
blema do plágio parte para uma di-
mensão maior: a de valores éticos.
"Infelizmente, vivemos no país da
cultura do 'jeitinho'. Assim como
compramos produtos piratas, outras
coisas vão para a sala de aula como se
fossem naturais. A orientação deve-
ria partir de casa". Portanto, a ques-
tão dentro da escola deve ser tratada
de forma incisiva. "Se permitimos
que cometa delitos, a criança come-
ça a se utilizar de subterfúgios va-
gos. O aluno deve ser informado so-
bre os erros, afinal, ninguém nasce
sabendo", considera.

Para combater o plágio, a dire-
tora faz um trabalho contínuo de
conscientização com seus alunos so-
bre o uso da internet nos trabalhos
acadêmicos. Os resultados práti-
cos já se apresentaram: no ano pas-
sado, houve uma queda considerá-
vel no número de cópias ou citações
sem identificação nos trabalhos de
conclusão de curso (TCC). O alerta
de Luzia foi que o aluno plagiador
responderia academicamente pela
prática. "Sempre batemos nessa te-
cla: apropriar-se indevidamente das
idéias dos outros é crime".

USO RESPONSÁVEL
O uso responsável da internei é ou-
tro problema enfrentado pelas esco-
las, principalmente com as gerações
que já nasceram pesquisando na re-
de. "A solução é mostrar casos prá-
ticos para as crianças, para que elas
e as famílias fiquem conscientes de
que é preciso cuidado na hora de bus-
car materiais na web", diz a geren-
te de Comunicação Corporativa da
empresa de telefonia GVT, Tatiana
Weinheber. A companhia firmou
uma parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Curitiba e
está real izando palestras sobre o as-
sunto, ministradas voluntariamente

por funcionários. "Queremos mos-
trar aos pais que eles não precisam
saber lidar com a tecnologia para
observar e acompanhar o que o filho
está vendo na internet",

Um dos casos práticos levados
pelos palestrantes é o "Trabalho No-
ta 10". "Mostramos uma história em
quadrinhos em que o aluno tira no-
ta máxima, mas o trabalho tinha si-
do plagiado. Mostramos o quanto is-
so prejudica o aluno", conta Taliana.
O projeto também aborda a questão
das pesquisas feitas com outras fon-
tes além da internet e os perigos da
superexposição na rede. "Alertamos
os pais e as crianças que, ao conhe-
cer alguém na internet, deve-se to-
mar diversas precauções. Queremos
conscientizar os adolescentes de que
a conversa na rede também é com
uma pessoa, e não com uma máqui-
na".

Sônia de Fátima Magalhães, di-
retora da Escola Municipal Anita
Merhy Gaertner, uma das Sônia de
Fátima Magalhães que recebeu a pa-
lestra, afirma que a conversa foi im-
portante para que os pais, profes-
sores e alunos pudessem interagir
e conversar melhor sobre o assun-
to. "Procuramos observar como os
alunos pesquisam, mas percebemos
que os casos de plágio, muitas vezes,
se dão por total desconhecimento.
Nossa função é auxiliá-los na sele-
ção dos conteúdos, para que eles te-
nham uma boa formação intelectual
e não cometam erros".
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