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Tema 4 – 2º Bimestre 
 

PLÁGIO: VOCÊ SABE O QUE É? 
 
Texto 1 (significados.com.br) 

 
Plágio significa copiar ou assinar uma obra com partes ou totalmente reproduzida de outra 

pessoa, dizendo que é sua própria. 

O plágio pode ser de qualquer natureza, como em livros, música, obras, fotografias, trabalhos, 
e etc. O plágio ocorre quando um indivíduo copia o trabalho de alguém e não coloca os 

créditos para o autor original. 
O plágio é a cópia não autorizada de várias informações, e é considerado crime, previsto no 

Código Penal Brasileiro, e na lei 9610. O plágio é considerado uma atitude antiética em vários 

países, e em vários é considerado como crime de violação de direito autoral. 
O plágio musical acontece quando uma música ou o trecho de uma música são copiados por 

um artista ou banda. Quando isso é provado em uma ação judicial, a parte que copiou tem que 
pagar uma indenização ao autor original. 

Quando um objeto ou pintura é falsificado, com o objetivo de enganar alguém para que pense 

que se trata do original, estamos perante uma fraude denominada contrafação. 
Texto 2 (significados.com.br) 

Plágio em trabalhos acadêmicos 
Existem também diversos casos de plágio no mundo acadêmico, por exemplo, em faculdades, 

cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, onde alunos copiam trabalhos e teses de 
conclusão de outros, em vez de utilizar as citações bibliográficas. Além do mais, copiar 

trabalhos de outra pessoa, que já tenha feito, é considerado plágio, mesmo com o 

consentimento do autor. 
Nos trabalhos acadêmicos, os alunos devem seguir as normas da ABNT, que afirmam que 

mesmo nos pequenos trechos que não são da autoria do executante do trabalho, o autor deve 
ser devidamente identificado, segundo as especificações normativas estipuladas. O ato do 

plágio, como consiste numa cópia da propriedade intelectual de outra pessoa, prejudica o 

desenvolvimento do pensamento crítico de um aluno, consequentemente retardando o seu 
aprendizado. 

Existem vários softwares que detectam plágio, que podem ser online, ou seja, detectar plágio 
na internet, varrendo sites, por exemplo, e softwares pessoais, onde a pessoa pode colocar a 

informação que deseja obter e o software procura em diversas fontes. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

ENSINO MÉDIO 

ENSINO MÉDIO – 1ª E 2ª SÉRIES 



Texto 3 

 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL 
A partir da leitura e análise dos textos propostos ao Projeto Redação, elabore uma dissertação 

argumentativa sobre: 
A criatividade e o plágio no ambiente escolar 

Fatores de aproximação e distanciamento 

(Mínimo 4 parágrafos e 20 linhas) 
 


