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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência dos mecanismos de buscas online nos plágios 

acadêmicos na atualidade. Também, tem por objetivo, demonstrar quais as formas utilizadas por acadêmicos 

que demonstram a sua desonestidade na forma de plágio. 

CONCLUSÃO   

Entende-se por mecanismos de busca os sites 

especiais da internet que possuem o objetivo de 

ajudar os internautas a encontrar informações que 

estão armazenadas em outros sites. Devido ao fácil 

acesso aos mecanismos de buscas e aos arquivos 

que são disponibilizados nos sites, é comum ocorrer 

neste momento o famoso CtrlC + CtrlV (copiar  e 

colar) dos textos e frases disponibilizados nos 

referidos mecanismos de busca.   

 

 

 

 

 

Figura 1: CtrlC / CrtlV   
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Conclui-se que mesmo com as facilidades de acesso 

as informações, os acadêmicos devem ser 

estimulados à realizarem suas pesquisas em livros, 

revistas, jornais e outros meios de informação diversos 

da internet. O combate ao plágio deve ser um trabalho 

diário entre os educadores, pois é muito importante 

coibir esta prática entre os acadêmicos e estimula-los 

para realizar suas pesquisas de forma ética e honesta. 

Atualmente, existem sites que oferecem ferramentas 

de detecção de plágio, logo, os educadores devem 

estar atentos para as mudanças de comportamento na 

escrita de seus alunos, pois se perceber habilidades 

incomuns na escrita do aluno, deve ser analisado se o 

trabalho foi realmente de sua autoria. 

Ocorre que no momento em que o acadêmico copia 

os dados do site de busca é então caracterizado o 

plágio, logo, a desonestidade acadêmica começa 

neste momento. Atualmente conhece-se quatro 

tipos de plágio, sendo eles: o autoplágio que ocorre 

quando um individuo utiliza um trabalho próprio já 

publicado, mas apresentado de maneiras diferentes; 

A autoria fraudulenta, onde há a inserção de 

supostos autores que efetivamente não participaram 

de modo significativo, levando indivíduos à 

apropriação dos benefícios de conteúdos que os 

recompensa indevidamente; Plágios literários que 

consistem em cópias de textos, integrais ou em 

partes e os plágios de conteúdos que consistem na 

exposição de ideias de autores sem lhes dar os 

créditos. 

  


