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Esta pesquisa teve como objeto os estudos sobre a fraude acadêmica (cola, cheating, copianço etc.). 
A pergunta que serviu de orientação foi: Como a prática da fraude acadêmica é estudada em 
diferentes países? A relevância desta pesquisa é proporcionar uma ampla visão sobre este fenômeno 
e conhecer diversas formas que tem sido tratado pelos investigadores. O objetivo geral é comparar 
e analisar as diferentes formas de se estudar o fenômeno da fraude. Dentre os objetivos específicos, 
destacam-se: levantar artigos científicos que tratem de estudos sobre a fraude acadêmica; 
identificar os objetivos, metodologia e resultados dos estudos; comparar esses três elementos dos 
artigos. Fez parte da metodologia uma revisão bibliográfica, uma pesquisa telematizada, pela 
internet, e uma documental. A primeira baseou-se em autores que trataram sobre a fraude 
acadêmica, a avaliação e a ética. Foram levantados, em sites de busca, quinze artigos acadêmicos - 
três de cada um dos cinco continentes, que tinham como objeto a fraude, que se constituíram como 
documentos da pesquisa. Procedeu-se a tradução, a leitura e a análise dos mesmos para analisar 
como este fenômeno estava sendo estudado. Foram identificados os objetivos, a metodologia e os 
resultados de cada estudo. Posteriormente, foram realizadas a comparação e a análise para 
compreender como a fraude é tratada. Os resultados indicam que a fraude acadêmica cresce, em 
frequência e formas de praticá-la, nos cinco continentes; e que os estudantes alegam algum tipo de 
desconhecimento relacionado à fraude, por exemplo, porque é necessário colocar referências em 
suas pesquisas ou as consequências dessa prática. Os pesquisadores recomendam que as 
instituições definam estratégias de enfrentamento da fraude, dentre elas, criar regras claras e 
rigorosas, e informá-las para os estudantes. A análise dos documentos revelou o entendimento, por 
parte dos pesquisadores, de que  a prática da fraude demanda das Instituições de Ensino Superior 
maior atenção e colaboração entre o pedagógico e administrativo. Essa colaboração é que pode 
definir as estratégias necessárias e que possam contribuir para que o processo de avaliação da 
aprendizagem não seja fraudado e para uma formação ética.  
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