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BOAS PRÁTICAS

A doença  
disseminada  
do plágio
Comissão da Academia Russa de Ciências 
denuncia má conduta em larga escala  
e provoca a retratação de 869 artigos

Uma investigação sobre má conduta que es-
crutinou milhares de revistas científicas 
da Rússia levou a uma retratação massiva 

de 869 artigos. Na maioria dos casos, constatou-
-se a existência de plágio nas publicações. O can-
celamento do grande volume de papers foi obra 
da Comissão de Combate à Falsificação na Pes-
quisa Científica, indicada pela Academia Russa 
de Ciências (RAS) e formada por pesquisadores 
com experiência em examinar fraudes. “Trata-
-se da maior retratação de artigos na história da 
ciência russa”, disse ao jornal The Washington 
Post Andrei Zayakin, pesquisador do Instituto 
de Física Teórica e Experimental, em Moscou, e 
secretário científico da comissão. “Até dois anos 
atrás, havia retratações esporádicas, que não che-
gavam às dezenas.”
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A comissão utilizou um software que detecta 
repetição de trechos em textos para esquadri-
nhar milhares de periódicos escritos em russo. 
Os artigos suspeitos foram conferidos um por 
um e, em muitos deles, observou-se plágio ou a 
publicação de um mesmo conteúdo em duas re-
vistas diferentes, um truque usado para inflar a 
produção científica de um pesquisador. Curiosa-
mente, nem sempre os nomes que assinavam os 
artigos duplicados eram os mesmos – a suspeita 
é que pesquisadores tenham pago para se tornar 
coautores de papers republicados de outras pes-
soas, um artifício classificado pelos investigado-
res como “autoria obscura”.

De acordo com Zayakin, o plágio é um expe-
diente frequente também em teses e trabalhos 
acadêmicos. Em maio de 2018, a Dissernet, uma 
rede criada para remover artigos fraudulentos 
das revistas russas, concluiu que 7.251 estudan-
tes russos se formaram apresentando trabalhos 
plagiados. A maioria deles era das áreas de direi-
to, educação e economia, mas também havia 529 
médicos. Andrei Zayakin foi um dos cofundadores 
da rede Dissernet. Ele menciona situações absur-
das, como a de um jovem pesquisador siberiano 
que copiou trechos de uma tese defendida em 
2015 pela pesquisadora Svetlana Mikhailova, da 
Universidade Estadual de Tecnologia e Adminis-
tração da Sibéria Oriental. O plagiador copiou 
trechos da tese em seis artigos acadêmicos que 
publicou com vários coautores – entre os quais 
o reitor de uma universidade. 

Os 869 artigos retratados são apenas uma 
fração dos trabalhos problemáticos mapeados 
pela comissão. Na verdade, os investigadores so-
licitaram o cancelamento de 2.528 artigos pu-
blicados em 541 revistas ao reu nir evidências 
de plágio, duplicação e autoria duvidosa. Desse 
total, 390 periódicos se manifestaram sobre o 
pedido. Apenas 263 concordaram em cancelar 
todos os textos suspeitos, enquanto outros acei-
taram retratar alguns dos papers, mas não todos. 
Houve ainda publicações que deram razões legí-
timas para que os documentos não sejam cance-
lados. Oito periódicos se recusaram a avaliar o pe-
dido – e a comissão já pediu que cinco deles sejam 
excluídos do Russian Science Citation Index, 
uma base de dados que indexa a produção cien-
tífica do país. Como a publicação em periódicos 
indexados é condição para obter promoções ou 
pedir financiamento para projetos científicos, 

a tendência é que a exclusão dessas revistas es-
pante novos autores.

A comissão já tinha ideia do que iria encontrar. 
De acordo com reportagem divulgada em janeiro 
na revista Science, há mais de 6 mil periódicos na 
Rússia, na maioria escritos no idioma local, que 
são populares entre os pesquisadores – um estudo 
realizado no ano passado mostrou que os russos 
costumam publicar artigos científicos em jornais 
locais com uma frequência superior à de pesqui-
sadores de países como Alemanha, Indonésia e 
Polônia. Tais publicações nem sempre seguem 
práticas de integridade consagradas internacio-
nalmente. A Dissernet identificou em 2018 cerca 
de 4 mil casos de plágio e de autoria suspeita en-
tre mais de 150 mil artigos de 1,5 mil periódicos. 

Outro levantamento, esse do ano passado, de-
monstrou o costume de pesquisadores russos de 
publicar seus trabalhos em duas revistas diferen-
tes ao mesmo tempo para inflar seu desempenho 
acadêmico. A empresa de detecção de software 
Autoplagiat analisou 4,3 milhões de trabalhos 
científicos em língua russa e constatou que 70 
mil haviam sido publicados ao menos duas ve-
zes – houve casos em que um mesmo artigo foi 
republicado 17 vezes.

O problema não é novo e tem razões complexas, 
mas o esforço recente do governo para ampliar a 
produtividade científica do país pode tê-lo agrava-
do. Em 2018, o ministro da Ciência e Educação Su-
perior da Rússia, Mikhail Kotyukov, propôs como 
meta dobrar o número de artigos de pesquisadores 
nacionais, e as universidades passaram a oferecer 
recursos e promoções para os mais produtivos. 
“Criou-se uma espécie de aldeia Potemkin, em que 
as universidades reportam a publicação do maior 
número possível de artigos, mas ninguém os lê”, 
disse ao Washington Post Anna Kuleshova, presi-
dente do conselho de ética da Associação Russa de 
Editoras e Editores Científicos. Aldeia Potemkin é 
uma referência a uma vila de fachada construída 
para impressionar a imperatriz russa Catarina, a 
Grande, durante a sua viagem à Crimeia em 1787.

O trabalho da comissão já havia provocado uma 
celeuma em setembro, quando houve a eleição 
de novos membros da RAS. Uma lista com 56 
candidatos envolvidos com plágio e fraudes foi 
divulgada pela comissão, com a recomendação 
expressa de que não recebessem votos. Das 200 
vagas abertas, poucos dos nomes denunciados 
acabaram eleitos. n Fabrício MarquesSE
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Jovens têm mais receio de denunciar má conduta

Erro provoca retratação de artigo polêmico

A revista Scientific Reports anun-
ciou a retratação de um artigo 
publicado em 2019 que atribuía 

a flutuações no campo magnético do Sol 
um papel nas mudanças climáticas na 
Terra. De autoria de pesquisadores do 
Reino Unido, Rússia e Azerbaijão, o pa-
per foi alvo de críticas logo depois de 
divulgado. Ken Rice, da Universidade de 
Edimburgo, no Reino Unido, reclamou 
que o trabalho cometeu um “erro ele-
mentar” ao fazer interpretação equivo-
cada sobre a influência de planetas como 
Júpiter em mudanças na distância entre a 
Terra e o Sol. O artigo foi elogiado em si-
tes criados por negacionistas da influên-
cia humana sobre o aquecimento global. 

de falar abertamente sobre esses casos, 
atrapalhamos esse processo”, afirmou à 
revista Chemistry World. Segundo Hor-
bach, os pesquisadores mais jovens se 
sentem mais vulneráveis às repercus-
sões de uma denúncia e avaliam que 
têm mais a perder, mas também decla-
ram não conhecer os procedimentos 
apropriados para fazer reclamações. 
Alguns justificaram o silêncio dizendo 
não ver disposição dos superiores em 
tomar ações corretivas. 

O ânimo para denunciar revelou-se 
maior entre pesquisadores com empre-
gos estáveis (59% do total) do que entre 
os que ocupavam posições temporárias 
(31%). Em relação ao gênero, 51% dos ho-
mens relataram desvios que testemunha-
ram, ante 45% das mulheres. O trabalho 
também mostrou que os pesquisadores 
denunciam com mais facilidade casos 
notórios de má conduta, envolvendo, 
por exemplo, plágio e falsificação de da-
dos. Mas problemas que inspiram inter-
pretações dúbias, como disputas sobre 

atribuição de autoria ou uso seletivo de 
dados, são menos relatados. 

O estudo recomenda reforçar o trei-
namento de jovens pesquisadores sobre 
integridade científica, capacitando-os a 
relatar episódios de má conduta. “Isso 
pode fortalecer um dos mecanismos de 
controle mais importantes da ciência, 
aquele por meio do qual colegas verifi-
cam os resultados uns dos outros”, afir-
maram os autores. 

Daniele Fanelli, que estuda má condu-
ta científica na London School of Econo-
mics, no Reino Unido, chama a atenção 
para um efeito colateral indesejado do 
estímulo a denúncias de desvios. Segun-
do ela, muitos relatos de desvios éticos 
são motivados por rivalidades pessoais 
e profissionais entre pesquisadores. “É 
preciso encontrar um equilíbrio entre a 
proteção a quem denuncia e a exigência 
de padrões de evidências adequadas, pa-
ra garantir que as alegações sejam feitas 
com integridade, e não de forma mali-
ciosa ou frívola.”

A Scientific Reports considerou que 
as críticas tinham mérito e que a im-
precisão comprometia os resultados do 
trabalho. A autora principal do artigo, a 
astrofísica ucraniana Valentina Zharko-
va, da Universidade de Northumbria, no 
Reino Unido, acusou o editor da revista 
de atribuir ao manuscrito afirmações 
que não foram feitas a fim de justificar 
o seu cancelamento. Outros autores do 
paper também reclamaram, mas um de-
les concordou com a retratação:  o físico 
Sergei Zharkov, da Universidade de Hull, 
também no Reino Unido. De acordo com 
reportagem publicada no site Retraction 
Watch, Sergei Zharkov é filho de Valen-
tina Zharkova. 

Um grupo de especialistas em inte-
gridade científica da Holanda e da 
Noruega entrevistou 1,1 mil pes-

quisadores de oito universidades euro-
peias e constatou que os mais jovens são 
os menos propensos a denunciar casos 
de má conduta. Os pesquisadores na fai-
xa dos 21 aos 39 anos disseram ter rela-
tado apenas um terço dos desvios éticos 
que testemunharam. Já os acadêmicos 
na faixa acima dos 40 anos reportaram 
a metade dos casos e os com idade entre 
50 e 59 anos, 65% dos casos. 

O estudo foi publicado na revista 
Science and Engineering Ethics. “Rela-
tar casos de má conduta e fazer com 
que as instituições os investiguem e pu-
nam quando necessário são requisitos 
fundamentais para o funcionamento 
da ciência”, disse um dos autores do 
estudo, Serge Horbach, pesquisador da 
Universidade Radboud, que também 
atua no Centro de Estudos de Ciência 
e Tecnologia da Universidade de Lei-
den, na Holanda. “Quando deixamos 
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