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– e logo depois “levantam voo”, sem estabelecer co-
laborações respeitosas com colegas locais, muitas 
vezes privando-os de serem coautores de publica-
ções e de patentes. Sue Harrison, vice-reitora da 
Universidade da Cidade do Cabo (UCT), classificou 
na abertura da conferência esse comportamento de 
“colonialismo científico”, por se apropriar de dados 
sem contribuir com o desenvolvimento da infraes-
trutura local e da formação de recursos humanos. 
“Tais práticas podem causar mais danos à credi-
bilidade da ciência do que formas mais flagrantes 
de má conduta”, completou a médica, empresária 
e filantropista Precious Moloi-Motsepe, que desde 
2019 é a reitora da UCT.

Um caso possível de “pesquisa de helicóptero” 
foi apontado em um estudo da UCT que analisou 
no ano passado 94 artigos sobre Covid-19 na África 
publicados em 10 revistas médicas. Divulgado no 
periódico BMJ Global Health, o trabalho constatou 
que 66,1% dos autores desses papers não atuavam 
no continente e um em cada cinco artigos não ti-
nha um autor africano sequer. Editores mostraram 
o que estão fazendo para enfrentar o problema. Sa-
bine Kleinert, editora-executiva da revista médica 
The Lancet e uma das copresidentes da conferência, 
afirmou ter rejeitado artigos com dados da África 
que não faziam menção à participação de colabo-
radores locais ao menos na coleta de informações. 
Segundo ela, a falha em reconhecer o trabalho feito 
por outros equivale a uma violação de integridade. 
“Isso é inaceitável”, disse.

Não há muitos estudos na literatura acadêmica 
sobre equidade em parcerias. Um deles, publicado 
em 2020 na revista PLOS ONE por pesquisadores 
da Austrália e da África do Sul, entrevistou um 
grupo de 15 cientistas de várias nacionalidades 
envolvidos em uma colaboração internacional 
em saúde, o Consórcio Atlas de Células Humanas 
(HCA), que busca mapear características das cé-
lulas em indivíduos saudáveis que representem a 
diversidade global. Um problema recorrente tinha 
a ver com a divisão desigual de trabalho. Em geral, 
pesquisadores de países pobres não participam 
do desenho dos projetos de investigação e ficam 
encarregados apenas da coleta de dados brutos. 
Também sofrem com outras limitações sutis, como 

C
erca de 700 cientistas, gestores acadê-
micos e estudantes de várias partes do 
mundo estiveram presencial e virtual-
mente na Cidade do Cabo, na África 
do Sul, entre 29 de maio e 1º de junho, 
para discutir avanços relacionados à 
ética e à responsabilidade na pesquisa, 
e testemunharam o quanto esse campo 
do conhecimento vem se desdobrando 

em novos tópicos e ganhando amplitude. O tema 
principal da 7ª Conferência Mundial sobre In-
tegridade em Pesquisa, a primeira realizada no 
continente africano, foi a importância de promover 
colaborações internacionais mais equânimes, res-
peitosas e diversas. A premissa é que essas parcerias 
são desiguais e, com frequência, desfavoráveis a 
países pobres.

O pano de fundo é um fenômeno positivo: o 
crescimento, a partir do final da década de 1990, 
do número de consórcios e iniciativas internacio-
nais compreendendo colaborações entre nações 
do hemisfério Norte, que concentra a maioria dos 
países ricos, e do Sul, em desenvolvimento. Dados 
apresentados na conferência mostraram que, em 
cooperações globais, 90% do financiamento pro-
vém de nações de alta renda e isso em geral tem 
reflexos nas relações de poder. Os países de renda 
média e baixa, sequiosos por financiamento in-
ternacional, às vezes abraçam agendas que não 
necessariamente representam seus interesses de 
pesquisa mais prementes.

É certo que assimetrias podem estar presentes 
até em parcerias entre países de renda equivalente, 
mas a conferência concentrou seu foco em casos 
que evoluem para situações claras de má conduta, 
nas quais cientistas de nações pobres são privados 
do reconhecimento de seu trabalho nas colabora-
ções ou comunidades locais deixam de receber be-
nefícios gerados pelo conhecimento que ajudaram 
a produzir. Um exemplo de desvio ético discutido 
no evento é a chamada “pesquisa de helicóptero”. 
Funciona assim: cientistas de países ricos visitam 
países pobres para obter dados de seu interesse 
– como amostras humanas para ensaios clínicos, 
espécimes para pesquisas biológicas ou material 
fóssil para estudos em arqueologia e paleontologia 

Ao discutir a desigualdade em colaborações científicas,  

Conferência Mundial mostra como o debate sobre ética na pesquisa 

evoluiu para além do plágio e da má conduta individual
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o cumprimento de prazos exíguos para entregar 
sua contribuição. 

O estudo propôs algumas saídas para o proble-
ma. Uma delas é incentivar mudanças nas regras 
estabelecidas por universidades para que seus pes-
quisadores integrem colaborações: as instituições 
devem exigir de seus docentes o cumprimento de 
práticas equitativas. Outro ponto diz respeito ao 
financiamento de cientistas de países pobres em 
consórcios internacionais. De modo geral, as gran-
des agências de fomento disponibilizam menos 
recursos do que seria necessário para viabilizar a 
participação desses parceiros. Já as universidades 
de países pobres têm dificuldades em estimar seus 
custos e montar orçamentos factíveis. 

U
m estudo sobre equidade, publicado em 
2018 na revista Annals of Global Health 
por pesquisadores do Quênia, do Ca-
nadá, da Tanzânia e da África do Sul, 
analisou os resultados de 125 parcerias 
internacionais celebradas por quatro 
universidades do leste do continente 
africano. Quarenta e dois por cento 
das experiências foram consideradas 

de pouco valor, a maioria por terem curta duração, 
escala limitada e pouco impacto em treinamento e 
capacitação local. Uma em cada quatro parcerias 
era percebida como de alto valor. Um dos casos 
apontados teve início em 1988. Foi criado por lí-
deres das escolas de medicina da Universidade de 
Indiana, nos Estados Unidos, e da Universidade 
Moi, no Quênia, e envolve até hoje estudos sobre 
saúde global e formação de profissionais. Mais de 
mil médicos de Indiana estagiaram no Quênia, 
enquanto 400 quenianos complementaram sua 
formação em instituições norte-americanas. 

A preocupação com a desigualdade não está pre-
sente apenas nos países africanos. No Brasil, a FA-
PESP, nos convênios com instituições estrangeiras, 
requer que as parcerias sejam lideradas por um 
pesquisador paulista e um do exterior, em igual-
dade de condições. A Wellcome Trust, do Reino 
Unido, lançou no ano passado sua Estratégia para 
Diversidade, Equidade e Inclusão, alinhando-se a 
um consórcio de empresas e instituições científi-
cas conhecido como Edis Group, que, entre suas 
metas, busca “aumentar a diversidade de pessoas 
envolvidas no ciclo de pesquisa” e ampliar a in-
clusão para “combater as desigualdades em saúde 
e melhorar a qualidade da pesquisa”. A London 
School of Hygiene & Tropical Medicine está rea-
valiando suas parcerias globais. No ano passado, 
uma revisão independente enumerou evidências 
de práticas injustas e até racismo atingindo alunos 
e colaboradores. A escola está discutindo novos pa-
râmetros de relacionamento com nações pobres, 
segundo disse à revista Nature Patricia Henley, 
chefe de governança e integridade de pesquisa da 

instituição. Ela critica a imposição de financia-
dores de nações desenvolvidas no sentido de que 
seus pesquisadores liderem as colaborações. “Por 
que tudo precisa ser tão focado em instituições do 
Norte?”, indagou Henley.

Além dos dilemas éticos envolvidos, a desigual-
dade pode comprometer a qualidade da pesquisa. 
A compreensão de cientistas de países de baixa e 
média renda sobre a cultura local é essencial para 
analisar de forma adequada os dados coletados em 
seus territórios, proporá a Declaração da Cidade 
do Cabo sobre Integridade em Pesquisa, prevista 
para ser publicada até o final do ano com base em 
discussões alinhavadas em duas grandes plenárias 
na conferência. O documento deverá defender que 
práticas injustas em colaborações são questões 
de integridade e definir princípios e valores para 
promover a construção conjunta de agendas de 
pesquisa, além de formas equânimes de financia-
mento, produção, análise e gestão de dados.

James Lavery, especialista em bioética da Uni-
versidade Emory, em Atlanta, Estados Unidos, que 
ajudou a construir o documento de referência da 
declaração, afirmou à revista Science que o debate 
sobre a integridade tardou a olhar para a questão 
da equidade. “Por muito tempo, o espaço foi do-
minado pela abordagem regulatória norte-ame-
ricana”, afirmou, referindo-se 
a um foco em plágio, fraude e 
ética em experimentos com 
seres humanos. A brasileira 
Sonia Vasconcelos, pes-
quisadora do Instituto 
de Bioquímica Médica 
Leopoldo de Meis da 
Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro 
(UFRJ), que copresidiu 
a quarta edição da confe-
rência, realizada em 2015 
no Rio, testemunhou a evo-
lução desse debate. Ela lembra 
que, na primeira conferência, se-
diada em Lisboa, em 2007, a comu-
nidade científica ainda estava pouco 
mobilizada e tentava compreender as 
implicações do crescimento do número 
e da dimensão de casos de desvios éticos. 
“Havia uma preocupação principalmente 
no sentido de entender o tamanho do proble-
ma e como ele se distribuía nos vários países e 
áreas do conhecimento, e de também desenvolver 
um sistema transparente que abordasse adequa-
damente casos de má conduta, a fim de evitar que 
a confiança na ciência fosse abalada”, recorda. A 
ênfase era maior nas responsabilidades de indiví-
duos e no ambiente de pesquisa – influenciados 
pela pressão crescente por produtividade em ce-
nários altamente competitivos.

FINANCIAMENTO SE REFLETE NAS 
RELAÇÕES DE PODER EM 

COLABORAÇÕES CIENTÍFICAS



PESQUISA FAPESP 317  |  27

O 
encontro seguinte, realizado em 2010 
em Singapura, produziu uma declara-
ção clara e articulada, embora ainda se 
ocupasse bastante de comportamentos 
individuais. “Naquele momento foram 
propostos princípios de integridade 
em pesquisa que seriam compartilha-
dos entre comunidades de diferentes 
países, bem como responsabilidades, 

apontando como universidades, agências de fomen-
to e sociedades científicas deveriam responder a 
alegações de má conduta e a outras práticas consi-
deradas irresponsáveis.” Em Montreal, no Canadá, 
em 2013, observa Vasconcelos, a conferência cha-
mou a atenção para conflitos éticos em redes de 
pesquisa colaborativas, por exemplo, relacionados 
ao acesso desigual a recursos e equipamentos e à 
existência de noções distintas de proteção de pro-
priedade intelectual. No Rio de Janeiro, em 2015, 
avançou-se no sentido de discutir a importância 
do papel de programas de educação e treinamento 
a fim de promover uma cultura institucional de 
integridade (ver Pesquisa FAPESP nº 233). 

Em Amsterdã, na Holanda, em 2017, um dos temas 
quentes foi a reprodutibilidade científica. Naquele 
momento, intensificavam-se preocupações sobre 
uma crise de confiança em resultados de pesquisa 
que não se repetiam em trabalhos subsequentes, 
especialmente em áreas biomédicas. “Os holan-
deses têm uma rede de integridade muito forte 

e eles imprimiram no evento a necessidade de se 
criar mecanismos para melhorar a confiabilidade 
na ciência.” Por fim, em Hong Kong, em 2019, o de-
bate girou em torno do sistema de recompensas dos 
pesquisadores na promoção da integridade cien-
tífica. O resultado foi uma declaração que critica 
a ênfase exagerada em indicadores quantitativos 
para avaliar a produção acadêmica. O documento 
também propôs reconhecer e recompensar quem 
adota os princípios da chamada ciência aberta, um 
ambiente marcado por uma dinâmica de colabora-
ção vigorosa, com acesso aberto ao conhecimento 
e um compartilhamento amplo de dados.

Os temas das conferências anteriores, natural-
mente, também estavam presentes em centenas 
de trabalhos apresentados na Cidade do Cabo. 
Pesquisadores brasileiros trataram de assuntos 
variados como uma iniciativa para reproduzir da-
dos de estudos da área biomédica ou a elaboração 
de cursos on-line de integridade para editores 
científicos (ver reportagem na página 28). Alguns 
tópicos tiveram desdobramentos importantes. Os 
desafios da ciência aberta foram tratados por um 
viés crítico – o das dificuldades enfrentadas por 
pesquisadores em ambientes com poucos recur-
sos para participarem de parcerias que exigem 
treinamento e infraestrutura em gerenciamento 
e armazenamento de dados. Outra questão foi o 
avanço do movimento de acesso aberto de publi-
cações científicas que, sobretudo na Europa, vem 
disseminando um modelo que transfere custos de 
publicação dos leitores para pesquisadores e agên-
cias de fomento, algo proibitivo para países pobres.

O epidemiologista Wongani Nyangulu, do Colé-
gio de Medicina da Universidade do Malawi, rece-
beu o prêmio de melhor apresentação oral na qual 
propôs uma série de ações para reforçar a posição 
de pesquisadores de países pobres em colaborações 
internacionais, tais como a criação de escritórios de 
integridade em instituições e agências para moni-
torar as parcerias. Outro trabalho reconhecido foi 
a apresentação da grade curricular do Programa de 
Treinamento em Integridade em Pesquisa, criado 
pelas universidades de Nova York, nos Estados Uni-
dos, e de Gana, na África. Financiado pelo Fogarty 
International Center, vinculado aos Institutos Na-
cionais de Saúde dos Estados Unidos, o programa 
busca formar especialistas em Gana com domínio 
em ética, integridade e governança de pesquisa a 
fim de liderar equipes internacionais e desenvol-
ver políticas institucionais no país. O encontro da 
Cidade do Cabo também marcou a consolidação 
da Rede Africana de Integridade em Pesquisa, uma 
parceria para promover práticas éticas envolvendo 
universidades de todo o continente. Pesquisadores 
das nações em desenvolvimento preocuparam-se 
em demonstrar o que estão fazendo para acompa-
nhar avanços e conceitos de integridade científica 
e estão trazendo novas questões à mesa. n

O Global Research Council, entidade que reúne mais de 60 agências de 

financiamento público à pesquisa de todos os continentes, aprovou  

no início de junho em uma reunião na Cidade do Panamá um documento  

sobre integridade e ética na pesquisa em ambientes de colaboração  

que requerem resultados rápidos, como os que envolvem estudos sobre  

a Covid-19 e as mudanças climáticas globais. Um dos destaques da  

declaração foi a necessidade de estabelecer critérios de avaliação de mérito 

de projetos que permitam análises transparentes e velozes, condizentes  

com a necessidade de obter respostas ágeis. Outro tópico tem a ver com  

a adoção de estratégias para reduzir conflitos em colaborações científicas, 

uma vez que elas tendem a ficar mais amplas e tensas em situações que 

demandam respostas prontas. 

O texto ressalta ainda a importância de que agências de financiamento  

e instituições disseminem treinamento relacionado a condutas 

responsáveis com a criação de módulos e conteúdo específico para 

contextos de pesquisa como o de uma emergência sanitária. “Apoiar 

pesquisadores na concepção, execução e divulgação de resultados  

de pesquisa, garantindo uma cultura de integridade, é essencial para 

preservar a confiança pública na ciência”, afirma Euclides de Mesquita 

Neto, coordenador adjunto em Programas Especiais e Colaboração  

em Pesquisa da FAPESP e secretário-executivo do GRC.

INTEGRIDADE EM PESQUISAS  
COM RESULTADOS RÁPIDOS
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projeto discutido na plenária foi o consórcio 
europeu Melhoria da Qualidade em Dados Pré-
-clínicos (EQIPD). Apresentado pelo biólogo 
Björn Gerlach, da Universidade de Giessen, na 
Alemanha, o projeto foi idealizado por universi-
dades, sociedades científicas e indústrias farma-
cêuticas e criou ferramentas e protocolos para 
ampliar a transparência e a robustez dos dados 
em pesquisas básicas, tornando-os mais confiá-
veis para balizar o desenvolvimento de novos 
medicamentos. “Iniciativas de reprodutibilida-
de são uma novidade e não apenas no Brasil. Há 
projetos liderados por redes ou pesquisadores 
em alguns países, mas nenhuma nos moldes da 
nossa”, disse Amaral.

Já Gabriel Gonçalves da Costa, que faz mes-
trado no IBqM-UFRJ, apresentou um levanta-
mento sobre transparência e integridade em 24 
programas de pós-graduação brasileiros da área 
de fisiologia. Ele observou que as descrições dos 
programas privilegiam conteúdos relacionados 
ao número e ao impacto de publicações cientí-
ficas de seus pesquisadores, em detrimento dos 
conceitos de transparência e integridade. Cur-
sos relativos à reprodutibilidade da ciência e a 
tópicos similares são raros, segundo o trabalho.

A existência de bases de dados sobre artigos 
científicos invalidados por erros ou má condu-
ta municiou análises de dezenas de trabalhos 
apresentados na conferência, inclusive alguns do 
Brasil. Mariana Dias Ribeiro, também do IBqM-
-UFRJ, abordou a influência das retratações de 
papers na carreira de cientistas em países que 
lideram a produção acadêmica nas áreas bio-
médicas. Como parte de seu doutorado em an-
damento, Mariana cumpriu um período de seis 
meses na Universidade da Califórnia em San 
Diego, nos Estados Unidos. Nesse período, ela 
fez um levantamento com 224 pesquisadores 
que trabalharam como revisores em painéis de 
agências de fomento norte-americanas, como a 
National Science Foundation e os National Ins-
titutes of Health. De modo geral, observou que o 
fato de um pesquisador ter tido um trabalho re-
tratado, por má conduta, por exemplo, não teve 
influência na avaliação que recebeu. “A correção 

A 
participação de brasileiros na 7ª 
Conferência Mundial sobre Inte-
gridade em Pesquisa, na Cidade do 
Cabo, na África do Sul, mostra uma 
diversificação no país de estudos 
nesse campo do conhecimento. Es-
tudantes e pesquisadores de institui-
ções de estados como Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná, além do Distrito 

Federal, exibiram trabalhos sobre comporta-
mento ético e incidência de má conduta no país, 
experiências com treinamento e esforços para 
garantir a confiabilidade de resultados científicos.

Em uma plenária sobre aprimoramento da 
qualidade de dados de pesquisa, Olavo Amaral, 
do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de 
Meis da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(IBqM-UFRJ), apresentou a Iniciativa Brasileira 
de Reprodutibilidade, uma rede de laboratórios 
incumbida de reproduzir até 60 experimentos 
em ciências biomédicas publicados em artigos 
brasileiros entre 1997 e 2018 – o objetivo é ava-
liar se os resultados obtidos se confirmam e são 
fidedignos. Os resultados devem ser conhecidos 
até o final do ano. Amaral abordou os obstáculos 
para levar adiante um projeto dessa envergadu-
ra, como a falta de familiaridade de pesquisa-
dores brasileiros com os procedimentos e a ter-
minologia relacionados à reprodutibilidade e a 
dificuldade de coordenar os grupos associados 
enquanto estão envolvidos com outros projetos. 
A existência de uma extensa rede de laborató-
rios e de uma comunidade científica numerosa 
conta a favor, assim como a disponibilidade de 
recursos para a empreitada – o projeto recebeu 
financiamento do Instituto Serrapilheira, além 
de bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq). 

É certo que as ambições da iniciativa brasileira 
são menores do que as de projetos semelhantes 
em países ricos. Enquanto nos Estados Unidos 
um programa para reproduzir experimentos 
sobre câncer custou US$ 2 milhões, o projeto 
brasileiro deve custar um décimo disso. Outro 

Pesquisadores do país levam à Cidade do Cabo estudos sobre retratação, 

treinamento em integridade e qualidade de dados
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de registros de pesquisa, por erro honesto ou má 
conduta, foi percebida pelos entrevistados como 
um mecanismo importante para fortalecer a con-
fiabilidade da ciência, mas isso não é um fator 
que, até o momento, influencie objetivamente a 
revisão de projetos”, afirmou Ribeiro. 

O cientista da informação Edilson Damásio, 
bibliotecário da Universidade Estadual de Marin-
gá, no Paraná, levou duas contribuições à sessão 
de pôsteres. Uma delas analisou retratações de 
estudos de pesquisadores do Brasil publicados 
entre 2016 e 2021, registrados na base Retraction 
Watch. No total, foram identificados 116 artigos 
retratados. As áreas mais representadas foram 
medicina (25), bioquímica (18), biologia (11), entre 
outras. “A incidência de casos de plágio, falsifi-
cação e fraude é menor do que em outros países, 
mas chamou a atenção o número de artigos retra-
tados por duplicação de imagens e de resultados 
– o que provavelmente tem a ver com a prática de 
fatiar resultados em diferentes publicações para 
ampliar a produtividade acadêmica”, afirmou o 
cientista da informação.

D
amásio também entrevistou 209 
editores de periódicos latino-ame-
ricanos da biblioteca SciELO (Scien-
tific Electronic Library Online) para 
compreender como se comportavam 
quando encontravam evidências de 
má conduta em trabalhos subme-
tidos para publicação. Entre os 82 
editores brasileiros entrevistados, 

foi elevado (próximo dos 80%) o índice dos que 
rejeitaram artigos com indícios de má conduta, 
como fabricação e manipulação de dados e ima-
gens, mas poucos (menos de 10%) lançavam mão 
de medidas complementares, como comunicar às 
instituições e agências financiadoras as evidências 
de desvios éticos. Já entre editores de periódicos 
de outros países, como Argentina, Colômbia, 
Chile, Cuba e México, havia um cuidado maior 
com esses desdobramentos. 

A SciELO é uma biblioteca criada pela FAPESP 
em 1997 que hoje reúne quase 300 revistas na-
cionais e mais mil internacionais de acesso aber-
to – a coleção nasceu no Brasil e seu modelo foi 
adotado em vários países, na maioria de língua 
espanhola. A experiência brasileira com a publi-
cação de revistas científicas tornou-se uma fonte 
para estudos sobre integridade. Edna Montero, 
professora da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (FM-USP) e da Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp) e editora da 
revista Acta Cirúrgica Brasileira, apresentou um 
levantamento feito com 30 editores de periódi-
cos da SciELO. Os resultados foram fruto de um 
trabalho de conclusão do curso de Certificação 
em Publicação Científica, que ela fez no ano pas-

sado no Council of Science Editors, entidade 
com sede nos Estados Unidos, em parceria com 
a Associação Brasileira de Editores Científicos 
(Abec Brasil). Montero observou que a maioria 
dos editores entrevistados evitava rejeitar na pri-
meira análise os artigos que apresentavam pro-
blemas, preferindo devolvê-los aos autores com 
anotações e sugestões de mudanças. “Setenta por 
cento deles, por exemplo, não limitam o número 
de autores por artigo. Em alguns casos em que 
há número excessivo de autores, o manuscrito 
é devolvido com a recomendação de que sejam 
seguidos os critérios de autoria adequados às 
normas internacionais. Observamos que os edi-
tores de revistas da área da saúde assumem mais 
uma postura de orientação, sabendo que muitos 
desses manuscritos são apresentados por estu-
dantes e que seus problemas não são motivados 
por má-fé, em vez de recusar de pronto os tra-
balhos”, afirma. 

Membro da diretoria da Abec Brasil, Edna 
Montero foi à Cidade do Cabo com o presiden-
te da entidade, o odontologista Sigmar de Mello 
Rode, professor titular da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). Foram apresentadas outras 
duas iniciativas da Abec. Uma delas mostrou a 
primeira experiência de um programa de ensino 
a distância para aperfeiçoar a formação de edi-
tores de revistas brasileiras: o curso de avaliador 
de artigo científico teve 418 inscritos até agora. 
“Em breve, lançaremos outros sobre políticas 
editoriais e identificadores digitais”, afirma Ro-
de, que articula com a European Association of 
Science Editors (Ease), consórcio internacional 
de editores de periódicos, o uso em outros países 
dos cursos brasileiros. O segundo trabalho refletiu 
uma preocupação da Abec Brasil com o concei-
to de “reciclagem de texto”, que é diferente de 
plágio. “Há muita discussão sobre o quanto um 
autor pode reaproveitar trechos de textos que 
ele próprio escreveu. Os relatórios apresentados 
por softwares antiplágio não fazem distinção 
entre textos reciclados e apropriação de ideias 
de outras pessoas”, explica Rode. “Isso confun-
de muito os editores de periódicos, que buscam 
uma espécie de percentual mágico de quanto se 
pode tolerar de similaridade. Acreditamos que 
é preciso discutir isso com mais profundidade 
e ter tratamentos diferentes para plágio e reci-
clagem de texto.”

A participação de estudantes e pesquisadores 
do Departamento de Enfermagem da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade de Brasília 
(UnB) destacou-se na conferência. A mestranda 
Rafaelly Stavale analisou a presença de escritó-
rios de integridade e diretrizes de boas práticas 
em universidades e cinco agências de financia-
mento do país. Das 10 universidades examinadas, 
apenas quatro tinham comitês de integridade em 
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pesquisa. Das cinco agências de fomento, todas 
adotavam diretrizes para práticas responsáveis, 
mas só três criaram instâncias institucionais para 
lidar com a questão – a FAPESP entre elas. Stavale 
mostrou resultados preliminares de uma revisão 
sobre publicações retratadas em ciências da saúde 
e da vida relacionadas ao vírus Sars-CoV-2. “Eu 
trabalhei em UTIs [Unidades de Terapia Inten-
siva] de pacientes de Covid e vi artigos que in-
terferiam diretamente na minha prática serem 
retratados”, afirma. O estudo está em andamento e 
rastreou mais de 200 trabalhos cancelados – o de-

safio é compreen-
der por que foram 

invalidados, se por 
erro ou má conduta.
Graziani Izidoro 

Ferreira, que concluiu 
recentemente o douto-

rado na UnB e hoje é pes-
quisadora no laboratório de 

bioética, ética em pesquisa e 
integridade científica da univer-

sidade, colaborou com Stavale no 
trabalho sobre retratações e apre-

sentou um estudo sobre a importân-
cia da adoção de metodologias para 

validação de pesquisas de caráter qua-
litativo no campo da enfermagem. “É um 

trabalho reflexivo, sobre a necessidade de 
adotar um rigor metodológico maior e evitar 

a análise subjetiva”, explica Ferreira. O estudo 
será publicado como um capítulo de um livro. 
Já Gabriela Cantisani apresentou virtualmente 
seu projeto de pós-doutorado: a criação de uma 
plataforma de formação em integridade cientí-
fica a ser oferecida em acesso aberto, composta 
por cinco módulos de aprendizagem, cada qual 
com 20 minutos de duração, voltada para jovens 
pesquisadores e também para o público leigo. 
Dirce Guilhem, docente da UnB e orientadora 
de Stavale, Ferreira e Cantisani, contribuiu com 
um balanço de um programa de integridade apli-
cado e validado com mais de 200 alunos de pós-
-graduação da UnB de áreas como saúde, huma-
nidades e tecnologias. Diferentes estratégias de 
ensino, incluindo o uso de documentários e filmes 
e a análise de estudos de caso e de artigos, fazem 
parte da experiência, na qual professores atuam 
como facilitadores e palestrantes no Brasil e no 
exterior e falam sobre conduta ética em pesquisa.

Uma das participações mais prolíficas foi a da 
odontologista Anna Catharina Vieira Armond. Ela 
se interessou por integridade científica durante 
o mestrado em clínica odontológica, concluído 
em 2017 na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, Mi-
nas Gerais. “A universidade atendia várias co-
munidades quilombolas e havia muitas dúvidas 

sobre as dimensões éticas para a realização de 
ensaios clínicos”, recorda-se. No doutorado, foi 
para a Hungria. Aproveitou contatos que tinha 
na Universidade de Debrecen, onde fizera um 
estágio durante a graduação no âmbito do pro-
grama Ciência sem Fronteiras, e conseguiu uma 
bolsa internacional para trabalhar no grupo do 
bioeticista Péter Kakuk. Lá, participou de uma 
iniciativa da União Europeia para criar uma pla-
taforma com as diretrizes de integridade cientí-
fica disponíveis nos países-membros. 

N
a Cidade do Cabo, Armond apresen-
tou três trabalhos. Um deles é sobre 
o Brasil. Ela coletou documentos de 
orientação, regulamentos e políticas 
sobre conduta responsável em 60 
universidades brasileiras. Consta-
tou que 28% delas desenvolveram 
diretrizes próprias ou adotaram 
oficialmente boas práticas e ape-

nas 15% estabeleceram escritórios ou comitês 
de integridade. O estudo mostrou que boa parte 
das instituições com políticas estava concentra-
da nas regiões Sudeste e Sul. “Observamos que 
várias universidades, mesmo quando não produ-
ziam documentos originais, adotavam normas 
fornecidas por agências de fomento à ciência. 
Principalmente nas de São Paulo, é notável a 
influência do Código de boas práticas científicas 
da FAPESP”, diz, referindo-se ao guia lançado em 
2011, que serve de referência para pesquisadores 
apoiados pela Fundação. O estudo concluiu que 
as experiências são ainda desiguais e heterogê-
neas e mais instituições precisam criar e adotar 
documentos normativos.

Armond também apresentou uma pesquisa 
feita com estudantes de doutorado de nove países 
europeus sobre conhecimentos em integridade 
científica. Dois terços de 1,5 mil alunos que res-
ponderam aos questionários haviam feito algum 
treinamento sobre conduta responsável. Embora 
os alunos que participaram de cursos conheces-
sem padrões de boas práticas sobre atribuição 
de autoria, isso não resultou em vantagens con-
sistentes quando eles eram questionados sobre 
situações problemáticas concretas. Um terceiro 
estudo mostrou os resultados de um levantamen-
to feito com 438 alunos de doutorado, estagiários 
de pós-doutorado e docentes das universidades 
de Debrecen, Szeged e Miskolc, na Hungria. 
Mostrou-se que pesquisadores em início de car-
reira, entre os quais pós-doutorandos e profes-
sores assistentes, foram os que perceberam de 
forma mais negativa o clima de integridade e a 
pressão para publicar resultados. Armond está 
se mudando para o Canadá, onde fará um está-
gio de pós-doutorado em integridade científica 
na Universidade de Ottawa. n Fabrício Marques
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