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RESUMO: A observação de práticas universitárias dos cursos de Direito, como a cópia em 

atividades avaliativas e plágios em trabalhos acadêmicos, nos permite perceber o quanto distam 

da proposta estatal para a formação de um profissional preparado eticamente para trabalhar com 

a justiça social. São justamente nas extremidades, que as distorções melhor se mostram, embora 

as instituições se cerquem de cuidados punitivos, que também podem ser questionados, são nas 

avaliações e na produção textual acadêmica de final de curso que as contradições emergem com 

maior impacto. O estudo dessas práticas pode ser útil para o entendimento dos porquês das 

constantes quebras das regras acadêmicas, particularmente em um curso onde se espera uma 

postura exemplar, no que diz respeito ao cumprimento de regras de conduta, já que é parte 

intrínseca da formação do advogado o trato com leis, normas e padrões igualitários de conduta. 

Sabedores de que os documentos que regem a educação brasileira são cuidadosos em relação à 

avaliação e aos trabalhos de conclusão de curso, o descompasso entre o que se propõe, o que se 

faz e as queixas dos docentes, pressupõe uma contradição na construção desse sujeito da 

educação. Pode ser que as explicações, sobre a ocorrência desses desvios, se percam justamente 

no fato de buscarem suas causalidades. Esse tipo de análise não nos interessa porque tão antiga 

quanto os problemas que nos propomos a estudar, afinal as universidades aperfeiçoam os 

mecanismos punitivos e os discentes aperfeiçoam as formas para conseguirem escapar das 

punições. Guerra onde deveria haver colaboração. Entendemos que a fala cotidiana dos 

docentes e discentes, que não ocupa os textos científicos que tratam do ensino universitário, 

pode demonstrar o quão distante estão do pressuposto de um ensino centrado na formação de 

um cidadão, apto às ações democráticas propagadas pelo Estado de Direito. Nossa análise 

utiliza a proposta de Paul Veyne e Michel Foucault, quando indicam a necessidade de 

entendermos as tramas da história recente e como esses conceitos foram construídos, associados 

e passaram a ser entendidos como práticas verdadeiras e importantes para a educação. É comum 

que as universidades mantenham rígidos controles em seus regimentos, mas não impedem os 

ilícitos das cópias sem citação nos trabalhos acadêmicos de final de curso, sendo cada vez mais 

comum o plágio, traduzido em linguagem virtual como o control+ c control+ v em trabalhos 

de todo tipo. Seriam tais práticas atos isolados, realizados por indivíduos transgressores e alunos 

indesejados? Seriam práticas isoladas e diferentes do que ocorre diariamente nas relações 

escolares? Mesmo a enorme produção textual acadêmica, sobre temas caros ao ensino 

universitário, não responde algumas indagações pertinentes sobre o cotidiano universitário 

contemporâneo. Daí porque, nossa pesquisa, além dessa produção acadêmica, utiliza o estudo 

de caso em uma universidade no interior do estado de São Paulo, e instrumentos de pesquisa de 

campo, como a entrevista com professores do curso de Direito e levantamento de dados 

quantitativos com os alunos do mesmo curso. 
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