


consentimento do professor e de seus 
gestores (coordenador pedagógico e di
retor). "Não sou, portanto, contra a co
la, desde que o professor autorize seus 
alunos a fazerem o teste com o livro 
aberto, podendo consultar o material 
livremente e inclusive contando com 
conversas paralelas e colaborativas en
tre seus pares e com o próprio profes
sor da disciplina", defende. 

O docente acrescenta que provas 
abertas exigem muito dos estudan
tes durante a formulação de respostas. 
"Muitas vezes, os alunos afirmam que 
as provas abertas são as mais difíceis. 
E t êm razão, pois esses testes desa
fiam o planejamento docente, pois são 
provas que exigem muito mais pensa
mento e trabalho para atender aos fins 
educacionais", pondera o mestre. 

Para quem acha a sugestão um 
tanto quanto liberal para o sistema de 
ensino brasileiro, o professor respon
de com a t ransparência . Mart ins re
força que, na relação entre professor 
e aluno, desde o primeiro dia de au
la deve haver um acordo de convivên
cia. "O que se pode e o que não se po
de fazer dentro ou fora da sala de aula 
ou no âmbi to da escola deve estar cla
ro. A cola merece atenção ou interven
ção do professor, quando não consen
tida. Nesse caso, o grave é a quebra do 
pacto de convivência entre professor e 
aluno", afirma. 

Outro método adotado pelo educa
dor para acabar de vez com a cola é, 
ao mesmo tempo, simples e polêmico. 
Ele explica: " E u dou a nota ao aluno. 
Oferto a nota que ele quiser. Isso para 
mostrar, desde cedo, que meu magis
tério não se confunde com prova for
mal, escrita, periódica. A prova, cla
ro, é aplicada, não para dar nota, mas 
validade aos conhecimentos apreendi
dos pelos estudantes e respaldar meu 
método de ensino. Ao contrário de se 
criar desordem na avaliação, cria-se 
uma cultura de autoavaliação a partir 
da consciência de si mesmo." 

Mart ins observa que a técnica tem 
se mostrado eficaz, como o f im da ten
são avaliativa. "As provas passam a ter 
um caráter eminentemente de apren
dizagem. No início, temia que muitos 
alunos, especialmente os mais ousa-

dos, chegassem e simplesmente dis
sessem: pronto, tá aqui, mestre, mi 
nha prova em branco. Pode colocar um 
10. Esse temor me fez ver que, na práti
ca docente, minha atitude não poderia 
ser demagógica ou falaciosa", observa. 

A experiência fez com que o edu
cador constatasse que, sem uma re
lação aberta e fraterna, não se chega 
a um consenso na relação professor-
-estudante. Para ele, o autoritarismo 
e o respeito conquistado pelo medo 
são atitudes obsoletas. "Já no primei
ro dia de aula, faço a oferta das notas 
e não há quem admita recebê-las es
pontaneamente, por puro comodismo. 
Confirmo a sensação de que vamos à 
escola não para aprender a tirar boas 
notas, mas sim para ter uma formação 
de atitudes e valores. Onde há transpa
rência, não há clandestinidade ou ile
galidade", considera. 

ATITUDES SEM SOTAQUES 
A cola em sala de aula é prática dis
seminada mundialmente. Na América 
do Norte, t a m b é m é tema discutido à 
exaustão, mas nem por isso resolvido 
ou esgotado. O professor de história 
Christopher Doyle trabalha há mais de 
25 anos no ensino médio e universi tá
rio nos Estados Unidos e é autor de vá
rios artigos em revistas especializadas. 
Ele conversou com exclusividade com 
a Gestão Educacional sobre o fenômeno. 

Doyle conta que chega um momen
to no ano letivo em que os alunos per
guntam: "Por que Richard Nixon pôde 
mentir tanto?" ou "Como as pessoas 
podiam ter escravos?" E é nessa oca

sião que ele os convida a refletir so
bre o ato de colar. "A maioria admi
te que cola e que copia trabalhos. Mas 
eles reconhecem t a m b é m que o ato é 
um problema ético e isso é um ponto 
muito positivo. Sinto claramente que 
os alunos querem ser ouvidos e pedem 
inclusive ajuda, mas ainda falta tra
quejo das insti tuições de ensino para 
lidarem com o problema", diz. 

Para ele, os educadores devem re
pensar as razões para dar determina
do trabalho escolar para o aluno, pois, 
com frequência, tais tarefas derivam 
da tradição. "Nós aplicamos exercí
cios para casa porque há uma longa 
tradição nisso. Testamos estudantes 
individualmente e não cooperativa
mente, porque isso é o que sempre foi 
feito. Acho que nós, professores, deve
mos sempre nos perguntar o que que
remos que nossos estudantes apre
endam com o exercício proposto e, a 
partir daí, avaliar se é válido que usem 
suas anotações ou outros materiais pa
ra resolvê-los", avalia Doyle. O docente 
norte-americano não esquece, porém, 
de que a família exerce uma influên
cia muito mais densa sobre a formação 
dos estudantes. 

A necessidade do vínculo família-
-educação desconhece idiomas e sota
ques. Tanto que é lembrado da mes
ma forma em Fortaleza, pelo professor 
Mart ins. "Os pais e responsáveis são, 
sem dúvida, a fonte formadora de va
lores na criança. Recentemente, v i , em 
um supermercado, pais 'ensinando' o 
filho de cerca de 7 anos a comer uva 
sem danificar a embalagem, burlan-



do a vigilância do local. Considero esse 
tipo de comportamento dos pais mais 
grave do que a ocorrência da cola na 
escola", observa. 

FALSO MORALISMO E REALIDADE 
Educadores como o professor Vicente 
Martins acreditam que a cola é vis
ta com falso moralismo em pleno sé
culo X X l . Para ele, este artifício pode 
ser compreendido sob a perspectiva da 
neurociência. "O ato de dar uma es
piada em um livro pode ser uma boa 
estratégia de o aluno checar um dado 
lido na noite anterior, ainda transi tó
rio na memór ia de curto prazo. Com 
a cola, ele confirma a informação e a 
transfere, definitivamente, para a me
mória enciclopédica, que carregará pe
la vida inteira", explica. 

Esse tipo de percepção leva o profes
sor a interpretar a cola de forma diferen
te do resultado de algumas pesquisas, 
que a definem como um ato de desones
tidade. "Se fosse uma palavra tão social
mente reprovável, o Tribunal Superior 
Eleitoral não recorreria, na sua propa
ganda, ao expediente da cola como um 
recurso que o eleitor deva usar no dia da 
votação. É hora de parar com falso mo
ralismo e tentar inovar nossos métodos 
de ensino", convoca Martins. 

O professor do Núcleo de Gestão do 
Senai Blumenau, em Santa Catarina, 

Jorge Purgly, t a m b é m consultor de 
empresas, compartilha da opinião e 
faz uma comparação com a realidade. 
"Na vida profissional, tudo é feito com 
consulta. Quando o estudante entra no 
mercado de trabalho, o que é exigido, 
na maioria das vezes, é justamente o 
discernimento, capacidade de anál ise 
e síntese. Por isso, a prova aberta se
ria um meio interessante para pôr f im 
à cola e, ao mesmo tempo, trabalhar 
qualidades mais autênticas de cada 
aluno", analisa. 

A psicóloga e professora da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas) Karina 
Fideles Filgueiras, doutoranda em 
Educação na Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), é outra docen
te que não enxerga apenas os aspectos 
negativos da cola. Ela afirma que copiar 
é um modo de fixação do conteúdo, um 
procedimento de ensino importante na 
prática pedagógica. "Fazer um lembrete 
com pontos principais de um conteúdo 
a ser estudado pode ser eficaz. É a uti
lização de um recurso mnemônico i m 
portante: o registro, tão estimulado e 
valorizado nas escolas", explica. Porém, 
Karina afirma que este recurso foi to
mando proporções diferenciadas de 
utilização. "Se por um lado ensina-se a 
copiar para fixar, por outro lado, os alu
nos aprenderam a usar esse recurso em 
situações avaliativas." 

INTERNET E O PLÁGIO 
Em tempos de informação disponível 
a dis tância de apenas um clique, o de
bate sobre os artifícios que estudantes 
usam para burlar mecanismos de ava
liação ganha contornos muito maio
res que os da velha cola. Especialistas 
fazem questão de reforçar os riscos de 
outros mecanismos que, a lém de re
conhecidamente ilegais, não trazem 
acréscimo ao processo pedagógico, co
mo o plágio. 

É notório que muitos estudantes 
exploram o universo vir tual não ape
nas como meio de pesquisa, mas tam
bém como atalho para cópias inte
grais. Mart ins observa que, para que 
se configure o plágio, o aluno terá que 
"reproduzir fielmente o texto captura
do na web ou outros suportes conven

cionais (como revistas, jornais, enci
clopédia e livros) e, no lugar do nome 
do autor, colocar seu nome". 

É nesse momento que se torna cru
cial o papel do professor. "Quando es
tudantes copiam literalmente o tex
to de outras pessoas, muitas vezes eles 
não foram orientados sobre como fa
zer resumo de um material lido. Se 
um aluno não aprende estratégias de 
aprendizagem de leitura, especialmen
te a de compreender o que lê, tende a 
reproduzir ipsis verbis o texto de outrem 
em suas tarefas escolares. Quem ensi
na estratégia de aprendizagem, em sa
la, evita que fora da escola os alunos 
recorram a expedientes considerados 
antiéticos pelos docentes", avalia. 

Mart ins constata que a escola ain
da não sabe lidar com a internet e su
gere que o papel das insti tuições de 
ensino seria, talvez, orientar alunos 
a usarem os buscadores de conteúdo 
com um grau de refinamento que lhes 
permitisse encontrar o que interessa 
discutir. "A escola precisa se concen
trar na sua missão de oferecer forma
ção intelectual e em valores destinada 
aos alunos", conclui. 

Na falta de um projeto pensado pa
ra esse fim, especialistas advertem: 
nem sempre há má-fé por trás do plá
gio abastecido via web. "Muitos alunos 
não sabem a diferença entre resumo, 
resenha, citação, sinopses, paráfrase e 
cópia. Eles desconhecem seus próprios 
direitos e deveres. É importante que o 
processo de ensino-aprendizagem seja 
substituído, naturalmente, por metodo
logias mais adequadas", alerta Purgly. 

Entre tanta polêmica, uma unani
midade: para que questões como a co
la sejam extirpadas da sala de aula é 
necessár io que o estudante seja prota
gonista do conhecimento. "Os profes
sores devem ser orientados no sentido 
de promover uma prática pedagógi
ca mais d inâmica , que possibilite ao 
aluno uma efetiva par t ic ipação no 
processo de aprendizagem, valorizan
do o seu posicionamento crítico e to
das as suas vivências", dizem Jarbas 
Carvalho Fi lho e Mariane Capelli , 
coordenadores do Colégio Sagrado 
Coração de Jesus, em Belo Horizonte 
(MG). G 
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