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PRÓLOGO

Conceitos e reflexões sobre o significado de disputas em pesquisa, conflitos de interesse, 
integridade, má conduta, plágio, fabricação e falsificação de dados, manipulação da 
literatura, reprodutibilidade de resultados, autoria, estiveram ausentes na atmosfera de 
nossos cursos de pós-graduação até muito recentemente. E também nos documentos das 
diferentes áreas da CAPES e de agências de avaliação e financiamento à pesquisa 

A necessidade de uma apropriada atmosfera de pesquisa para o processo de formação e 
treinamento em cursos de pós-graduação foi negligenciado (ou ignorado) também até 
recentemente

As responsabilidades dos cientistas – incluindo os estudantes – para desenvolver e 
comunicar seu trabalho científico com integridade, confiabilidade e transparência são ainda 
ideias consideradas ou discutidas apenas superficialmente em nossos cursos de pós-
graduação



Nós começamos a discutir estes tópicos em nossos cursos de pós-graduação – e nos comitês 
da CAPES – somente em 2013. Três anos depois de uma mensagem vinda de Cingapura:

“O valor e o benefício da pesquisa são vitalmente dependentes da integridade da pesquisa”

A atmosfera de pesquisa que tenho percebido em mais de 3 décadas em nossos cursos de 
pós-graduação (ciências biomédicas e além) é a de uma ciência que – ao menos no campo 
das ciências experimentais, meu campo – tem, como supremos valores na sua atmosfera:

Competição
Número de artigos

Prestígio
Recompensas

Recursos financeiros
Mais e mais estudantes de pós-graduação e pós-doutores...



A década iniciada em 2010 e que terminou no meio da mais terrível 
pandemia dos últimos 100 anos começou mostrando os desafios do 

“Sharing in Science”

Como o Brasil era visto, pensado ou sonhado no cenário global da Ciência do século XXI, 
no início da última década?



“The scientific superpowers of the

20th century remain strong, and are being joined by

relative newcomers—China, India, Brazil, South Korea

and others—who are changing the dynamic of the
global science Community”

Brazil, in line with its aspiration to be a ‘natural knowledge economy’, 

building on its natural and environmental resources, is working to increase 
research spending to 2.5% of GDP by 2022 (from just over 1.4% in 2007)

Não é naquele cenário otimista de 2011 que nos encontramos nesta manhã,  
em Goiânia, iniciada já uma nova década



Investimentos em C, T & I – públicos e privados – em queda a partir 
da metade da década

“Nesses tempos em que a sobrevivência da ciência e de nós cientistas está ameaçada, é possível pensar em 
Ética e Integridade?”

Pergunta de um estudante de pós-graduação desconhecido, 2021



O começo de uma nova Era da Ciência contemporânea no mundo...

Uma Era em que a Integridade em Pesquisa e a Conduta Responsável em Pesquisa
passaram a ser consideradas essenciais nos processos de criação de conhecimento científico



O reconhecimento de que as boas práticas
são essenciais para o progresso e a credibilidade 
da Ciência no seio da Sociedade em que ela é
cultivada, começou pouco depois do início do
novo Milênio   



Lisboa, 2007

“The World Conference on Research Integrity was the first global 
forum convened to provide researchers, research administrators, 
research sponsors, journal editors, representatives from 
professional societies, policymakers, and others an opportunity to 
discuss strategies for harmonising research misconduct policies and 
fostering responsible conduct in research” 

A primeira WCRI se apresentou assim



“Funding agencies, governments and universities and research institutes are well

advised to review some of their rules for funding research and for academic

careers. Currently there is much pressure on especially young scientists to produce

papers or meet other quantitative targets. It would seem possible to maintain an

emphasis on quality and at the same time relax some of the quantitative

requirements”

Trazendo uma advertência para algo que era (e continua sendo) muito frequente no Brasil



E nos deixou a responsabilidade que estamos revisitando nesta manhã

E, 3 anos depois...





E Cingapura nos chama ainda para diferentes responsabilidades:

1. Integrity

2.Adherence to Regulations

3.Research Methods

4.Research Records

5.Research Findings

6.Authorship

7.Publication Acknowledgement

8.Peer Review

9.Conflict of Interest

10.Public Communication

11.Reporting Irresponsible Research Practices

12.Responding to Irresponsible Research Practices

13.Research Environments

14.Societal Considerations



Vamos refletir sobre a 
responsabilidade de número 13: 

sobre o “ambiente”, a “atmosfera”



“Research Environments: Research institutions should create and 
sustain environments that encourage integrity through education, 
clear policies, and reasonable standards for advancement, while 
fostering work environments that support research integrity.”

Uma das mais importantes e originais mensagens que ecoam a partir de Cingapura... A que
nos desafia sobre a responsabilidade de número 13...

A pobreza do ambiente de pesquisa como fermento de más práticas...



O que caracteriza um ambiente de pesquisa pobre?

Um ambiente no qual não se observam os 4 grandes princípios de Cingapura

Um ambiente no qual os estudantes são considerados – e tratados – como “Adultos Incompletos”.
Assim como frequentemente consideramos nossas crianças.

Tenho a convicção de que a pobreza dos ambientes de pesquisa no Brasil está sendo superada nos
últimos 10 anos... 

Fundamentalmente como resultado de ideias, iniciativas e ações dos estudantes e dos pós-doutores!!!

Research Environments



Vamos refletir alguns instantes sobre a responsabilidade de número 14...
A que nos apela para o envolvimento da Sociedade como um todo nas 

grandes definições que entrelaçam a nossa pesquisa e o bem estar dessa
Sociedade



Science: Not just for scientists. Imran Khan, ,     ,  Tuesday 1 December 2015. 

A Ciência responsável, na qual toda a Sociedade acredita, deve ser a ciência compartilhada. 

Na sua grandeza e na sua fraqueza com esta Sociedade. Esta é uma Missão irrenunciável e 

uma certeza.



Mais uma marca deixada no intenso início da década...

No agitado debate global sobre questões éticas que envolviam novas tecnologias, mudanças 
climáticas, exploração de recursos naturais, proteção e compartilhamento de dados, direitos 
autorais e propriedade intelectual...



• iv. A percepção de que uma contribuição significativa para a ciência é 
inseparável da responsabilização nas atividades de pesquisa se reflete 
em mudanças significativas nos critérios de julgamento sobre a 
qualidade e solidez de projetos e de artigos científicos. 

• v. Qualidade e solidez são características interligadas, que dependem 
da confiabilidade dos dados e de sua fiel representação nos registros 
de pesquisa. 

• vi. Qualidade e solidez podem ser afetadas por conflitos de 
interesses não revelados, que podem distorcer os registros de 
pesquisa e enganar a comunidade de pesquisa.

Três pontos que formaram o núcleo central do II BRISPE



Num cenário de recursos minguantes a partir da segunda metade 
desta década, o julgamento de qualidade e solidez de projetos e 
artigos não aconteceu ou ficou comprometido

Mais recentemente, a pandemia de COVID-19 contribuiu para isso?



As luzes, as sombras e as incertezas para a 
Ética e a Ciência Responsável na era da Covid-19

• As redes de colaborações e cooperações

• O estímulo para a busca de novos horizontes de conhecimento

• As rivalidades

• A mistificação, a politização, o negacionismo

• A “ciência descuidada”

• As relações entre os cientistas, os governos e as grandes corporações



Responsabilities of Individual and Institutional Partners in Cross-Boundary Research Collaborations

General Collaborative Responsabilities, Responsability in Managing the Collaboration,
Responsabilities in Collaborative Relationships, Responsabilities for Outcomes of Research



Research collaborations that cross national, institutional, disciplinary, and sector
boundaries are important to the advancement of knowledge worldwide. Such
collaborations present special challenges for the responsible conduct of research
because they may involve substantial differences in regulatory and legal systems,
organizational and funding structures, research cultures, and approaches to training.

WCRI Montreal Statement, 2013

No Brasil, num cenário de iniciativas de internacionalização, de estímulo a redes que
envolvem instituições diferentes, de fomento a iniciativas que podem superar
fronteiras disciplinares  diversas e descontínuas  estes aspectos estão longe de
constituir temas de discussão institucional. Não há diretrizes nem inclusão da temática
nas etapas de formação. Muito embora estas colaborações “que superam barreiras”
QUASE SEMPRE ENVOLVAM ESTUDANTES E PÓS-DOUTORES.



Research Environments: Research institutions should create and 
sustain environments that encourage integrity through education, 
clear policies, and reasonable standards for advancement, while 
fostering work environments that support research integrity.

Uma das mais importantes e originais mensagens que ecoam a partir de Cingapura...

A pobreza do ambiente de pesquisa como fermento de más práticas...



“Esses casos mostram que resultados falsos ou errados podem 
atrasar acentuadamente o avanço do conhecimento, sem contar 
com o custo, financeiro e humano, envolvido na correção dos 
desvios. Mais difíceis de serem corrigidos são os problemas advindos 
de plágios, onde o verdadeiro autor, seja de descobertas ou de 
textos, pode ter seu mérito subtraído com possíveis prejuízos 
profissionais.” 

Reconhecimento da relevância das “boas práticas científicas” 
no Brasil: Comissão de Integridade de Pesquisa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq 
(PO 085 de 5 de maio de 2011)

Poucos meses depois de Singapura...

Talvez a mais ousada e pioneira iniciativa no Brasil sobre Ética e Integridade na Pesquisa no Brasil no 
início da década, norteando ações institucionais – e pessoais – como as recomendadas em Lisboa e 
Cingapura!!!



A FAPESP iniciou a caminhada das Fundações Estaduais de Amparo 

à Pesquisa pela mesma trilha...

Da carta de 2011 da Diretoria para o Conselho, até o Código de Boas Práticas Científicas em 2014



• Além dos preceitos éticos a que todas as pessoas estão 
submetidas, independentemente da singularidade de suas 
atividades profissionais, aplicam-se também ao cientista 
normas de conduta que se derivam da finalidade específica de 
sua profissão: a construção e a apropriação coletivas da 
ciência. Essas normas definem a integridade ética das 
atividades científicas e podem ser deduzidas de um princípio 
fundamental: todo cientista deve exercer sua profissão da 
maneira mais apropriada para que daí resulte a melhor 
contribuição para o avanço da ciência.



• Toda transgressão a esse princípio, intencional ou por 
negligência, compromete a fidedignidade dos resultados das 
pesquisas científicas, mina os alicerces da colaboração entre 
os pesquisadores e entrava o processo de construção da 
ciência como empreendimento coletivo. Além disso, por 
comprometer a fidedignidade pública da própria ciência, mina 
sua própria razão de ser: constituir-se como um instrumento 
eficaz para a ampliação do conhecimento humano e a 
orientação racional das ações humanas, em suas mais 
variadas dimensões.



O Lema do IV Congresso Mundial de Integridade em Pesquisa no Rio de Janeiro Uma 
questão polêmica tão velha quanto a própria prática da Ciência: As Recompensas...

Financiamento, posições acadêmicas, prestígio e ... estudantes



O sistema de recompensas [rewards] na ciência é uma questão importante na comunidade
científica e os rewards estão associados a noções de originalidade, de prioridade da
descoberta e de atribuição de crédito, entre outros fatores. Em seu olhar sobre esse
sistema, Robert K. Merton (1910-2003) nos lembra que, embora talento e esforço sejam
preciosos na atividade de pesquisa, é a conquista de objetivos e de vantagens cumulativas
que direcionam os rewards. Nesse contexto, Merton aponta que não é sem disputas sobre
alocação de crédito que a instituição da ciência evolui. Ele se refere, por exemplo, a Galileu,
que com “plena consciência da importância de suas invenções e descobertas... defendeu
vigorosamente os seus direitos pela prioridade em primeiro lugar, em sua defesa contra as
Calúnias e Imposturas de Baldassar Capar, em que ele mostrou como sua invenção da
‘bússola geométrica e militar’ tinha sido tirada dele...” (p. 635). Merton (p. 60) acrescenta
que “grandes talentos na ciência são tipicamente envolvidos em muitas múltiplas
descobertas”, o que “vale para Galileu e Newton: para Faraday e Clerk Maxwell... Gauss e
Laplace; para Lavoisier, Priestley... e para a maioria dos laureados com o Nobel”.

Um tema central no Rio de Janeiro 2015: o sistema de recompensas

Vasconcelos SR. The 4th World Conference on Research Integrity. Research Integrity and Rewards: Improving
Systems to Promote Responsible Research. Cadernos de Saúde Pública 31:1– 2, 2015





PLOS Biology | https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737 July 16, 2020



Moher et al. PLOS Biology | https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737 July 16, 2020



Moher et al. PLOS Biology | https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737 July 16, 2020



“For knowledge to benefit research and society, it 

must be trustworthy. Trustworthy research is robust, 

rigorous, and transparent at all stages of design, 

execution, and reporting. Assessment of researchers 

still rarely includes considerations related to 

trustworthiness, rigor, and transparency.”


