
Conferência mundial discute 

experiências educativas que promovem 

boas práticas científicas desde o início da 

carreira dos pesquisadores

O Brasil, representado por mais de 200 par-
ticipantes, conta com poucos programas edu-
cacionais. “Há uma longa jornada para que o 
país implemente políticas educativas amplas de 
integridade científica”, disse Sonia Vasconce-
los, professora da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), uma das organizadoras do 
evento. “A conferência foi uma oportunidade 
para os participantes se familiarizarem com o 
que instituições em vários países estão fazendo 
e avaliarem como podem avançar.” 

Entre as experiências, destacaram-se cursos 
de treinamento on-line para estudantes e pes-
quisadores, cujo conteúdo pode ser adotado por 
qualquer instituição. Um exemplo é o programa 
europeu Epigeum (www.epigeum.com), utiliza-
do em cerca de 230 universidades de mais de 27 
países, que foi criado em 2005 como spin-off da 
Imperial Innovation, empresa sediada no Impe-
rial College de Londres. Entre dezenas de cursos 
on-line sobre assuntos de interesse científico e 
acadêmico, o de integridade científica é um dos 

O 
desafio de disseminar boas práticas 
científicas desde os primeiros está-
gios da carreira dos pesquisadores 
foi uma das questões mais ressaltadas 

na 4ª Conferência Mundial sobre Integridade 
Científica, que reuniu no Rio de Janeiro cerca 
de 500 profissionais de mais de 45 países, entre 
os dias 31 de maio e 3 de junho. Cerca de duas 
dezenas de apresentações mostraram resultados 
de programas de educação e treinamento criados 
em vários lugares do mundo para promover uma 
cultura de integridade em universidades e insti-
tuições de pesquisa, num sinal de que o debate 
sobre honestidade acadêmica já não se restringe 
à formulação de diretrizes éticas e às punições 
de casos de fabricação de dados, falsificação e 
plágio – principais focos no campo da discussão 
sobre má conduta na pesquisa. O debate atual, 
diga-se, já inclui até a preocupação com alunos 
de ensino médio, que desde cedo têm contato 
com ferramentas capazes de facilitar o plágio 
em trabalhos escolares.

Bruno de Pierro, do Rio de Janeiro

il
u

st
r

a
ç

õ
e

s 
m

a
u

R
íC

io
 p

ie
R

R
o

 

Para promover uma

caPa

cultura de 
integridade

16 z  julho DE 2015



PesQuisa FaPesP 233 z  17



18 z  julho DE 2015

mais requisitados. Divide-se em cinco módu-
los que abordam tópicos como planejamento de 
pesquisa, conflitos de interesse e atribuição de 
autoria de papers, e tem ferramentas didáticas 
como vídeos e debates on-line. O Epigeum tam-
bém dispõe de um curso no qual são discutidas a 
definição de plágio e as maneiras de identificá-lo. 
Ainda se sabe pouco sobre o impacto de progra-
mas educacionais na prática dos pesquisadores. 
“Estamos desenvolvendo um questionário para 
analisar como cada um absorve o conhecimento 
abordado nos cursos”, disse Nicholas Steneck, 
diretor do programa de Ética e Integridade na 
Pesquisa da Universidade de Michigan, que coor-
dena o curso do Epigeum.

a estratégia de dar treinamento on-line pode 
ser útil, mas tem limites. É preciso consi-
derar, por exemplo, se o conteúdo é ade-

quado para o contexto de cada país. “É essencial 
fazer uma avaliação da cultura de cada ambiente 
de pesquisa antes de implantar esses programas”, 
observou Sabine Kleinert, editora da revista The 
Lancet e uma das coordenadoras do comitê in-
ternacional do evento. Para ela, o ideal é que tais 
iniciativas sejam um complemento a atividades 
educativas desenvolvidas em cada universidade.

Outra experiência é o Collaborative Institutio-
nal Training Initiative (Citi), da Universidade de 
Miami (www.citiprogram.org). Criado em 2000, 
oferece cursos on-line em 10 idiomas, já utilizados 
em 77 países. O treinamento sobre conduta res-
ponsável em pesquisa divide-se em 11 módulos. 
Alguns estão disponíveis em português, como os 
que definem conflitos de interesses, tipos de má 
conduta e formas de gerenciar dados de pesqui-
sa. Assim como no Epigeum, o uso dos módulos 
do Citi não é gratuito. É necessária uma licença 
institucional, que pode ser paga anualmente. 

O conteúdo tem abordagem vinculada a di-
retrizes da National Science Foundation (NSF), 
principal agência norte-americana de fomento 
à pesquisa básica, que desde 2007 exige treina-
mento em integridade científica nas instituições 
que financia. Mas o programa Citi não reflete ape-
nas a realidade dos Estados Unidos. Nos últimos 
anos, a iniciativa desdobrou-se com a criação de 
centros instalados em mais quatro países: Japão, 
Canadá, Índia e Coreia do Sul. Eles desenvolvem 
conteúdo adaptado para demandas locais, com 
colaboração de pesquisadores de outras cultu-
ras. Na Índia, por exemplo, o Citi é utilizado na 
Universidade de Sri Ramachandra na formação 
ética de médicos, com ênfase na responsabilidade 
em testes clínicos. 

No Brasil, o Citi está ancorado em duas ins-
tituições, a UFRJ e a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). “Além 
de participar de um curso presencial de 16 ho-a
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“O editor  
deve tomar  
a atitude  
certa na  
hora certa”

Chris Graf, diretor da divisão de revistas 
médicas da editora Wiley, é o novo vice-
-presidente do Committee on Publication 
Ethics (Cope), organização à qual estão 
filiadas as principais editoras científicas 
de boa parte dos países que lideram a pro-
dução científica. 

Como o Cope ajuda editores a lidar com 
a má conduta de autores?
Em nosso site (www.publicationethics.org), 
disponibilizamos, de forma anônima, mais 
de 500 casos reais de má conduta em ar-
tigos científicos enfrentados por editores. 
Cada situação foi analisada e discutida por 
aproximadamente 60 editores, que fazem 
recomendações sobre como enfrentá-la. 
Muitos problemas são idênticos a outros 
que ocorrem diariamente. Os casos resolvi-
dos são uma fonte inestimável de conselhos.

É possível padronizar a resposta dos edi-
tores em situações de má conduta?
O Cope produziu 16 diagramas com orien-
tações que ajudam editores que se veem 
frente a uma situação complicada, envol-
vendo plágio, fabricação ou falsificação 
de dados, e também a problemas menos 
graves. O diagrama ajuda o editor a tomar 
a atitude certa e a procurar a instituição 
a que o autor é filiado no momento certo.

Que países e instituições têm enfrentado 
melhor a questão da má conduta?
Não tenho conhecimento suficiente para 
responder, mas sei que a forma de avaliar 
a produção científica no Reino Unido mu-
dou radicalmente. Em vez de dar impor-
tância ao fator de impacto dos periódicos, 
caminha-se em direção a medições que le-
vem em conta o impacto real da pesquisa 
na sociedade, nas políticas, na economia e 
assim por diante. Tenta-se capturar todo o 
quadro qualitativo.



ras, docentes e alunos da UFRJ e de instituições 
parceiras devem completar o módulo eletrôni-
co do Citi”, explicou José Roberto Lapa e Silva, 
professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. A 
PUC-RS estuda a utilização do Citi para ampliar 
ações de treinamento que já incluíam a realiza-
ção de workshops, seminários e distribuição de 
material didático a alunos de iniciação científica 
e pesquisadores. “Queremos agora atingir pro-
fessores que orientam pesquisadores em início 
de carreira na pós-graduação”, contou Rosemary 
Shinkai, professora da PUC-RS.

Episódios envolvendo má conduta, como frau-
de e plágio, disseminaram-se nos últimos anos, 
em boa medida impulsionados pelo crescimento 
da produção científica. Um estudo publicado em 
2012 na revista Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences (PNAS) mostrou as causas de 
retratação de 2.047 artigos científicos indexados 
no repositório PubMed e produzidos por pesqui-
sadores de 56 países. Apenas 21,3% dos artigos 
tiveram a publicação cancelada devido a erros 
não intencionais, enquanto 67,4% em razão da  
má conduta. Desses, 43,4% ocorreram por prática 
ou suspeita de falsificação, 14,2% por publicação 
duplicada e 9,8% por plágio.

As origens da proliferação de práticas antiéti-
cas na ciência foram amplamente discutidas na 
conferência. Para muitos pesquisadores, o fenô-
meno está relacionado ao sistema de recompensas 
vigente no ambiente científico. “O pesquisador 
é avaliado de acordo com sua produtividade. A 
forma como vai receber apoio, ganhar uma bolsa 
ou avançar na carreira está atrelada ao número de 
artigos que publica”, ponderou Rosemary Shin-
kai, da PUC-RS. Para ela, esse sistema precisa 
ser repensado. O físico inglês Philip Moriarty, da 
Universidade de Nottingham, defendeu mudan-
ças no modelo. “O fator de impacto da publicação 

às vezes não diz nada sobre a qualidade de um 
trabalho individual”, afirmou.

Uma pergunta inevitável é: o que leva um pes-
quisador sênior, com sólida carreira acadêmica, a 
protagonizar casos de má conduta em trabalhos 
científicos? Para Paulo Beirão, diretor científico 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (Fapemig), a resposta contem-
pla variáveis às vezes pouco tangíveis. “Há fa-
tores que nem mesmo pesquisadores experien-
tes conseguem sempre controlar. Em geral, são 
muito ocupados, envolvem-se com atividades 
burocráticas e de ensino, restando tempo insu-
ficiente para fazer um acompanhamento rigo-
roso do que publicam em parceria com alunos 
e colaboradores, quando esses são em número 
excessivo”, explicou Beirão, que foi membro da 
Comissão de Integridade Científica do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) entre 2011 e 2013. Desde 
que assumiu cargos de gestão, Beirão diminuiu 
o ritmo de suas pesquisas com toxinas em ara-
nhas e escorpiões na Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), para evitar esse proble-
ma. “Tarefas administrativas não inviabilizaram 
meu trabalho como pesquisador. Mas passei a 
publicar menos”, disse.

a pressão que o pesquisador exerce sobre 
si mesmo para publicar muitos artigos 
pode gerar erros. “Em um ambiente com-

petitivo, o imaginário do pesquisador é tomado 
pela ideia de que, para ser o melhor, ele precisa 
publicar excessivamente”, disse Beirão. A justifi-
cativa, diz o professor, nem sempre tem respaldo 
na realidade, pois as agências de fomento do país 
têm evitado cobranças desse tipo. “As agências 
costumam ser criticadas pela pressão sobre os 
pesquisadores, mas a maioria delas não defende 
a produção em grande quantidade. O que se es-
pera é um número razoável de trabalhos, mas de 
qualidade.” Zoë Hammatt, diretora da divisão de 
Educação do Escritório de Integridade de Pes-
quisa (ORI) dos Estados Unidos, apresentou na 
conferência um panorama das justificativas dadas 
por pesquisadores investigados. Um estudante de 
pós-graduação, por exemplo, alegou que estava 
“sob forte estresse”. Alguns expõem inseguran-
ça e medo de desapontar colegas e supervisores. 
“Estava aterrorizado com a possibilidade de errar 
e com o que meus colegas e alunos pensariam 
se me vissem falhar”, disse um pesquisador que 
fabricou dados. “Esses casos mostram que a má 
conduta tem múltiplas causas e os casos devem 
ser investigados com cautela”, disse Zöe.

Os casos investigados pelo ORI são utilizados 
para auxiliar na elaboração de programas de edu-
cação de instituições de pesquisa. Recentemente, 
o escritório divulgou um documento com mais de 
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namento em boas práticas criado em 2014 pelo 
Instituto de Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos em Ciência e Tecnologia da Coreia. A ins-
tituição consultou pesquisadores para identificar 
quais temas eles tinham menos conhecimento. 
Noventa e três por cento dos pesquisadores re-
lataram sentir falta de informações sobre como 
publicar artigos dentro dos padrões corretos. 
Outros 79% apontaram uma carência de debates 
sobre a responsabilidade social no ambiente da 
ciência. “Estruturamos disciplinas de um curso 
a partir dessa consulta”, explicou Eun Jung Ko, 
representante do instituto coreano.

Já a Universidade Ghent, na Bélgica, anunciou 
em maio o lançamento de um programa para re-
forçar princípios de integridade científica entre 
seus pesquisadores, sobretudo aqueles em início 
de carreira. Estratégia semelhante foi posta em 
prática pela escola de medicina veterinária da 
Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, 
que criou uma instância incumbida de oferecer 
treinamento em boas práticas na área biomédica.

A experiência brasileira na promoção de uma 
cultura de integridade científica é recente. O 
Código de boas práticas científicas da FAPESP 
foi lançado em 2011 e estabeleceu um conjunto 
de diretrizes éticas para a atividade profissional 
dos pesquisadores que recebem bolsas e auxílios 
da Fundação. O documento serviu de referência 
para que outras instituições, como o CNPq e a 
Academia Brasileira de Ciências (ABC), criassem 
suas próprias normas. “Mas ainda estamos no 
início de um processo”, observou Luiz Henrique 
Lopes dos Santos, responsável por coordenar a 
elaboração do código da FAPESP e membro do 
comitê organizador da conferência. “Cabe às 
agências de fomento estimular as instituições de 

20 estudos de caso. Os exemplos, baseados em si-
tuações reais, são acompanhados por instruções 
sobre como abordá-los em sala de aula. Um dos 
casos apresentados é o de uma pesquisadora es-
trangeira, sem habilidades para escrever em in-
glês, que entrega à sua supervisora nos Estados 
Unidos um artigo em que 80% do texto é plagiado. 
Sugere-se que a discussão com os alunos parta da 
pergunta: “Ela deveria ser expulsa do programa ou 
ter uma segunda chance?”. Para o coordenador do 
trabalho, James Dubois, professor da Universida-
de de Saint Louis, o objetivo é estimular o debate. 
“Queremos encorajar instrutores de cursos a serem 
criativos e a ajudar os estudantes a desenvolver o 
pensamento crítico”, escreveu Dubois.

a pontado como uma iniciativa promissora 
de educação em integridade científica na 
Europa, o programa Good Scientific Prac-

tice (GSP) envolve instituições e universidades da 
Alemanha, Luxemburgo e França. Diferentemen-
te de iniciativas on-line, seu objetivo é promover 
workshops com a participação de pesquisado-
res em início de carreira. Até maio, haviam sido 
realizados 25 eventos. O GSP também oferece 
cursos a docentes que desenvolvem atividades 
de integridade científica com seus alunos. Se-
gundo Helga Nolte, professora da Universidade 
de Hamburgo, na Alemanha, e membro do GSP, 
um problema associado à formação ética de es-
tudantes é o baixo engajamento de professores 
em programas educacionais criados por suas 
instituições. “Trata-se de um trabalho adicional, 
que para muitos deveria envolver recompensa 
financeira”, disse.

Na Coreia do Sul, a participação de pesquisa-
dores ajudou a estruturar um programa de trei-

Debate em evolução
etapas da discussão sobre a integridade científica nos últimos tempos
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pesquisa a reconhecerem a necessidade de sua 
participação nesse processo”, disse Lopes dos 
Santos, que é coordenador-adjunto de Ciências 
Humanas e Sociais, Arquitetura, Economia e 
Administração da Fundação.

em São Paulo, algumas instituições começam 
a desenvolver atividades educativas sobre 
integridade científica com mais intensidade. 

Na Universidade Estadual Paulista (Unesp), os 
comitês de ética de cada unidade da instituição 
promovem eventos sobre boas práticas de pes-
quisa ao longo do ano. Um deles é direcionado a 
alunos de graduação no Congresso de Iniciação 
Científica da Unesp; outro é voltado para recém-
-doutores, docentes e pesquisadores recém-con-
tratados. “O código da FAPESP e as diretrizes 
do CNPq são usados como parâmetros para a 
realização de workshops e simpósios voltados a 
pesquisadores em início de carreira”, explicou 
Maria José Soares Mendes Giannini, pró-reitora 
de Pesquisa da Unesp. “Com isso queremos as-
sumir mais fortemente nosso papel na formação 
ética dos pesquisadores.”

A preocupação da Universidade de São Paulo 
(USP) está nos estudantes de graduação e pós-gra-
duação. O objetivo é fazer com que ações preventi-
vas ajudem a diminuir a necessidade de investigar 
abusos e estabelecer punições. “A má conduta é 
um dos desafios da própria existência humana. 
Sempre existiu e continuará existindo”, disse José 
Eduardo Krieger, pró-reitor de Pesquisa da USP. 
“Mas devemos investir em mecanismos capazes de 
evitar a sua disseminação na universidade.” A USP 
não dispõe de um programa institucional sobre 
integridade científica, mas há iniciativas lideradas 
por docentes de diversos departamentos. Ainda a
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A brasileira Rosemary Shinkai, profes-
sora da PUC-RS, participou do conselho 
do Cope, fórum sobre ética em periódi-
cos científicos.

Por que o sistema de recompensas na 
ciência deveria ser repensado?
É preciso mudar o modo como as institui-
ções científicas públicas e privadas sele-
cionam seus pesquisadores, privilegian-
do aspectos quantitativos da publicação 
de artigos. A forma como o pesquisador 
recebe apoio ou avança na carreira está 
muito atrelada ao seu currículo. Isso ali-
menta um ambiente muito competitivo 
que às vezes abre espaço para a má con-
duta científica.

É preciso incentivar os pesquisadores 
a publicarem menos e com mais qua-
lidade?
A questão não é de quantidade versus 
qualidade. Artigos científicos das ciências 
exatas e biológicas costumam ser assina-
dos por vários autores e são publicados 
com mais frequência, enquanto pesqui-
sadores de ciências humanas podem le-
var anos para publicar um livro. Diante 
dessas diferenças, perguntamos: o que 
é ser um autor? O que é ser produtivo? 
Essas questões, sim, precisam ser leva-
das em conta.

Como foi sua experiência no Cope?
Nos últimos três anos, participei do con-
selho do Cope. Foi a primeira vez que 
o Brasil e a América Latina tiveram re-
presentação nesse comitê. Atualmente 
permaneço nele como consultora. É im-
portante para o país ter representativi-
dade em diferentes órgãos internacionais 
que tratam ativamente da integridade 
científica.

“a questão  
não é de 
quantidade 
versus 
qualidade”
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em 2015, a pró-reitoria de Pesquisa deverá reali-
zar dois grandes eventos sobre o assunto, abertos 
a alunos, professores e funcionários.

O pró-reitor reconhece que a responsabilidade 
por promover a integridade científica cabe, pri-
mariamente, às universidades e instituições que 
abrigam estudantes e pesquisadores, mas reforça 
a necessidade do trabalho articulado com agên-
cias de fomento e editores de revistas científicas. 
Isso porque, embora esteja atenta, a universida-
de não dispõe de instrumentos para identificar 
problemas em todas as etapas de pesquisa. “Uma 
atuação compartilhada é indispensável”, disse.

Uma das primeiras iniciativas de educação em 
integridade científica no Brasil foi a criação, em 
2007, de uma disciplina obrigatória sobre ética e 
integridade científica para alunos de mestrado 
e doutorado do Instituto Militar de Engenharia 
(IME), no Rio de Janeiro. Entretanto, a UFRJ pa-
rece ser a instituição com mais experiência no as-
sunto. Desde 2011, o Instituto de Biofísica Carlos 
Chagas Filho começou a oferecer uma disciplina 
sobre ética e integridade na pesquisa para pós-
-graduandos. O Instituto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) 
oferece um curso de extensão com oito horas de 
treinamento em metodologia científica e ética na 
pesquisa. Desde 2013, as aulas estão disponíveis 
no site da TV Coppe (www.coppetv.coppe.ufrj.br). 
Já o Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de 
Meis (IBqM) da UFRJ começa a oferecer neste ano 
a disciplina “Conduta responsável em pesquisa” 
para alunos de pós-graduação. 

Na graduação, a UFRJ também oferece disci-
plinas optativas voltadas para temas que se rela-
cionam com a integridade científica. Recém-for-
mada em biomedicina na universidade, Mariana 
Ribeiro cursou entre 2013 e 2014 duas dessas 
disciplinas optativas, uma sobre sociologia da 
ciência, ministrada pela professora Jacqueline 
Leta, e outra sobre comunicação científica, por 
Sonia Vasconcelos. “Sempre tive interesse por 
esses temas, mas sabia pouco sobre eles”, dis-
se Mariana. As aulas de comunicação científica 
incluem discussões sobre autoria, plágio, dinâ-
micas da produção científica e a importância do 

A advogada Susan Zimmerman é dire-
tora do Secretariado de Conduta Res-
ponsável em Pesquisa do governo ca-
nadense (SRCR).

Como os casos de má conduta têm sido 
tratados no Canadá?
Recentemente, mudamos nossas regras. 
Agora, se descobrirmos que o pesquisador 
cometeu uma infração grave, podemos 
proibi-lo para sempre de receber apoio 
de agências federais. Também podemos 
publicar os resultados de nossas investi-
gações. Isso é novo para nós. A sociedade 
não quer mais que digamos para ela não se 
preocupar. Quer nos ver tomando medidas.

Como lidar com a privacidade de in-
vestigados?
É importante proteger a privacidade do 
pesquisador, mas em certo ponto é ne-
cessário ser transparente sobre o que 
aconteceu. Agora, ao se candidatar a um 
financiamento, o pesquisador canaden-
se precisa assinar um consentimento 
dizendo algo como: “Se for descoberto 
que eu cometi uma infração grave, per-
mito que seja divulgado o que eu fiz de 
errado, qual foi minha punição e onde 
eu estava trabalhando”.

Que outras ações o Canadá vem imple-
mentando?
O país tem um guia nacional sobre éti-
ca na pesquisa há 15 anos. Em 2011, ele 
passou por uma revisão significativa e 
está disponível em nosso site (www.rcr.
ethics.gc.ca). Estamos agora preparando 
um tutorial interativo sobre o guia. Digo 
isso porque, apesar de o nosso guia ter 
sido feito para instituições e pesquisa-
dores canadenses, sabemos que ele tem 
sido usado ao redor do mundo.

“é preciso  
ser 
transparente
em casos  
de má 
conduta”
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Philip Moriarty, físico da Universidade de 
Nottingham, no Reino Unido, é pesquisa-
dor na área de política científica.

Qual é a responsabilidade das editoras cien-
tíficas na questão da integridade científica?
Os pesquisadores confiam no nome da re-
vista como garantia de qualidade de um 
trabalho. Em alguns casos, pode-se argu-
mentar que os padrões de revisão de perió-
dicos de alto fator de impacto são os mais 
elevados, mas encontramos situações em 
que esses padrões falharam.

 
Há problemas na revisão por pares?
Não quero que soe como crítica, porque a 
vasta maioria dos artigos são aperfeiçoados 
pela revisão por pares. Mas acho que a revi-
são deveria ser encarada de outra maneira. 
Achamos que a publicação do artigo é o fim 
da história, quando na verdade deveria ser 
o começo. As críticas surgem depois que 
publicamos. Da mesma forma, as citações 
mostram quão popular é um trabalho, mas 
não necessariamente qual é a sua qualidade.

Nesse processo, dúvidas e limites da pes-
quisa podem ser omitidos?
O físico Richard Feynman disse que na 
ciência você deve fazer de tudo para pro-
var que está errado. Mas a prática é opos-
ta a isso. A preocupação é convencer os 
avaliadores. Essa é uma cultura perigosa.

Os programas educacionais estão conse-
guindo mudar essa percepção?
As pessoas já estão conscientes. Quando 
chegam no nível de doutor, elas são es-
clarecidas. Se distorcerem dados ou co-
meterem plágio, elas sabem que é errado. 
O problema é usarem atalhos, porque a 
pressão para publicar é intensa, mesmo 
estando conscientes de que não deveriam.

pesquisador se comunicar de maneira clara e 
responsável com o público e com os pares. “No 
ensino médio, tinha apenas noções limitadas 
sobre plágio”, disse a estudante, que pretende 
iniciar um mestrado sobre integridade científica 
na UFRJ no segundo semestre de 2015. 

n a cerimônia de abertura da conferência, 
Helena Nader, presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), chamou a atenção para a necessidade 
de se trabalhar tais temas em escolas. “O pro-
blema da integridade científica tem origem no 
ensino médio”, afirmou. “Hoje, já na escola, os 
jovens utilizam as novas tecnologias de comu-
nicação, como tablets e smartphones, para fazer 
trabalhos, muitas vezes copiando textos sem saber 
que aquilo constitui plágio.” O expediente de re-
produzir em trabalhos escolares trechos copiados 
da internet, sem que se atribua adequadamente a 
autoria, expandiu-se na mesma velocidade com 
que a rede mundial de computadores ganhou 
utilidades múltiplas. No caso dos estudantes do 
ensino médio, parece não faltar informações so-
bre as implicações de plagiar. Em dissertação de 
mestrado defendida em 2014 na Universidade 
Federal do Espírito Santo, Mariana Santolin Ro-
maneli entrevistou 40 estudantes do ensino mé-
dio de escolas públicas e particulares de Vitória. 
Convidados a opinar sobre um caso hipotético de 
plágio num trabalho escolar, a maioria considerou 
que o plágio é uma atitude errada e deve ser pu-
nido com “nota zero” ou com a exigência de fazer 
um novo trabalho, agora com conteúdo original.

Docentes de universidades e professores de 
colégios privados de ensino médio vêm utilizan-
do softwares rastreadores de plágio para coibir 
a escalada de abusos. A UFRJ adquiriu uma li-
cença de software capaz de identificar plágios 
em trabalhos. Constatou-se que quase a tota-
lidade da monografia de uma aluna de história 
havia sido copiada, e seu diploma foi cancelado. 
Mas o conselho universitário da UFRJ permitiu 
que a estudante fizesse uma nova monografia e, 
como medida educativa, ela foi admitida como 
estagiária da Câmara Técnica de Ética em Pes-
quisa (CTEP), voltada para promover e tratar de 
questões relacionadas à integridade da pesquisa.

Para Sonia Vasconcelos, a quarta edição da con-
ferência avançou no sentido de amadurecer os 
debates sobre as formas de promover a integrida-
de científica nas instituições e de pontuar muitos 
dos desafios. Para Melissa Anderson, pesquisa-
dora da Universidade de Minnesota, nos Estados 
Unidos, os programas educacionais reforçam a 
ideia de que a responsabilidade no combate à má 
conduta científica é coletiva. “O sucesso depen-
de da dedicação de todos os atores dos sistemas 
de ciência e tecnologia em cada país”, disse. n

“na ciência, 
você deve  
fazer de  
tudo para 
provar que  
está errado”

a
R

q
u

iv
o

 p
e

ss
o

a
l


