
INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

ELIZABETH MARIA FREIRE DE JESUS 

 

 

 

 

MOLDURAS NORMATIVAS E INTEGRIDADE DA PESQUISA EM CONTEXTO DE 

COLABORAÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL: UMA PERSPECTIVA 

INFORMACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

           Niterói 

             2019 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

 

 

 

 

ELIZABETH MARIA FREIRE DE JESUS 

 

 

 

MOLDURAS NORMATIVAS E INTEGRIDADE DA PESQUISA EM CONTEXTO DE 

COLABORAÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL: UMA PERSPECTIVA 

INFORMACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção 

do título de Doutor em Ciência da Informação. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Nélida Gonzalez de Gomez. 

 

Área de concentração: Dimensões Contemporâneas da 

Informação e do Conhecimento. 

 

Linha de pesquisa: Informação, Cultura e Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELIZABETH MARIA FREIRE DE JESUS 

 

 

MOLDURAS NORMATIVAS E INTEGRIDADE DA PESQUISA EM CONTEXTO DE 

COLABORAÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL: UMA PERSPECTIVA 

INFORMACIONAL 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção 

do título de Doutor em Ciência da Informação. 

 

Aprovado em: ___ /___ /____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Nélida Gonzalez de Gomez (Orientadora) 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Sonia Maria Ramos de Vasconcelos (Membro Titular Externo) 

(UFRJ/IBqM) 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Cristina Soares Guimarães (Membro Titular Externo) 

(FIOCRUZ/ICICT) 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Vitor Manoel Marques da Fonseca (Membro Titular Interno) 

(UFF/PPGCI) 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Fabio Reis Mota (Membro Titular Interno) 

(UFF/PPGA) 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Gilda Olinto (Membro Suplente Externo)  

(IBICT-UFRJ/PPGCI) 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Elisabete Gonçalves de Souza (Membro Suplente Interno) 

(UFF/PPGCI) 

 

Niterói 

2019 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pela vida, por tudo que sou e por tudo que conquistei. Tantas oportunidades 

– que infelizmente, poucos têm –, as quais, só me resta agradecer, e muito. 

 

Agradeço a professora Maria Nélida Gonzalez de Gomez, minha orientadora do doutorado, 

por sua atenção, dedicação, profissionalismo, pelo aprendizado que tive, durante as aulas e as 

reuniões de orientação e pela generosidade com que compartilha seu conhecimento. Agradeço 

também por sua confiança e por seu apoio, tão necessários para superar as dificuldades, a 

ansiedade e os receios que senti, em diversos momentos, ao longo do percurso de construção 

da tese. 

 

Dentre os que me apoiaram muito e também, em diversos momentos, “me acalmaram”, 

merecem especial agradecimento: a minha amada irmã e amiga, Tania Freire, o meu 

companheiro, André Luiz, que eu amo muito e minha queridíssima amiga Márcia Cavalcanti. 

 

Agradeço aos meus amados filhos, Bruno, Henrique e Iure Freire por todo amor e felicidade 

que me proporcionam. 

Agradeço aos meus pais (in memoriam), especialmente a minha mãe, sonhadora, forte, 

decidida, inteligente e lutadora. 

 

Agradeço a todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

da Universidade Federal Fluminense com os quais aprendi muito e, em especial, ao professor 

Eduardo Murguia (in memoriam) – meu orientador no mestrado – e as queridas e 

inesquecíveis professoras Lídia Freitas, Nanci Nóbrega e Regina Cianconi. 

 

Aos professores da banca de qualificação de doutorado, pelas contribuições valiosas. 

 

Ao Vitor Geraldo, secretário do PPGCI/UFF, por toda a atenção que recebi. 

Aos meus familiares, amigos e amigas que sempre estiveram ao meu lado. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio 

financeiro que muito contribuiu para a realização desta produção acadêmico-científica. 

 



JESUS, Elizabeth Maria Freire de. Molduras normativas e integridade da pesquisa em 

contexto de colaboração científica internacional: uma perspectiva informacional. Niterói, 

2019.313 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

Em um cenário de crescente internacionalização da ciência e da pesquisa, no qual as 

colaborações científicas internacionais representam uma expressiva realização dessa 

internacionalização, os atores envolvidos nesse tipo de empreendimento muito provavelmente 

precisam lidar com uma pluralidade normativa e possíveis diferenças e/ou variações normativas 

em torno de questões que potencialmente afetam a integridade da pesquisa, as quais precisam 

ser conhecidas e negociadas, a fim de se estabelecer um horizonte mínimo normativo que 

sustente a realização dos compromissos e responsabilidades assumidos. Sublinhamos o papel 

dos recursos informacionais e das dinâmicas infocomunicacionais como sendo 

fundamentalmente necessários para viabilizar e/ou facilitar a visibilidade normativa, de forma 

a sustentar os processos de negociação e de construção de acordos. A relevância e a atualidade 

da integridade da pesquisa como tema de pesquisa podem ser constatadas pelo acervo de 

estudos relacionados ao tema. No entanto, identifica-se uma lacuna de estudos abordando as 

inter-relações das dimensões normativa e informacional, e a questão da integridade da pesquisa, 

colocadas em um quadro mais amplo de internacionalização da pesquisa. A pergunta que 

norteia essa pesquisa é: em que medida a dimensão infocomunicacional tem sido considerada 

em contextos de colaboração científica internacional, no sentido de viabilizar ou facilitar a 

negociação e a construção de acordos em torno de questões com efeitos sobre a integridade na 

pesquisa? O campo empírico é constituído por projetos colaborativos internacionais financiados 

pelo Programa Horizonte 2020, em que pelo menos uma instituição brasileira se encontra 

envolvida. Foi enviado um questionário online semiestruturado para 248 participantes dos 

projetos H2020, dos quais 48 responderam. Também foram realizadas entrevistas com 3 

pesquisadores brasileiros. Na análise dos dados foi utilizado a análise de conteúdo. Os 

resultados mostram que entre 27% e 38% dos respondentes não sabem se suas respectivas 

instituições têm normas e/ou regras estabelecidas para questões como fabricação, falsificação, 

plágio, etc. 60% deste grupo indicaram que os recursos mais utilizados para a comunicação de 

normas e/ou regras são os eventos, tais como reuniões, seminários, cursos etc. Entre 50% e 

71%, indicaram que não sabiam da existência de diferenças e/ou variações normativas no 

âmbito do projeto H2020 do qual participam, envolvendo questões como propriedade 

intelectual, proteção de dados pessoais etc., sendo o e-mail, seguido de documentos 

formalizados, os recursos infocomunicacionais mais utilizados. Os resultados, em seu conjunto, 

sugerem que a invisibilidade normativa no contexto de programas internacionais colaborativos 

de pesquisa estudado, deve-se aos processos infocomunicacionais e ao modo como neles se 

insere o conhecimento, a interpretação e o compartilhamento das normas, em todas suas 

dimensões: funcionalidade, obrigatoriedade, sanção e custo. Sustentamos a tese de que ações 

de transparência informacional e comunicativa constituem uma dimensão necessária para a 

consolidação dos compromissos e responsabilidades assumidos e para a inserção proativa dos 

atores nos processos de negociação e construção de acordos normativos, e, sobretudo, nos 

processos de internacionalização colaborativa da pesquisa. 
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Normativa. Recurso Infocomunicacional. Negociação. Acordos. Programa Horizonte 2020. 
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ABSTRACT 

 

In a scenario of increasing internationalization of science and research, in which international 

scientific collaborations represent a significant realization of this internationalization, the actors 

involved in this type of enterprise most likely need to deal with normative plurality and possible 

normative differences and / or variations around it. issues that potentially affect the research 

integrity, which need to be known and negotiated, in order to establish a minimum normative 

horizon that supports the fulfillment of the commitments and responsibilities assumed. We 

underline the role of information resources and infocommunicational dynamics as being 

fundamentally necessary to enable and / or facilitate normative visibility, in order to sustain the 

negotiation and agreement building processes. The relevance and timeliness of research 

integrity as a research theme can be seen from the body of studies related to the theme. 

However, a gap of studies is identified addressing the interrelationships of the normative and 

informational dimensions, and the question of research integrity, placed in a broader framework 

of research internationalization. The question that guides this research is: to what extent has the 

infocommunicational dimension been considered in contexts of international scientific 

collaboration, in order to enable or facilitate negotiation and agreement building around issues 

with effects on research integrity? The empirical field consists of international collaborative 

projects funded by the Horizon 2020 Programme, in which at least one Brazilian institution is 

involved. A semi-structured online questionnaire was sent to 248 participants of the H2020 

projects, of which 48 answered. Interviews were also conducted with 3 Brazilian researchers. 

In the data analysis were used content analysis. Results show that between 27% and 38% of 

respondents do not know if their respective institutions have established norms and / or rules 

for issues such as fabrication, counterfeiting, plagiarism, etc. 60% of this group indicated that 

the most commonly used resources for communicating norms and / or rules are events such as 

meetings, seminars, courses etc. Between 50% and 71% of respondents indicated that they did 

not know of the existence of differences and / or regulatory variations within the scope of the 

H2020 project in which they participate, involving issues such as intellectual property, 

protection of personal data etc., being the email, followed by formalized documents, the most 

used infocommunication resources. The results, as a whole, suggest that normative invisibility, 

in the context of collaborative international research programs studied is due to the 

infocommunicational processes and the way in which knowledge, interpretation and sharing of 

norms are inserted in all its dimensions. : functionality, obligation, sanction and cost. We 

support the thesis that informational and communicative transparency actions constitute a 

necessary dimension for the consolidation of the commitments and responsibilities assumed 

and for the proactive insertion of the actors in the negotiation processes and construction of 

normative agreements, and, above all, in the collaborative internationalization processes of the 

search. 

 

 

 

Keywords: Research Integrity. International Scientific Collaboration. Normative Plurality. 

Infocommunicational Resources. Negotiation. Agreements. Horizon 2020 Programme. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A internacionalização da ciência e da pesquisa são fenômenos distintos, porém, 

fortemente inter-relacionados. Sendo fenômenos multifacetados, têm sido abordados em 

diversas disciplinas. Nelas, é possível identificar algumas dimensões ou aspectos próprios 

desses fenômenos, os quais, em seu conjunto, nos oferecem alguns elementos significativos 

para uma certa compreensão de: a) como a internacionalização da ciência e da pesquisa, em 

suas várias dimensões, pode ou vem sendo afetada pelas demandas contemporâneas envolvendo 

a questão da integridade na pesquisa, e b) como a questão da integridade da pesquisa passa a 

ser afetada pela internacionalização da ciência e da pesquisa, ou de outra forma, quais 

problemas e desafios passaram a ser colocados em torno da integridade na pesquisa em face a 

esses praticamente inescapáveis fenômenos . 

Direcionando o olhar para a dimensão normativa, a nossa busca por certa compreensão 

da vinculação entre a internacionalização da ciência e da pesquisa e a integridade da pesquisa 

passa necessariamente pela compreensão de como a questão da integridade da pesquisa, 

revestiu-se, na contemporaneidade, de uma maior relevância em nível internacional e, 

sobretudo, como, no campo das discussões normativas inerentes à ciência e à atividade 

científica, a responsabilidade e a responsabilização individual, coletiva e institucional passaram 

a ser sublinhadas e consideradas como elementos centrais para a integridade da pesquisa. 

A atenção para a questão da integridade da pesquisa e a necessidade premente de 

desenvolvimento de ações em direção à promoção e à garantia da mesma emergem em um 

cenário de exposições – para além dos “muros” das instituições e da comunidade científica – 

de inúmeros comportamentos desviantes e rechaçados por diversas razões, sobretudo por serem 

deletérios para a confiança pública na ciência. Os desvios de conduta no campo da atividade 

científica deixaram de ser questões a serem resolvidas apenas no interior dos laboratórios ou 

das instituições envolvidas na pesquisa, passando a ser objetos de discussão na sociedade em 

geral, nos comitês, colegiados, tribunais etc.  

No bojo da exposição pública de casos envolvendo fabricação, falsificação de dados, 

plágio, práticas não éticas envolvendo reconhecimento e atribuição de autoria, violações de 

preceitos éticos mais gerais na condução da pesquisa científica que independem da condição de 

se atuar ou não como pesquisador ou cientista, foram colocadas em discussão: a) a fragilidade 

das normas sociais da ciência, tendo como principal referência as normas sociais mertonianas, 

b) as capacidades atribuídas à própria ciência e aos cientistas, até então consideradas 

inquestionáveis, de garantirem a qualidade e validade do conhecimento científico produzido 
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exclusivamente pelos mecanismos internos de autorregulação da ciência, e c) a própria 

autonomia da ciência, uma vez que questões e problemas antes circunscritos aos espaços 

científicos, passaram a ser tratados também em outros espaços e com interveniência de atores 

exteriores à comunidade científica. 

Acompanhando o pensamento de Capurro (2002), os inúmeros casos envolvendo má 

conduta científica provocam, direta ou indiretamente, uma crise, ou pelo menos uma 

insegurança com relação aos padrões morais, formais e informais subjacentes à ciência e à 

atividade científica que não podem ser resolvidos isoladamente nem por tradições morais, 

implícitas e explícitas, nem tampouco por políticas. Esses acontecimentos tendem a demandar 

a constituição de espaços locais, nacionais ou internacionais de caráter deliberativo, que buscam 

atuar como instrumentos de conscientização pública acerca do problema. Capurro (2002) 

denomina esses espaços como próprios de uma Ética Pública – “espaços híbridos entre a ética, 

a gestão e a política” (GONZALEZ DE GOMEZ et al., 2017, p. 30), a exemplo dos fóruns 

internacionais e dos comitês de ética, entre outros. 

Como genuína expressão da internacionalização da ciência e da pesquisa científica, as 

colaborações científicas internacionais são loci que têm recebido grande atenção quando se trata 

de abordar questões relacionadas à integridade da pesquisa.  

Contextos de colaboração científica internacional envolvem minimamente instituições 

e pesquisadores de dois países distintos. Neste tipo de empreendimento científico, muito 

provavelmente os atores envolvidos – instituições, pesquisadores e gestores de pesquisa, entre 

outros – são colocados diante de diferenças e variações socioculturais – como língua, tradições, 

valores, religião, modos de lidar com questões de gênero, etnia – como também diante de 

diferenças e variações normativas e legais, entre outras, que podem não ser facilmente 

resolvidas e, sobretudo, que podem ter efeitos diretos ou indiretos sobre a integridade da 

pesquisa. Discussões envolvendo desafios e/ou dificuldades, enfrentados em contextos de 

colaboração científica internacional frente a algumas dessas diferenças e variações, têm sido 

apontadas por diversos autores, como, por exemplo, De Vries et al. (2011) e Marodin et al. 

(2013). 

Em um cenário de intensificação da internacionalização da ciência e da pesquisa, 

Vasconcelos et al. (2012a) pontuam que “as políticas e dinâmicas dos projetos de pesquisa 

colaborativa internacional mudaram profundamente, particularmente em resposta a uma maior 

conscientização sobre a má conduta de pesquisa, notadamente fraude e 
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falsificação”(VASCONCELOS et al., 2012a, p.404)1. As preocupações e discussões sobre 

integridade da pesquisa, considerando ou direcionadas explicitamente para os contextos de 

colaboração científica internacional, têm sido colocadas em diversos espaços e manifestações 

discursivas, em diferentes tempos e lugares. 

De Vries et al. (2011), abordando o ambiente normativo da ciência internacional, 

reúnem alguns exemplos de pesquisas colaborativas onde os envolvidos, em particular os 

pesquisadores, precisam enfrentar o problema ou a dificuldade em lidar com as diferentes 

concepções de autonomia entre as culturas ocidental e oriental, uma vez que a primeira valoriza 

as liberdades individuais e a segunda, os contextos familiares e comunitários. Os autores 

também chamam a atenção para as dificuldades de se lidar com diferenças de ambientes 

normativos e regulatórios entre países e/ou instituições envolvidos em pesquisa colaborativa 

internacional, apontando também, em um dos exemplos apresentados, a existência de um certo 

hiato entre a regulação normativa vigente e a sua operacionalidade. 

Marodin et al. (2013), abordando o domínio das pesquisas científicas colaborativas 

internacionais que utilizam biobancos, salientam que questões envolvendo aspectos éticos, 

técnicos, políticos, legais e de gestão pertinentes a esse domínio têm ocupado lugar central em 

discussões internacionais. Nesse sentido, as autoras salientam “a necessidade de harmonização 

das recomendações com relação aos padrões de linguagem, formas de comunicação, sistema de 

bioinformática e terminologia única para designação dos materiais biológicos humanos” 

(MARODIN et al., 2013, p.73)2, em face das variações existentes em determinados países 

acerca dessas questões. No que diz respeito às questões legais, Marodin et al. (2013, p.73), 

pontuam que se deve considerar as regulações pertinentes, tanto nos planos nacional e 

internacional, referentes à propriedade intelectual (patentes, direitos autorais), assim como 

aquelas relativas ao material biológico, políticas de compartilhamento de informação e de 

material armazenado. Essas, como outras questões que apontaremos ao longo deste trabalho, 

encontram-se inseridas em um amplo leque de preocupações e desafios em torno da integridade 

da pesquisa. 

Os Estados Unidos, um dos países com maiores investimentos em ciência e tecnologia 

e com longa tradição em participação em pesquisas colaborativas internacionais, encontra-se 

 
1 During the past two decades, the policies and dynamics of international collaborative research projects have 

profoundly changed, particularly in response to a greater awareness of research misconduct, notably fraud and 

falsification(VASCONCELOS et al.,2012a, p.404). 
2 In international discussions, the need and the importance of feasible cooperation between local institutions and 

between institutions from different countries has been observed, as well as the need for the organization of 

recommendations regarding language patterns, forms of communication, bioinformatics system, and specific 

terminology for the designation of human biological materials (MARODIN et al., 2013, p.73). 
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como um dos países vanguardistas no desenvolvimento de codificações de quadros normativos 

e de procedimentos para promover, investigar, educar/treinar e tomar ações corretivas em 

resposta à má conduta científica. Preocupações com integridade da pesquisa frente às mudanças 

dos ambientes de pesquisa contemporâneos, onde podemos incluir as colaborações 

internacionais, estão incorporadas às preocupações em políticas científicas do governo e de 

instituições de pesquisa e ensino americanas, sendo estas discutidas e expressas em diversos 

documentos. 

Em 1992, no ano da consolidação do Office of Researh Integrity (ORI) e após quase 

duas décadas em que as preocupações com o problema da má conduta científica tornaram-se 

objetos de judicialização e de política científica governamental, nos Estados Unidos, a National 

Academy of Sciences (NAS), conjuntamente com a National Academy of Engineering (NAE) e 

o Institute of Medicine (IOM), publicaram o Responsible Science: Ensuring the Integrity of the 

Research Process, Volume I (NAS-NAE-IOM, 1992). Este foi o relatório resultante de um 

trabalho iniciado em 1989, envolvendo diversos atores com diversas experiências e vivências 

no campo científico nomeados pelo Committee on Science, Engineering, and Public Policy 

(COSEPUP), no qual são enfatizadas algumas demandas: explicitações de responsabilidades; 

accountability na condução da pesquisa para cientistas e suas instituições apoiados por recursos 

públicos; maior transparência no processo de pesquisa; explicitações de normas sociais 

adequadas e esperadas no campo da ciência e da atividade científica. Tais demandas, em seu 

conjunto – reforçadas assertivamente como sendo requisitos fundamentais para a garantia da 

qualidade e validade do conhecimento científico produzido, em especial, nos complexos 

ambientes de pesquisa contemporâneos –, constituíram a tônica desse relatório e de muitos 

outros elaborados posteriormente, alguns dos quais serão oportunamente sublinhados em 

diversos pontos deste trabalho. 

 

A necessidade de formas mais explícitas de responsabilização e supervisão 

institucional é um dos preços do crescimento e do sucesso do empreendimento 

de pesquisa acadêmica. 

O crescimento e a diversidade da pesquisa moderna exigem que as instituições 

aceitem a responsabilidade explícita de promover a integridade do processo 

de pesquisa e lidar com as alegações de má conduta (NAS-NAE-IOM, 1992, 

p.78)3. 

 

 
3 The need for more explicit forms of institutional accountability and oversight is one price of the growth and 

success of the academic research enterprise.  

The growth and diversity of modern research call for institutions to accept explicit responsibility for fostering the 

integrity of the research process and for handling allegations of misconduct (NAS-NAE-IOM, 1992, p.78). 
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Na Europa, a atenção direcionada aos contextos de colaboração científica internacional 

nas discussões sobre integridade da pesquisa é encontrada no seminal documento Good 

Scientific Practice in Research and Scholarship. Science Policy Briefing n.10 (ESF, 2000). 

Policy Briefing n.10, apresentado pela European Science Foundation em 2000 (ESF, 2000). 

Essa publicação, como uma manifestação discursiva de referência sobre conduta responsável 

em pesquisa no âmbito europeu, enfatiza a necessidade de fortalecimento da autorregulação da 

ciência e da necessidade de se estender e harmonizar códigos de boas práticas e procedimentos 

para investigar alegações de fraude científica em toda a Europa, salientando e vinculando o 

cenário de crescente “globalização da ciência, com suas extensas colaborações 

interorganizacionais e internacionais” (ESF, 2000, p.2, tradução nossa)4 e os inúmeros casos de 

má conduta reportados em vários países. 

A existência de diferenças substanciais em diversos aspectos observados em países e 

instituições – como, por exemplo, diferenças nos sistemas de pesquisa, nos sistemas legais e 

regulatórios, entre outros, tal como apontadas por Anderson (2011a, p. 5) – e a existência de 

diferenças e variações em termos dos compromissos e respostas na direção da promoção da 

conduta responsável em pesquisa, configuram um cenário desafiador para a garantia da 

integridade da pesquisa em contextos de colaboração que perpassam fronteiras nacionais, 

institucionais, disciplinares e setoriais. Esta condição levou a que esses contextos recebessem 

o foco das discussões em 2013, na terceira edição da World Conference on Research Integrity 

(WCRI) – um fórum internacional criado em 2007 para ser um espaço de interlocução e de 

intercâmbio de informações e de experiências no campo da integridade da pesquisa. A 

premência por harmonização de boas práticas e de mecanismos voltados para prover maior 

responsabilidade, transparência e accountability na pesquisa científica em nível internacional 

revelou-se um dos mais desafiadores propósitos deste fórum. 

As preocupações com a integridade da pesquisa também têm sido explicitamente 

colocadas em grandes programas de pesquisa colaborativas internacionais, a exemplo do 

Horizon 2020 Programme, o programa de financiamento de ciência e inovação da União 

Europeia com vigência de 2014 a 2020, cujo Grant Agreement inclui provisões específicas 

voltadas para a integridade da pesquisa, com referências a instrumentos normativos 

internacionais.  

 
4 Both the globalisation of science, with its extensive inter-organisational and international collaborations, and 

current public concerns about selfregulation underline the need to extend and harmonise codes of good scientific 

practice and procedures for investigating allegations of scientific fraud. (ESF, 2000, p.2). 
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Estes recortes documentais, nacionais, internacionais e locais, mostram de forma 

panorâmica que as preocupações em torno da integridade da pesquisa direcionadas para os 

contextos de colaboração científica internacional têm ocupado as agendas de países, instituições 

de ensino e pesquisa, conferências internacionais, organismos nacionais e internacionais e 

programas de pesquisa, assim como da academia científica.  

Respostas para as demandas por esforços positivos para promover práticas responsáveis 

em pesquisa de forma explícita, ou, de outra forma, demandas por maior explicitação (e 

contínua revisitação) de normas sociais da ciência têm sido apresentadas por países e 

instituições, ainda que, em formatos e momentos diferenciados. Tais respostas têm sido 

apresentadas sob diferentes representações, ou seja, sob diferentes instrumentos normativos 

formalizados, institucionalizados – alguns de caráter prescritivo, tais como políticas, diretrizes, 

regulamentos, códigos de conduta etc., e outros de caráter deliberativo, a exemplo das 

Declarações produzidas no âmbito da WCRI. Em comum, esses instrumentos normativos visam 

alcançar, em seus diferentes domínios ou esferas de atuação e/ou influência, certa harmonização 

em torno da questão da integridade da pesquisa. Lidar com essa pluralidade normativa requer 

conhecer, reconhecer, negociar e, sobretudo, estabelecer um patamar mínimo de harmonização 

de normas, regras e procedimentos que orientem as condutas e práticas responsáveis.  

A partir de estudos anteriores – como os realizados pela European Science Foundation 

(ESF, 2008), contemplando exclusivamente os países europeus que são membros da União 

Europeia, por Bonn, Godecharle e Dierickx (2017), considerando universidades europeias, por 

Resnik et al.(2015a), contemplando algumas instituições de pesquisa dos Estados Unidos, e por 

Resnik et al. (2015b), considerando diversos países, incluindo o Brasil, é possível constatar a 

existência de um cenário normativo bastante diversificado em nível local, nacional, regional e 

internacional, assim como é possível constatar a existência de diferenças e variações entre 

países e instituições, não só no tipo de instrumentos institucionalizados voltados para a 

integridade da pesquisa, como também em seus conteúdos, alcances e propósitos. Esses estudos 

também apontam situações nas quais foi verificada a inexistência de instrumentos normativos, 

sejam em nível federal ou institucional. 

Conforme enfatizado anteriormente, tem-se postulado que diferenças e/ou variações de 

naturezas diversas muito provavelmente serão observadas em contextos de colaborações 

científicas transfronteiriças, e que estas diferenças podem não ser facilmente harmonizadas, 

como pontuado, por exemplo, por Anderson (2011a; 2011b) e Vasconcelos (2012b). Sendo a 

dimensão normativa aquela que detém o interesse de nossa pesquisa, sublinhamos a importância 

de um esforço ex-ante, em especial, por parte dos pesquisadores, no sentido de se conhecer os 
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quadros normativos e as possíveis diferenças e/ou variações existentes e pertinentes ao 

empreendimento colaborativo internacional no qual se envolverão. 

Consideramos que esse conhecimento constitui um elemento fundamental para os 

processos de negociação visando o estabelecimento de algum acordo ou de certa harmonização 

normativa de forma a pavimentar um horizonte comum que sustente e possibilite uma efetiva e 

bem-sucedida realização da colaboração. Este aspecto é apontado por Vasconcelos et al., ao 

afirmarem que “os esforços colaborativos em pesquisa serão bem-sucedidos somente se um 

entendimento mais amplo dos possíveis obstáculos a essas colaborações for alcançado” 

(VASCONCELOS et al., 2014, p.157, tradução nossa)5.  

Em contextos de colaboração científica internacional, a pluralidade normativa pode 

representar uma potencial zona de conflitos decorrentes de possíveis “choques” normativos ou 

mesmo decorrente da existência de um possível “vácuo” normativo. Por sua vez, um 

entendimento mais amplo desse ambiente normativo heterogêneo e plural exige o conhecimento 

e o reconhecimento por parte dos envolvidos com relação à existência de possíveis diferenças 

e/ou variações que, se não harmonizadas, podem substancialmente afetar a realização bem-

sucedida da colaboração e, sobretudo, impactar negativamente no campo da integridade da 

pesquisa. Nessa direção, pontuamos a necessidade de consideração de possíveis obstáculos 

envolvendo questões infocomunicacionais e seus efeitos ou funcionamentos nos processos de 

negociação e de construção de acordos normativos. 

Pluralidade normativa, questões informacionais e problemas vinculando esses dois 

aspectos têm sido apontados há algum tempo, ainda que en passant, a exemplo do relatório 

Responsible Science: Ensuring the Integrity of the Research Process, Volume I (NAS-NAE-

IOM, 1992). 

As políticas de pesquisa são muitas vezes desarticuladas e fragmentadas, 

podem ser administradas por diferentes unidades acadêmicas e podem variar 

substancialmente entre as instituições. É difícil para os pesquisadores 

compreender e considerar todas as responsabilidades legais e profissionais 

levantadas pela ciência e engenharia modernas. No entanto, a integração de 

regras e a resolução de contradições são frequentemente deixadas para o 

indivíduo, que deve ler três, quatro ou mais políticas separadas para 

determinar o que é apropriado (NAS-NAE-IOM, 1992, p.134-135, tradução 

nossa)6. 

 
5 Collaborative endeavors in research will succeed only if a broader understanding of potential obstacles to these 

collaborations is reached (VASCONCELOS et al., 2014, p.157). 
6 Research policies are often disjointed and piecemeal, they may be administered by different academic units, and 

they may vary substantially among institutions. It is difficult for researchers to comprehend and consider all the 

legal and professional responsibilities raised by modern science and engineering. Yet integrating rules and 

resolving contradictions are often left to the individual, who is expected to read through three, four, or more 

separate policies to determine what is proper (NAS-NAE-IOM, 1992, p.134-135) 
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A necessidade de informação e de fluxo informacional constitui-se como condições 

basilares para a realização e a sustentação da colaboração científica e, em particular, a 

colaboração científica internacional, seja no plano de construção do problema ou do objeto de 

pesquisa que envolvem trocas informacionais propriamente científicas relacionadas a aspectos 

diversos da pesquisa – tais como epistemológicos, teóricos e metodológicos – como também 

no plano de construção de acordos. Esse último pode ser compreendido como sendo, a 

princípio, o plano que abarca as negociações em torno das ações, tanto aquelas inerentemente 

relacionadas às práticas científicas, como também as ações próprias de outras práticas 

pertinentes e requeridas a todo e qualquer empreendimento científico e que não são 

necessariamente científicas, como, por exemplo, as práticas de gestão, tal como observado por 

Nebeker (2011), de monitoramento, de enfrentamento dos desvios, de responsabilização e de 

accountability (prestação de contas), incluindo-se, também, as práticas concernentes à 

constituição dos acordos em si. 

No que diz respeito à compreensão dos processos de construção de acordos normativos 

em geral, e, particularmente, de acordos normativos com efeitos sobre a integridade da 

pesquisa, cabe ressaltar a importância de se observar os enredamentos sociotécnicos 

envolvendo atores humanos e atores não humanos em seus agenciamentos, que se formam ao 

longo do processo de construção desses acordos, consubstanciando-os (ou não). Cabe então 

considerar como atores humanos – pesquisadores, cientistas, gestores de instituições de 

pesquisa e editores, entre outros –, e atores não-humanos – 1) as infraestruturas tecnológicas 

que possibilitem o acesso e a comunicação de normas; 2) os instrumentos normativos em si (sua 

materialidade, considerando os seus variados suportes); e 3) as enunciações presentes nos 

instrumentos normativos, os discursos colocados em diferentes espaços – participam (ou não) 

na construção desses acordos e na institucionalização dos mesmos. 

No bojo do processo de construção e institucionalização de acordos em geral – e, 

especificamente, de acordos em torno de questões com efeitos sobre a integridade da pesquisa 

–, a informação e as dinâmicas comunicacionais envolvendo os marcos normativos que 

orientam e organizam as relações, os comportamentos, compromissos e responsabilidades 

próprias e pertinentes aos seus escopos ou contextos, representam elementos fundamentais não 

apenas para a formação desses acordos mas também para a sua sustentação e realização. 

Nessa direção, considerando que, diante da diversidade de instrumentos normativos 

(princípios, diretrizes, leis, declarações, memorando de entendimento, normas, regras, políticas 

etc.) que tem sido produzida em diferentes espaços discursivos, os meios e os modos de acesso 

disponíveis e/ou preferenciais acionados pelo participantes em projetos colaborativos 
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internacionais, aspectos expressivos de natureza informacional, potencialmente intervêm – 

facilitando ou não – nos processos de constituição de acordos com efeitos nas ações ou práticas 

no âmbito da pesquisa colaborativa. Em nosso entendimento, meios e modos de acesso 

abarcam, respectivamente, os recursos informacionais disponíveis e/ou recorridos pelos atores 

envolvidos e as maneiras preferenciais de como a informação e as trocas informacionais se 

realizam. 

Ao sublinharmos o papel basilar da informação e das dinâmicas infocomunicacionais 

para a construção de acordos, indicamos a importância de se lançar luz para o inter-

relacionamento entre a dimensão normativa e informacional nas discussões envolvendo a 

integridade da pesquisa. Nesse ponto, consideramos fundamental a ampliação de nosso olhar 

em busca de uma melhor apreensão acerca dos entrecruzamentos das dimensões normativa e 

informacional. Cabe ressaltar que a problematização desses entrecruzamentos foi contemplada 

nas discussões e reflexões colocadas no âmbito da Oficina Integridade da pesquisa, Ética da 

Ciência e Regimes de Informação7 realizada na Universidade Federal Fluminense (UFF), em 

2016. 

Decorrente de uma indagação mais geral acerca “da função e eficácia dos discursos 

normativos que objetivam regular os discursos científicos e os modos com que produzem 

efeitos condicionantes nos processos de investigação” (GONZÁLEZ DE GOMEZ et al., 2016), 

a indagação subsequente visava 

 

Esclarecer o papel das instituições, atividades e recursos informacionais e 

documentários, e sua participação, numa função produtiva ou reprodutiva, na 

modelização, arranjo e implementação desses arcabouços normativos que 

condicionam as práticas de pesquisa, no Brasil (GONZÁLEZ DE GOMEZ et 

al., 2016, p.24). 
 

Tomando como referência essa segunda indagação, e conformando a mesma no escopo 

do nosso problema e objetivos de pesquisa, interessa-nos destacar e problematizar a importância 

e os papéis dos recursos informacionais, documentários e comunicacionais para a constituição 

e para a realização ou implementação das molduras normativas que perpassam os contextos de 

colaboração internacional. Nessa direção, parece-nos relevante pontuar que estamos 

considerando como ponto de partida para a elaboração de nossas argumentações: 1) que os 

 
7A Oficina Integridade da pesquisa, Ética da Ciência e Regimes de Informação tem sido um espaço institucional 

de reflexão e problematização dos contextos normativos e éticos da pesquisa, da ciência e da informação nas 

práticas de pesquisa e ensino e nos contextos de sua realização. A Oficina está vinculada ao grupo de pesquisa 

InfoÉtica, coordenado pela profa. Dra. Maria Nélida Gonzalez de Gomez.  
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processos comunicacionais adotados podem amplificar ou restringir não apenas as 

possibilidades de participação de todos os envolvidos no empreendimento científico, como 

também o alcance do conhecimento e do reconhecimento da moldura normativa negociada e 

estabelecida; 2) que negociações e acordos no sentido de se estabelecer uma moldura normativa, 

que inclua ou atenda normas e valores pertinentes ao escopo, objetivos e responsabilidades a 

serem compartilhados entre os parceiros em projetos colaborativos internacionais, requerem e 

ativam informações acerca dos instrumentos normativos que possivelmente venham a ser 

considerados para a composição daquela moldura específica; e 3) que as possibilidades e as 

limitações referentes à identificação e usos dos recursos informacionais e documentários podem 

afetar sobremaneira não só os processos de negociação da moldura normativa como também as 

ações em conformidade com as normas. 

Diante das já constatadas a) mudanças na “geografia” e na “arquitetura” da ciência, uma 

vez que, respectivamente, a ciência “está se tornando cada vez mais global” (ROYAL 

SOCIETY, 2011, p.104)8, à medida que países que antes se encontravam à margem da ciência 

internacional, a exemplo da China, Índia, Brasil e Coreia do Sul, muito recentemente passaram 

a ocupar reconhecido espaço no mundo científico, e, ao mesmo tempo, se observa “uma 

expansão global das redes de colaboração científica (ROYAL SOCIETY, 2011, p.16)9, sendo 

estas cada vez mais “inter” – internacionais, interinstitucionais e interdisciplinares – e b) a 

proliferação de iniciativas de diversos países e instituições no sentido de institucionalizar suas 

molduras normativas voltadas para a integridade da pesquisa bem como de institucionalizar 

seus mecanismos de monitoramento e de responsabilização em caso de comportamentos 

desviantes, consideramos que, embora, estas constatações expressem “fenômenos” distintos, os 

mesmos se imbricam à medida em que estamos testemunhando uma ciência cada vez mais 

interconectada, em rede, possibilitando com que países com diferenças marcantes – como, por 

exemplo, em termos de fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em termos 

de tradição em pesquisas em determinadas áreas ou mesmo vivenciando conflitos políticos – 

participem colaborativamente em projetos de pesquisa. No bojo desses “arranjos” 

contemporâneos, em rede, que podem reunir países com diferenças e variações de diversas 

ordens, acentuam-se as preocupações em torno da diversidade normativa produzida por países 

e instituições partícipes dessa rede, com efeitos sobre a integridade da pesquisa.  

 
8 Science is becoming increasingly  global, with more scientific activity taking place in more countries, cities and  

institutions than ever before (ROYAL SOCIETY, 2011, p.104). 
9 The architecture of world Science is also changing, with the expansion of global networks (ROYAL SOCIETY, 

2011, p.16). 
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Cabe ressaltar que a diversidade de instrumentos normativos formalizados (embora 

represente, no âmbito dos contextos de sua produção e atuação, algum grau de harmonização), 

quando consideramos as mudanças na “geografia” e na “arquitetura” da ciência, especialmente 

com as colaborações científicas internacionais, essa pode representar, ao fim e ao cabo, um 

elemento dificultador para a realização dessas colaborações, do ponto de vista das ações, 

conforme as normas. 

Tomando como base a exposição textual acima – que apresenta de forma panorâmica 

alguns aspectos que caracterizam o cenário científico contemporâneo e algumas preocupações 

próprias desse cenário em sua relação com a integridade da pesquisa –, reiteramos a 

consideração da existência de uma pluralidade de instrumentos normativos desenvolvidos em 

diversos espaços discursivos e os desafios que esta pluralidade apresenta para os envolvidos em 

projetos colaborativos internacionais. Também enfatizamos os processos infocomunicacionais 

como sendo relevantes para o conhecimento da existência dessa pluralidade, com suas possíveis 

diferenças e/ou variações em normas codificadas, colocadas “em jogo” pelos países e 

instituições partícipes de colaborações internacionais e para o estabelecimento de acordos 

normativos. Nessa direção, defendemos a tese de que a invisibilidade de quadros normativos 

em contextos de colaboração científica internacional é devida, em grande parte, aos processos 

informacionais e comunicacionais adotados, afetando, portanto, a negociação e a construção de 

acordos em torno de questões com efeitos sobre a integridade da pesquisa.  

O Brasil, principalmente a partir das últimas décadas, alcançou um reconhecido lugar 

no cenário científico internacional. A participação brasileira em colaborações científicas 

internacionais, em diferentes arranjos, encontra-se entre uma das evidências desse 

reconhecimento. Acordos de colaboração científica estabelecidos entre países da União 

Europeia e o Brasil, através de várias instituições de ensino e pesquisa brasileiras, são alguns 

exemplos de iniciativas que, indubitavelmente, fomentam a inserção da ciência brasileira e dos 

pesquisadores brasileiros no cenário científico internacional.  

Conforme pontuado na publicação da Comissão Europeia Roadmap for EU - Brazil STI 

cooperation (EC, 2017a), a relação entre o Brasil e a União Europeia é regida pelo EU-Brazil 

framework cooperation agreement (1992). Esta relação foi atualizada para uma parceria 

estratégica em pesquisa e inovação em 2007 e renovada até 2022 com a assinatura do 

Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and 



  28 

 

 

the Federative Republic of Brazil10. No período de 2007 a 2017, de acordo com EC (2017b), 

foram realizados entre a Europa e o Brasil 362 projetos em cooperação em áreas como pesquisa 

marinha, tecnologias de informação e comunicação, saúde, transporte e pesquisa ambiental. 

Neste trabalho, adicionalmente às discussões das dimensões informacional e normativa 

pautadas no levantamento documental e bibliográfico realizado, buscaremos, a partir de alguns 

casos concretos de colaboração científica internacional, obter evidências acerca da nossa 

proposição. Os casos selecionados são projetos colaborativos realizados sob os auspícios da 

União Europeia e apoiados pelo programa de financiamento denominado Horizon 2020 

Programme e que têm instituições e pesquisadores brasileiros participando dos mesmos. 

O desenvolvimento deste trabalho está organizado em torno de alguns eixos principais, 

que, embora comportem discussões e/ou conceitos peculiares aos mesmos, entrelaçam-se ao 

longo de todo o texto. A partir desses entrelaçamentos, esperamos construir uma tessitura que 

nos permita alcançar um conhecimento mais amplo e coeso sobre o tema da integridade da 

pesquisa em si, e particularmente, sob um ponto de vista diferenciado de forma a lançar luz às 

inter-relações das dimensões normativa e informacional.  

O primeiro eixo é aquele em que nos deteremos nas discussões envolvendo a tríade 

internacionalização da ciência e da pesquisa-colaboração científica internacional-integridade 

na pesquisa. Logo, como primeiro esforço nesse sentido, apresentaremos, a partir da literatura 

de diferentes disciplinas, algumas discussões envolvendo o fenômeno da internacionalização, 

com particular atenção para algumas dimensões ou aspectos colocados em termos da ciência e 

da pesquisa. Em seguida, delinearemos, de forma panorâmica, algumas evidências do processo 

de internacionalização da ciência e da pesquisa, com destaque para uma dessas dimensões – a 

colaboração científica internacional. Tais discussões serão apresentadas no capítulo 1. 

O segundo eixo orientador de nosso trabalho, e o primeiro ponto de ancoragem para 

abordarmos a dimensão normativa, será desenvolvido em torno das normas sociais da ciência 

enunciadas por Merton e das discussões sobre a integridade da pesquisa frente às mudanças 

contemporâneas no produzir e no comunicar o conhecimento científico, buscando destacar 

algumas normas sociais da ciência considerando-se questões e desafios para as mesmas quando 

colocadas em contextos de colaboração científica internacional, como, por exemplo, a questão 

das responsabilidades frente à alocação de créditos em empreendimentos colaborativos 

internacionais. No capítulo 3, encontram-se as discussões propostas para esse eixo. 

 
10 Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Federative 

Republic of Brazil. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22005A1111(01)&from=EN. Acesso em: 10 mai. 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22005A1111(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22005A1111(01)&from=EN
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No terceiro eixo de discussão, argumentaremos o que denominamos neste trabalho 

como sendo um processo de “internacionalização” da integridade da pesquisa, ou, mais 

especificamente, um processo de “internacionalização normativa” da integridade da pesquisa. 

Para tal (re)traçaremos, a partir de pesquisa documental, algumas mobilizações e ações 

significativas deslanchadas por atores diversos que não apenas (re)colocaram a integridade da 

pesquisa no campo das discussões normativas da ciência e da atividade científica, como também 

levaram que a integridade da pesquisa se tornasse uma issue area11 de interesse internacional. 

Sublinharemos alguns argumentos, justificativas e/ou valores recorridos por alguns atores – 

locais, nacionais, regionais, internacionais – em suas narrativas no que diz respeito à integridade 

da pesquisa no cenário da internacionalização da ciência e da pesquisa, bem como sublinhar 

possíveis vinculações, aproximações e afastamentos. Os capítulos 5 e 6, em seu conjunto, 

contemplam as discussões pertinentes a esse eixo. 

O quarto eixo orientador de nossas discussões e argumentações envolve a dimensão 

normativa. Diretamente atrelado aos eixos anteriores, um dos aspectos que se pretende enfatizar 

nesse quarto eixo é a pluralidade normativa decorrente, em grande parte, do processo de 

“internacionalização normativa” da integridade da pesquisa. Por outro lado, a diversidade de 

instrumentos normativos produzidos expressa, em última instância, uma variedade de 

resultados ou de materializações de esforços empreendidos por atores preocupados e 

comprometidos em alcançar algum grau ou nível de harmonização em torno da integridade da 

pesquisa. Neste eixo, reside uma de nossas principais argumentações em relação direta com a 

questão infocomunicacional, qual seja, a importância do conhecimento e reconhecimento da 

pluralidade normativa, uma vez que, como mencionado anteriormente, consideramos esses 

como sendo fundamentalmente necessários para subsidiar os processos de negociação de 

acordos que orientem e organizem as condutas e as práticas em contextos de pesquisa 

colaborativa internacional. 

O quinto eixo, transpassando todos os anteriores, é aquele em que buscaremos algumas 

evidências acerca das dinâmicas infocomunicacionais frente à existência (ou não) de uma 

pluralidade normativa em torno da integridade da pesquisa e das negociações (ou não) em busca 

de acordos normativos. Ou seja, esse quinto eixo, é o eixo “experimental ou empírico” do nosso 

trabalho. 

 
11 No jargão dos cientistas políticos, o termo issue area é usado quando se agrupam questões/problemas 

relacionados a um mesmo assunto Uma issue area (área de questão/área de problema) refere-se a uma determinada 

área de interesse para atores diversos, estatais e não estatais – organizações governamentais internacionais, 

organizações não governamentais, movimentos sociais transnacionais, atores econômicos privados e comunidades 

epistêmicas (BRAMAN, 2006, p. 66). 
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1.1 PROBLEMA 

 

Pode-se considerar que a emergência das discussões em torno do problema da má 

conduta em pesquisa e dos desafios para a promoção e garantia da integridade da pesquisa são 

relativamente recentes, a despeito da secular presunção de que a integridade científica se 

encontra como uma preocupação presente e permanente, principalmente por parte dos cientistas 

e pesquisadores, em qualquer etapa do processo da pesquisa científica, em qualquer tempo e 

lugar.  

Os inúmeros casos descobertos e/ou publicizados de suspeitas e de constatações de 

condutas que comprometem a integridade na pesquisa científica denotam, entre outros aspectos, 

a existência de uma certa fragilização ou até mesmo de uma certa ruptura dos pressupostos 

basilares da ciência, como certos princípios e valores, levando à constituição de diferentes 

espaços discursivos – como os espaços institucionais, dos movimentos e conferências 

internacionais, dos organismos nacionais e internacionais e da academia científica – onde têm 

sido discutidos os problemas da má conduta em pesquisa e os desafios para a promoção e 

garantia da integridade da pesquisa, em um esforço de se alcançar alguma convergência 

normativa em seus diferentes domínios ou esferas de atuação e/ou influência, expressa, em 

geral, em diversos instrumentos normativos explícitos e formalizados.  

Nessa direção, em resposta às demandas por maior explicitação e formalização de 

mecanismos para lidar com a má conduta em pesquisa e promover a integridade da pesquisa, 

diversos países e instituições têm desenvolvido quadros normativos e regulatórios. Em um 

cenário de crescente internacionalização da ciência e da pesquisa, no qual as colaborações 

científicas internacionais representam uma expressiva e genuína realização dessa 

internacionalização, os desafios em torno da integridade da pesquisa, particularmente nestes 

contextos, parecem se tornar mais difíceis e complicados quando observada a dimensão 

normativa, uma vez que muito provavelmente, os atores envolvidos – instituições, 

pesquisadores e gestores de pesquisa, entre outros – precisam lidar com pluralidade normativa 

e com possíveis diferenças e variações, as quais podem não ser facilmente conhecidas e 

negociadas. São condições, a princípio, fundamentais para o estabelecimento de um horizonte 

mínimo normativo que sustente a realização efetiva e, sobretudo, que norteie comportamentos 

e práticas no sentido de garantir a integridade da pesquisa.  

Diante da diversidade de instrumentos normativos, um aspecto que deve ser considerado 

como potencialmente problemático e desafiador para os contextos de colaboração científica 

internacional diz respeito às diferenças e variações existentes sobre quais comportamentos são 
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considerados como má conduta científica, o que, por sua vez, pode levar a diferentes posturas 

acerca do que se entende por integridade da pesquisa como também acerca de como lidar com 

alegações de casos de comportamentos desviantes. 

Por outro lado, a necessidade de informação e de fluxo informacional é condição basilar 

para a realização de colaboração científica, seja no plano da construção do problema de 

pesquisa e seu desenvolvimento propriamente dito como também no plano de coordenação de 

ações e práticas, não somente as propriamente científicas. A construção de acordos normativos 

buscando certa harmonização, legitimação e, sobretudo, compromissos frente aos mesmos, em 

quaisquer desses planos, requer e depende fortemente de fluxos de informação de natureza e 

propósitos diversos, incluindo-se aí, entre outras, informações científicas e informações acerca 

das plurais molduras normativas próprias do escopo e abrangência de responsabilização da 

colaboração científica internacional.  

O conhecimento e o reconhecimento da existência de pluralidade normativa e de 

possíveis diferenças ou variações, que muito provavelmente se verificarão em contextos de 

colaboração científica internacional, em face da natureza cada vez mais “inter” – 

interdisciplinar, interinstitucional e internacional – destes empreendimentos, são 

fundamentalmente necessários para subsidiar o processo de negociação em torno do 

estabelecimento das “regras de jogo” que irão pautar o trabalho colaborativo. Nesse sentido, 

sublinhamos a questão infocomunicacional como sendo um importante fator para viabilizar ou 

facilitar as condições e as possibilidades de uma visibilidade da pluralidade normativa, dos 

processos de negociação e da construção de acordos. Pautados nestas argumentações, 

consideramos que os processos infocomunicacionais envolvendo questões normativas podem 

representar um fator problemático, se não considerada apropriadamente a importância do papel 

que desempenham no conjunto de preocupações que têm sido colocadas no campo das 

discussões sobre a integridade da pesquisa. 

 

1.2 PRESSUPOSTOS 

 

Os pressupostos iniciais que foram os fios norteadores para a condução da pesquisa de 

tese são:  

1) A colaboração científica internacional pressupõe o estabelecimento de acordos em 

torno de uma moldura normativa mínima, explícita, reconhecida e aceita pelos atores 
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envolvidos, de forma a orientar e estabilizar as expectativas compartilhadas sobre 

comportamento apropriado e esperado entre diversos e heterogêneos atores envolvidos;  

2) As partes envolvidas nos programas e projetos colaborativos internacionais devem 

tanto conhecer os quadros normativos vigentes – em sua diversidade e possíveis diferenças e 

variações – no escopo e abrangência dos objetivos e compromissos assumidos quanto devem 

ficar atentas às diferentes interpretações de normas e termos de uso correntemente aceitos em 

declarações e documentos de agências, fóruns internacionais e de instituições de ensino e 

pesquisa; 

3) A disponibilização de recursos infocomunicacionais e o fluxo de informação são 

considerados fundamentais para a efetiva coordenação e realização das práticas, tanto das 

propriamente científicas como aquelas envolvendo gestão, responsabilização e accountability, 

bem como para viabilizar os processos de negociação inevitavelmente necessários em busca de 

certa harmonização de molduras normativas. 

 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Diante dos pressupostos e das considerações apresentadas acima, a pergunta que 

norteará a pesquisa é: em que medida as inter-relações das dimensões informacional e 

normativa são consideradas e atendidas pelos atores envolvidos em colaboração científica 

internacional, no sentido de estabelecer um horizonte normativo comum em torno da 

integridade na pesquisa, como condição e garantia do sucesso e confiabilidade das ações e 

práticas de pesquisa colaborativa? 

 

1.4 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Diante da pergunta e da hipótese, esta pesquisa de doutorado buscará alcançar os 

objetivos a seguir.  

O objetivo geral da pesquisa é o de reconstruir a estruturação normativa dos acordos em 

torno de questões com efeitos para a integridade da pesquisa, na pesquisa colaborativa 

internacional, considerando a pluralidade normativa, no ponto de partida, e as ações 

comunicativas e informacionais de sua implementação. 

Os objetivos específicos são: 
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1. Entender como a integridade da pesquisa revestiu-se, na contemporaneidade, de 

uma maior relevância, e tornou-se uma questão de interesse internacional e 

objeto de políticas científicas; 

2. Buscar maior compreensão acerca de normas sociais da ciência e, em especial, 

acerca dos desafios para a operatividade das mesmas em ambientes de pesquisa 

contemporâneos, considerados cada vez mais dinâmicos e complexos;  

3. Apreender, panoramicamente, a constituição de uma pluralidade normativa em 

torno da integridade da pesquisa; 

4. Verificar se a existência (ou não) da pluralidade normativa voltada para 

integridade da pesquisa, bem como diferenças ou variações, são identificadas ou 

tratadas em contextos de colaboração científica internacional; 

5. Destacar o papel dos recursos infocomunicacionais para os processos de 

negociação e construção de acordos normativos envolvendo integridade da 

pesquisa em contextos de colaboração científica internacional; 

6.  Investigar, em projetos colaborativos internacionais específicos, como são 

conduzidos os processos de negociações no sentido do estabelecimento de 

acordos normativos com efeitos sobre a integridade na pesquisa, buscando 

identificar alguns recursos infocomunicacionais disponíveis, recorridos e/ou 

preferenciais adotados por pesquisadores no âmbito do projeto em que 

participam. 

 

1.5 HIPÓTESES 

 

A partir da pergunta, dos pressupostos e dos objetivos delineados, formulamos as 

seguintes hipóteses:  

 

1) Que nos contextos de colaboração científica internacional é dedicado pouco esforço ex 

ante, assim como ao longo do processo de pesquisa, por parte dos envolvidos nos 

mesmos, no que diz respeito ao reconhecimento e às negociações voltadas para se 

alcançar certa harmonização diante da pluralidade de moldura normativa e de suas 

possíveis diferenças e/ou variações que se apresentam no âmbito desses contextos; 

2) Que os diferentes níveis de definição dos programas de pesquisa colaborativa 

internacional (institucionais, funcionais, procedimentais) implicam em modos plurais 
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de participação nos acordos estabelecidos, o que pode gerar processos de comunicação 

e de informação assimétricos sobre o reconhecimento dos mesmos, e sobre problemas 

resultantes de compromissos normativos dados como estabelecidos; 

3) Que os recursos infocomunicacionais disponíveis e recorridos pelos pesquisadores, de 

forma a identificar, acessar, selecionar, organizar e compilar informações relativas à 

pluralidade normativa, não se encontram suficientes e/ou articulados de forma a prover 

subsídios para o processo de estabelecimento de um acordo mínimo, principalmente, 

em torno de questões que potencialmente podem afetar a integridade da pesquisa no 

âmbito do empreendimento colaborativo internacional do qual participam. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

Preocupação e contínua atenção com relação à integridade na pesquisa devem fazer 

parte do cotidiano daqueles interessados e de praticantes no campo da ciência e da pesquisa. As 

discussões sobre integridade da pesquisa não se encerram em uma ou outra questão, uma vez 

que as variedades de questões que podem afetar ou impactar a integridade da pesquisa são 

inúmeras, podendo, a qualquer momento, tempo ou situação, emergirem novas questões ou 

serem ressignificadas questões já identificadas, colocando, assim, o campo das discussões sobre 

práticas responsáveis em pesquisa permanentemente em aberto a novas questões e/ou 

perspectivas. 

A partir do levantamento bibliográfico e documental realizado, buscando-se 

compreender o estado atual das questões, discussões, abordagens e quadros teórico-conceituais 

envolvendo a internacionalização da ciência e da pesquisa, com especial atenção para a 

colaboração científica internacional, de estudos sobre norma e sobre os estudos direcionados 

para a integridade da pesquisa, identificamos que a questão normativa tem ocupado lugar 

central em diversos dos materiais recorridos para leitura, bem como, em alguns, foi possível 

identificar preocupações ou remissivas à questão informacional. No entanto, percebemos certa 

lacuna de estudos cujos temas ou abordagens, enfatizem as inter-relações das dimensões 

normativa e informacional e a questão da integridade da pesquisa colocadas em contexto de 

colaboração científica internacional. Em face desta percepção, entendemos que esta pesquisa 

de doutorado poderá contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento nos estudos da 

Ciência da Informação como também nos estudos sobre integridade da pesquisa. 
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2. METODOLOGIA 

 

Entendendo que a metodologia da pesquisa abarca todos elementos empregados para a 

pavimentação do caminho percorrido ao longo do processo de pesquisa, na próxima seção farei 

uma brevemente apresentação de forma a delinear uma etapa desse caminho que diz respeito à 

escolha por realizar uma pesquisa de doutorado tendo como tema principal a integridade da 

pesquisa; um tema que, tomando como base algumas percepções pessoais em face de minhas 

participações em eventos voltados especificamente para tal tema, parece ainda não capturar 

muito a atenção da comunidade acadêmica e científica, haja vista a relevância do mesmo. 

Diversos foram os eventos dos quais participei que, a despeito da divulgação dos mesmos, havia 

poucos inscritos e menor ainda era o número de presentes. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO 

 

Finalizado o mestrado, em 2014, tive a oportunidade de integrar o grupo de pesquisa 

InfoÉtica – Estudos em Epistemologia, Ética e Política de Informação, vinculado ao Programa 

de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense 

(PPGCI/UFF), coordenado pela professora Dra. Maria Nélida González de Gomez. Esta 

oportunidade me colocou em contato com a temática da ética e integridade da pesquisa. Na 

verdade, na ocasião em que ingressei no mestrado na UFF, houve um evento de recepção para 

os novos alunos onde foi abordada especificamente a questão do plágio, porém sem mencionar 

os termos ética e integridade da pesquisa e, consequentemente, sem abordar quaisquer outros 

aspectos do amplo leque de questões que envolvem esses dois termos. Mas, sem dúvida, foi 

uma excelente iniciativa alertar os novos alunos de pós-graduação sobre a questão e os 

problemas do plágio. Em 2014, colaborei na organização da I Oficina Integridade da Pesquisa, 

Ética da Ciência e Regimes de Informação, que teve como objetivos mais amplos promover a 

reflexão e a problematização dos contextos normativos e éticos da pesquisa, da ciência e dos 

regimes de informação nos contextos das práticas de pesquisa e de ensino. Também participei 

da organização das edições seguintes da oficina. No segundo semestre de 2015, ingressei no 

curso de doutorado do PPGCI/UFF. 

Na ocasião do processo de seleção, a proposta apresentada estava pautada na inquietação 

em relação à tênue conexão da tríade política-informação-gestão nos espaços das instituições 
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públicas de ensino superior, sendo estes espaços considerados complexos, perpassados por 

diversos contextos políticos e informacionais.  

No entanto, o processo de construção de um objeto de pesquisa é contínuo e não linear, 

ainda que, em determinado momento, seja necessário estabilizá-lo, ao menos provisoriamente, 

para fins de desenvolvimento e conclusão de um projeto de pesquisa, naturalmente delimitado 

por prazos. Iniciado o curso de doutorado, ao longo das aulas e das reuniões de orientação, foi 

emergindo um aspecto considerado desejável, necessário e inescapável para as instituições 

públicas de ensino superior: a internacionalização. Olhar para a questão da internacionalização 

das universidades públicas federais possibilitava não só delimitar um aspecto específico e 

inerente desses espaços, como também permitiria trabalhar com a questão da governança 

informacional. No entanto, à medida que explorávamos inúmeras facetas do processo de 

internacionalização das instituições de ensino e pesquisa, a questão da colaboração científica 

internacional – uma das manifestações importantes da internacionalização – foi recebendo 

maior atenção. Como o processo de construção de conhecimento entremeia fios diversos 

oriundos de conhecimentos, experiências e vivências anteriores e atuais, as reflexões e 

discussões no âmbito do grupo de pesquisa InfoÉtica, bem como a minha participação em 

eventos – como, por exemplo, as oficinas organizadas pelo grupo de pesquisa InfoÉtica, alguns 

cursos de curta duração e seminários sobre a temática realizados na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), no IV e no V Brazilian Meeting on Research Integrity, Science And 

Publication Ethics (BRISPE), entre outros – contribuíram sobremaneira para a colocação do 

tema da integridade da pesquisa como uma importante questão a ser contemplada no contexto 

da colaboração científica internacional. 

Próprio do processo de pesquisa, no qual as ideias vão fluindo e inúmeras questões vão 

sendo colocadas, essas, paulatinamente, vão contribuindo para o delineamento de contornos 

mais claros para o problema de pesquisa. Dentre essas questões, estão as novas demandas 

sociais e institucionais de regulação e accountability nas atividades de pesquisa, a constituição 

de estruturas de governança da pesquisa, de fóruns internacionais de cunho deliberativo em 

torno da integridade da pesquisa, os modos e mecanismos acionados nos processos decisórios 

da pesquisa, e as responsabilidades individuais e compartilhadas na produção científica, entre 

outros. Dentro desse leque de demandas, pode-se dizer que a questão normativa se apresentou 

como relevante e, portanto, foi considerada como um eixo norteador para o delineamento do 

contorno do objeto de pesquisa da tese, que busca abordar o tema da integridade da pesquisa.  

Por outro lado, tal como na pesquisa de mestrado, interessava direcionar o olhar para a 

dimensão informacional. Dessa forma, as inter-relações entre as dimensões normativa e 
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informacional colocadas no âmbito das colaborações científicas internacionais, no sentido de 

estabelecer um horizonte normativo comum em torno da integridade na pesquisa, passaram 

então a serem consideradas como o componente central de nossa questão ou pergunta de 

pesquisa. 

 

2.2 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

Tendo como motivação/inquietação a busca pela ampliação de conhecimentos em torno 

das inter-relações de questões normativas, informacionais e de integridade na pesquisa em 

contextos de colaboração científica internacional, entendemos que a pesquisa proposta, quanto 

ao seu objetivo, é uma pesquisa documental e descritiva.  

De acordo com Gil (2002, p.46), a pesquisa documental apresenta algumas vantagens 

por ser fonte rica e estável de dados, não implica altos custos, não exige contato com os sujeitos 

da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. A pesquisa documental 

“caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum 

tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, 

gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” (GIL, 2008, p.51). 

A pesquisa descritiva, segundo Vergara, “expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação” (VERGARA, 2000, p.47). 

Quanto à natureza da pesquisa, entendemos que um estudo qualitativo melhor se adequa 

ao tipo de questão ou pergunta que norteia a pesquisa, qual seja: em que medida as inter-relações 

das dimensões informacional e normativa são consideradas e atendidas pelos atores envolvidos 

em colaboração científica internacional, no sentido de estabelecer um horizonte normativo 

comum em torno da integridade na pesquisa, como condição e garantia do sucesso e 

confiabilidade das ações e práticas de pesquisa colaborativa. Segundo Triviños, a abordagem 

de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção 

do fenômeno dentro do seu contexto. O uso da descrição qualitativa procura captar não só a 

aparência do fenômeno como também suas essências, procurando explicar sua origem, relações 

e mudanças, e tentando intuir as consequências. Ainda de acordo com esse autor, é desejável 

que a pesquisa qualitativa tenha como característica a busca por:  

 

Uma espécie de representatividade do grupo maior dos sujeitos que 

participarão no estudo. Porém, não é, em geral, preocupação dela a 
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quantificação da amostragem. E, ao invés da aleatoriedade, decide 

intencionalmente, considerando uma série de condições (sujeitos que sejam 

essenciais, segundo o ponto de vista do investigador, para o esclarecimento do 

assunto em foco; facilidade para se encontrar com as pessoas; tempo dos 

indivíduos para as entrevistas etc.), o tamanho da amostra 

(TRIVIÑOS,1987, p.132). 

 

Buscando dar visibilidade ao complexo entrelaçamento dessas dimensões, as técnicas 

de pesquisa utilizadas foram a documentação indireta, nomeadamente por meio de pesquisa 

bibliográfica (fontes secundárias), documental (fontes primárias) de domínio público como 

também documentação direta, obtidas pela consulta aos participantes dos projetos considerados 

no campo de observação da pesquisa a partir de aplicação de questionário online utilizando-se 

o software de questionário online SurveyMonkey12 e de realização de entrevistas presenciais. 

Tais fontes de informação, encontram-se na lista apresentada por Yin (2006, p. 107), como 

sendo possibilidades de obtenção (coleta) de informações pertinentes a uma pesquisa científica. 

A caracterização do campo de observação e a descrição dos procedimentos metodológicos 

adotados para coleta de dados de pesquisa serão apresentados na próxima seção. 

Quanto à pesquisa documental de fontes primárias, esta desempenhou importante papel 

nesta pesquisa, uma vez que uma de nossas pretensões foi a reconstrução dos contextos de 

emergência e da “internacionalização” das preocupações e iniciativas em torno da integridade 

da pesquisa, assim como evidenciar que a questão normativa voltada para a integridade da 

pesquisa veio se tornando uma questão de interesse internacional. Ao longo desse processo (da 

emergência à “internacionalização” das preocupações e iniciativas em torno da integridade na 

pesquisa), inúmeros instrumentos ou representações normativas foram e têm sido elaborados 

em espaços distintos, como o das instituições, dos fóruns e organismos internacionais e/ou 

transnacionais. Destacar alguns excertos desses instrumentos, permitiu-nos identificar algumas 

das principais discussões/argumentações apresentadas, como também identificar diferenciações 

no escopo e abrangência desses instrumentos. Considerando a ampla gama de instrumentos que 

podem ser envolvidos nessa pesquisa documental, privilegiamos os documentos norte-

americanos, europeus e brasileiros, em face da pertinência destes frente aos nossos interesses 

de pesquisa e, em especial, em face do campo de observação empírico.  

A pesquisa bibliográfica – em livros, artigos publicados em periódicos científicos, anais 

de congressos, relatórios técnicos de grupo de pesquisas etc. – nas áreas de Estudos Sociais da 

Ciência, estudos de ética da pesquisa e da informação, Ciência da Informação, estudos sobre o 

 
12 SurveyMonkey. Disponível em: https://www.surveymonkey.com. A licença individual para utilização do 

software no plano avançado foi contratada em 26 de novembro de 2018 com prazo de vigência de um ano partir 

da data da assinatura.  

https://www.surveymonkey.com/
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tema e questões relacionadas à integridade da pesquisa e com o aporte de estudos em Relações 

Internacionais, foram fundamentalmente importantes para o delineamento do quadro 

conceitual-teórico no qual esta pesquisa se insere e foi desenvolvida. 

 

2.2.1 CAMPO DE OBSERVAÇÃO  

 

Cientes de que as colaborações científicas podem ser realizadas em diferentes arranjos 

– entre pesquisador ou grupo de pesquisadores de um mesmo departamento ou programa pós-

graduação em uma mesma instituição, entre pesquisadores de diferentes departamentos e/ou 

instituições; entre pesquisadores de diferentes regiões ou países etc., como também podem 

envolver atores distintos (academia, indústria e governo), como também estes arranjos podem 

ser formais ou informais – decidimos que o campo de observação escolhido para confirmar ou 

refutar nossas hipóteses deveria contemplar projetos colaborativos internacionais 

institucionalizados e instituídos (colocados efetivamente em prática). 

Dessa forma, no sentido da construção de um campo de observação consistente e 

pertinente à pesquisa proposta, o programa de ações de colaboração científica internacional 

financiamento pela União Europeia – Horizon 2020 Programme – e seus projetos colaborativos 

envolvendo pesquisadores brasileiros foram os definidos para serem instâncias de observação 

das dinâmicas próprias das inter-relações das dimensões normativa e informacional e a 

integridade da pesquisa. Tal decisão se deu por duas razões: a primeira diz respeito à forte 

institucionalização e formalização desses projetos colaborativos de pesquisa, e a segunda, pelo 

fato desses projetos envolverem diversas instituições/organizações de diferentes países, o que, 

potencialmente, possibilita um estudo mais ampliado e aprofundado acerca de nossa questão e 

objetivos de pesquisa.  

De acordo com a publicação da Comissão Europeia Horizon 2020 in brief: the EU 

Framework Programme for research & innovation (EC, 2014), o Horizon 2020 Programme 

(Programa Horizonte 2020) é o maior programa de pesquisa e inovação da União Europeia 

(EU), com vigência de 2014 a 2020, sendo uma “iniciativa emblemática da Estratégia Europa 

2020, que visa garantir a competitividade global da Europa, reforçando a posição da UE 

enquanto líder mundial na área da ciência” (EC, 2014, p.7). 

Aprovado pelo Parlamento Europeu em 21 de novembro de 2013, no seguimento ao 

Seventh Framework Programme (FP7) (Sétimo Programa-quadro) que esteve vigente entre 

2007 e 2013, o Programa Horizonte 2020, tal como colocado em EC (2014), recebeu um 
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orçamento na ordem de 80 milhões de euros para financiamento disponíveis e distribuídos em 

três grandes eixos prioritários – excelência científica, liderança industrial e superação dos 

desafios societais – e teve seus primeiros convites para a apresentação de propostas lançados 

em dezembro de 2013. O programa de financiamento europeu possibilitou a participação de 

empresas, instituições e pesquisadores de todos os países do mundo. Poderiam apresentar 

propostas quaisquer entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, e 

organizações internacionais desde que reúnam algumas condições, como, por exemplo, a de 

que devem participar, em determinada ação de colaboração, no mínimo três entidades jurídicas, 

sendo que cada uma deve estar estabelecida num Estado-Membro ou Estado associado à União 

Europeia e que sejam independentes entre si. 

 

2.2.2 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 

A primeira decisão em torno da seleção da amostra foi a de considerar apenas 

instituições de ensino e pesquisa brasileiras, especificamente, universidades públicas federais 

ou estaduais que tivessem alguma inserção no desenvolvimento de pesquisas em contextos de 

colaboração científica internacional. Tal decisão se baseou em torno de duas considerações: o 

fato de que as universidades públicas serem majoritariamente os espaços onde a ciência e a 

pesquisa brasileira são desenvolvidas, e a questão das possibilidades de consulta às fontes de 

informação para descoberta de quais universidades brasileiras possuem maior expressão em 

termos de inserção internacional.  

Com o propósito de elencar universidades públicas brasileiras a serem incluídas no 

campo de observação, a primeira etapa do processo de construção da amostra foi a consulta do 

ranking das universidades em termos de inserção internacional. Dentre alguns possíveis 

provedores deste tipo de classificação, como, por exemplo, o THE – World University Ranking, 

Scimago Institutions Rankings e o Ranking Universitário Folha (RUP), escolhemos o CWTS 

Leiden Ranking (LR), em razão dos indicadores disponíveis no mesmo. Consultamos o ranking 

de 2018 disponibilizado pelo CWTS Leiden Ranking (LR), utilizando os indicadores P(int 

collab) e PP(int collab), respectivamente, o número e a proporção de publicações de uma 

universidade com coautoria de dois ou mais países. O posicionamento das universidades no 

ranking LR encontra-se apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Ranking das universidades brasileiras em relação à colaboração científica internacional. 

 
Posicionamento no ranking 

Leiden Ranking 

Ano: 2018 

Universidade 

1 Universidade de São Paulo (USP) 

2 Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

3 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

4 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

6 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

7 Universidade Federal de São Paulo  

8 Universidade Federal de Santa Catarina 

9 Universidade Federal do Paraná 

10 Universidade Federal de Pernambuco 

Fonte: Leiden Ranking (2018)13. Dados gerados em: 12 ago.2018. 

 

Interessava-nos, portanto, verificar a participação destas universidades em projetos 

financiados pelo Programa Horizonte 2020. Por outro lado, de acordo com EC (2017b), as cinco 

principais instituições brasileiras participantes em projetos financiados pela União Europeia 

entre o período de 2007 a 2017, foram as Universidade de São Paulo (USP), Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

A Comissão Europeia disponibiliza um serviço comunitário de informações sobre todos 

os projetos de pesquisa financiados pela União Europeia, desde o primeiro Framework 

Program ao atual Horizon 2020 Programme – o Community Research and Development 

Information Service (CORDIS)14. O CORDIS dispõe de um repositório público e estruturado 

com todas as informações mantidas pela Comissão Europeia sobre os projetos, tais como fichas 

de informação, participantes, relatórios, resultados finais e links para publicações de acesso 

aberto produzidas no âmbito dos projetos etc. 

Utilizando-se o recurso de busca do CORDIS, decidimos consultar os projetos de 

pesquisa em andamento financiados pelo Programa Horizonte 2020, nos quais participavam as 

quatro primeiras universidades brasileiras elencadas no ranking LD (USP, UNESP, UNICAMP 

e UFRJ). Tal decisão se deu pelo fato de que estas guardam entre si, pelo menos dois pontos 

em comum: são universidades localizadas na região Sudeste e estão entre as cinco principais 

instituições brasileiras participantes em projetos financiados pela União Europeia, conforme 

 
13 Disponível em: http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list). Acesso em: 12 ago. 2018. 
14CORDIS. Community Research and Development Information Service. Disponível em: 

https://cordis.europa.eu/en. Acesso em: 10 mai. 2019. 

http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list
https://cordis.europa.eu/en
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pontuado acima. A pesquisa foi realizada em agosto de 2018, utilizando-se os parâmetros 

Programmes, End Date, Countries, Coordinator e Participant.  

Abaixo, segue a chave de busca utilizada para localizar os projetos em andamento, nos 

quais as universidades selecionadas se encontram como uma das instituições parceiras, seja no 

papel de coordenador ou de participante. As buscas foram realizadas em 12 de agosto de 2018. 

a. Programmes [HORIZON 2020] 

b. End Date: From [2018-08-13] To [2023-12-31] 

c. Countries [BRAZIL] Coordinator [S]; Participant [S] 

d. Organization [nome da instituição] Coordinator [S]; Participant [S] 

Os resultados das buscas encontram-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Universidades e os projetos financiados pelo Horizon 2020 Programme  

 

Instituição 

 

Acrônimo e Título do Projeto/ 

URL do projeto/ 

Período de vigência do projeto 

Universidade de São 

Paulo (USP) 

 

LANDMARK - LAND Management: Assessment, Research, 

Knowledge base 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/193323_en.html) 

Período: 2015-05-01 a 2019-10-31 

PAPILA - Prediction of Air Pollution in Latin America 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/212962_en.html) 

Período: 2018-01-01 a 2021-12-31 

5GINFIRE - Evolving FIRE into a 5G-Oriented 

Experimental Playground for Vertical industries 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/206192_en.html) 

Período: 2017-01-01 a 2019-12-31 

EULAC Focus - Giving focus to the Cultural, Scientific and 

Social Dimension of EU – CELAC Relations 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/200093_en.html) 

Período: 2016-03-01 a 2019-08-31. 

VSV-EBOPLUS - Systems Analysis of Adult and Pediatric 

Responses to the Vsv-zebov Ebola Vaccine. 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/211191_en.html) 

Período: 2016-04-01 a 2021-03-31 

ODYSSEA - Observatory of the Dynamics of Interactions 

between Societies and Environment in the Amazon 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/199937_en.html) 

Período: 2016-01-01 a 2019-12-31 

 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

(UFRJ) 

 

 

SIENNA - Stakeholder-Informed Ethics for new 

Technologies with High Socio-economic and Human Rights 

Impact. 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/210254_en.html) 

Período: 2017-10-01 a 2021-03-31 

SLIDEWIKI - Large-scale Pilots for Collaborative Open 

Course Ware Authoring, Multiplatform Delivery and 

Learning Analytics. 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/199854_en.html) 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/193323_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212962_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/206192_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200093_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/211191_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/199937_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/199854_en.html
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Período: 2016-01-01 to 2018-12-31 

NANORESTART - NANOmaterials for the REStoration of 

Works of ART. 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/196839_en.html) 

Período: 2015-06-01 a 2018-11-30 

WiSHFUL - Wireless Software and Hardware Platforms for 

Flexible and Unified Radio and Network Control 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/194304_en.html) 

Período: 2015-01-01 a 2017-12-31 

GLYCANC - Matrix Glycans as Multifunctional 

pathogenesis factors and therapeutic targets in cancer 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/194382_en.html) 

Período: 2015-07-01 a 2019-06-30 

SUPERCONCRETE – SUstainability-driven 

international/intersectoral Partnership for Education and 

Research on modelling next generation CONCRETE 

(http://www.superconcrete-h2020.unisa.it/) 

Período: 2015-07-01 a 2019-06-30 

Universidade Estadual 

de Campinas 

(UNICAMP) 

 

INCOBRA - Increasing International Science, Technology 

and Innovation Cooperation between BrAzil and the 

European Union 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/199597_en.html) 

Período: 2016-02-01 to 2019-01-31 

CEBRABIC - Centre for Europe-Brazil Business and 

Innovation Cooperation 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/207705_en.html) 

Período: 017-01-01 a 2020-12-31 

RRI-PRACTICE - Responsible Research and Innovation in 

Practice 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/203530_en.html) 

Período: 2016-09-01 a 2019-08-31 

IDENTITY - Computer Vision Enabled Multimedia 

Forensics and People Identification 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/200056_en.html) 

Período: 2016-01-01 a 2019-12-31 

SYSMICS - Syntax Meets Semantics: Methods, Interactions, 

and Connections in Substructural logics. 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/199888_en.html) 

Período: 2016-03-01 a 2019-02-28 

Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) 

 

COREGAL -Combined Positioning-Reflectometry Galileo 

Code Receiver for Forest Management 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/193834_en.html) 

Período: 2015-01-01 a 2017-05-31 

mapKITE - EGNOS-GPS/GALILEO-based high-resolution 

terrestrial-aerial sensing system 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/193827_en.html) 

Período: 2015-03-01 a 2017-04-30 
Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Uma vez identificados os projetos nos quais as universidades USP, UFRJ, UNICAMP 

e UNESP se encontram como instituições parceiras, a próxima etapa foi o levantamento dos 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/196839_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194304_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194382_en.html
http://www.superconcrete-h2020.unisa.it/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/199597_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/207705_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/203530_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200056_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/199888_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/193834_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/193827_en.html
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endereços eletrônicos (e-mails) dos participantes desses projetos, de forma que pudéssemos 

enviar o questionário online. 

Como mencionado anteriormente, os projetos financiados pelo Horizon 2020 

Programme devem ser desenvolvidos com a participação de pelo menos três instituições 

localizadas em países diferentes e independentes entre si. Dessa forma, para cada uma das 

universidades e projetos selecionados, buscou-se os e-mails dos participantes destes projetos, 

incluindo os participantes do projeto na própria universidade, assim como os participantes 

vinculados a todas as demais instituições parceiras daquele determinado projeto colaborativo.  

Alguns e-mails foram obtidos a partir das páginas oficiais dos projetos selecionados. 

Algumas delas, além de informações gerais sobre o projeto, disponibilizavam os nomes e 

contatos dos participantes, incluindo aí o contato do coordenador do projeto junto à Comissão 

Europeia e o coordenador local. No entanto, grande parte dos e-mails dos participantes dos 

projetos, tanto das instituições brasileiras quanto estrangeiras, foi obtida a partir de consulta nas 

páginas das instituições à qual os participantes estavam vinculados ou que o vinculavam ao 

projeto. 

Como a informação do endereço de contato dos autores, ao menos de um deles, é uma 

prática comum exigida por grande parte dos periódicos e revistas científicas, a obtenção de 

alguns e-mails somente foi possível a partir da consulta de artigos científicos onde o participante 

se encontrava como autor. 

Uma das funcionalidades do CORDIS permite enviar mensagem para o coordenador 

geral do projeto bem como para os coordenadores junto às instituições. No processo de 

levantamento dos e-mails, este serviço foi acionado, porém, não obtivemos respostas a partir 

do mesmo. 

Não conseguimos localizar os contatos dos participantes de alguns dos projetos 

elencados no Quadro 2. Portanto, os projetos a serem considerados em nosso campo empírico 

são aqueles em que localizamos um ou mais contatos de seus participantes, considerando-se 

todas as instituições parceiras em cada um desses projetos, quais sejam: LANDMARK, 

ODYSSEA, SIENNA, NANORESTART, GLYCANC, SUPERCONCRETE, RRI-

PRACTICE, IDENTITY e SYSMICS. Os participantes desses projetos, para os quais foi 

possível identificar seus respectivos e-mails, foram os considerados como elegíveis para 

compor a amostra. O resultado do levantamento do quantitativo de contatos localizados dos 

participantes em cada projeto, encontra-se no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Quantitativo de contatos localizados de participantes nos projetos H2020  

 
Acrônimo do projeto Número de participantes cujos 

contatos foram localizados 

LANDMARK 48 

PAPILA  0 

5GINFIRE  0 

EULAC Focus  0 

VSV-EBOPLUS  0 

ODYSSEA  80 

SIENNA  34 

SLIDEWIKI  0 

NANORESTART  6 

WiSHFUL  0 

GLYCANC  8 

SUPERCONCRETE  19 

INCOBRA  0 

CEBRABIC  0 

RRI-PRACTICE  12 

IDENTITY 21 

SYSMICS 20 

COREGAL  0 

mapKITE  0 

Total 248 
Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Realizadas essas etapas anteriores, chegamos a um primeiro recorte de nosso campo 

empírico, qual seja: a seleção dos projetos e dos possíveis participantes. Os projetos 

selecionados foram: LANDMARK15, ODYSSEA16, SIENNA17, NANORESTART18, 

GLYCANC19, SUPERCONCRETE20, RRI-PRACTICE21, IDENTITY22 e SYSMICS23, os 

quais, têm a participação de pelo menos uma das universidades selecionadas anteriormente, 

quais sejam: USP, UFRJ, UNICAMP e UNESP.  

A amostra ficou composta por 248 possíveis participantes, para os quais foi possível a 

identificação do e-mail. A relação dos projetos, o número de participantes com e-mails 

 
15 LANDMARK. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/193323/factsheet/en. Acesso em: 10 jun. 

2019. 
16 ODYSSEA. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/199937/factsheet/en. Acesso em: 10 jun. 2019. 
17 SIENNA. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/210254/factsheet/en. Acesso em: 10 jun. 2019. 
18NANORESTART. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/196839/factsheet/en. Acesso em: 10 jun. 

2019. 
19 GLYCANC. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/194382_en.html. Acesso em: 10 jun. 2019. 
20 SUPERCONCRETE. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/194367/factsheet/en. Acesso em: 10 

jun. 2019. 
21 RRI-PRACTICE. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/203530/factsheet/en. Acesso em: 10 jun. 

2019. 
22 IDENTITY. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/200056/factsheet/en. Acesso em: 10 jun. 2019. 
23 SYSMICS. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/rcn/199888_en.html. Acesso em: 10 jun. 2019. 

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/193323/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/199937/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210254/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/196839/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194367/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200056/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/199888_en.html
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localizados e os países das instituições que vinculam esses participantes ao projeto, encontram-

se apresentados no Quadro 4 a seguir.  

 

Quadro 4 – Projetos H2020 e participantes cujos contatos foram localizados por país 

 
Acrônimo do projeto  Número de 

participantes cujos 

contatos foram 

localizados 

País Número de 

participantes 

por país 

LANDMARK 48 

Alemanha 2 

Áustria 3 

Bélgica  2 

Brasil 1 

China 2 

Dinamarca 1 

Eslovênia 5 

Espanha 1 

Europa* 2 

França 9 

Hungria 3 

Itália 2 

Países Baixos  9 

Romênia 3 

Suécia 1 

Suíca 2 

    

ODYSSEA  80 

Áustria 3 

Brasil 44 

França 26 

Portugal 1 

Reino Unido 4 

Suécia 2 

    

SIENNA  34 

África do Sul 1 

Alemanha 2 

Brasil 2 

China 1 

Espanha 2 

Estados Unidos 4 

França 2 

Grécia 1 

Japão 4 

Países Baixos 4 

Polônia 1 

Reino Unido 5 

Suécia 5 

    

NANORESTART  6 
Brasil 5 

Itália 1 

    

GLYCANC  8 Alemanha 2 
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Brasil 1 

Egito 1 

França 1 

Grécia 1 

Itália 1 

Suécia 1 

    

SUPERCONCRETE  19 

Argentina 3 

Brasil 4 

Estados Unidos 3 

Itália 4 

Portugal 5 

    

RRI-Practice  12 

Alemanha 1 

Austrália 1 

Brasil 2 

China 1 

Estados Unidos 1 

França 1 

Itália 1 

Noruega 1 

Países Baixos 2 

Reino Unido 1 

    

IDENTITY 

 
21 

Austrália 1 

Áustria 1 

Brasil 1 

China 5 

Cingapura 1 

Cuba 1 

Eslovênia 1 

Estados Unidos 2 

França 1 

Índia 1 

Itália 1 

Malásia 1 

Reino Unido 4 

    

SYSMICS 20 

África do Sul 1 

Austrália 3 

Áustria 1 

Brasil 1 

Cingapura 1 

Espanha 2 

Estados Unidos 4 

Itália 3 

Países Baixos 1 

República Checa 3 

Total 248  248 
Fonte: elaborado pela autora (2019) 
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2.2.3 COLETA DE DADOS 

 

Quanto à técnica para coleta de dados, adotamos, inicialmente, a aplicação de 

questionário. A escolha pelo questionário se deu por diversas razões, sendo a principal delas, a 

possibilidade de se atingir um grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa 

área geográfica muito extensa – uma peculiaridade de nossa amostra. Ademais, tal como pontua 

Gil (2008, p. 122), o questionário tem, como uma de suas vantagens, a garantia do anonimato 

das respostas e a flexibilidade das pessoas em responderem o questionário no momento em que 

julgarem mais conveniente – aspectos também considerados na decisão pela elaboração de um 

questionário online (Apêndice A). 

No entanto, o questionário, enquanto técnica de pesquisa, também apresenta algumas 

limitações conforme pontuado por Gil (2008, p.122) e Marconi e Lakatos (2003, p. 202). Duas 

dessas limitações chamam maior atenção: a impossibilidade de ajudar o informante em questões 

mal compreendidas e a não garantia de que a maioria das pessoas devolverá o questionário e/ou 

devolverá devida ou efetivamente preenchido, o que pode implicar em uma significativa 

diminuição da representatividade da amostra. 

A construção de um questionário, conforme pontuado por Gil, “consiste basicamente 

em traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas” (GIL, 2008, p.121), como também 

esperamos que as respostas dos participantes possam contribuir para testarmos as nossas 

hipóteses de pesquisa.  

Além da atenção com relação a essa “tradução”, outros cuidados foram tomados ao 

longo da elaboração do questionário, como, por exemplo, com relação ao conteúdo, à forma e 

à ordenação das questões. Quanto à forma e ao ordenamento, o questionário foi subdivido em 

quatro partes ou grupos de questões, coesos e acoplados aos objetivos de pesquisa, que serão 

detalhados na próxima seção. O questionário apresenta perguntas fechadas, perguntas abertas e 

perguntas que oferecem escalas alternativas para as respostas.  

Com relação à quantidade de questões, Gil pontua que “é sabido que questionários muito 

extensos apresentam alta probabilidade de não serem respondidos” (GIL, 2008, p.122). No 

entanto, em face, da natureza dos objetivos e da complexidade inerente às questões 

investigadas, o nosso questionário ficou um tanto quanto extenso, totalizando 43 questões. 

Porém, cabe ressaltar que, exceto as perguntas constantes no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), as respostas das demais perguntas não foram colocadas como sendo 

obrigatórias. 
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De acordo Marconi et al. (2003, p. 201), “em média, os questionários expedidos pelo 

pesquisador alcançam 25% de devolução”. A taxa de devolução do questionário, em 

27/05/2019, encontrava-se em torno de 18,9 % da amostra. A fim de minimizar essas possíveis 

limitações, que de fato se apresentava em nossa pesquisa, decidimos pela realização de 

entrevistas de forma a ampliar a obtenção de dados e informações. A descrição metodológica 

referente às entrevistas, encontra-se detalhada adiante. 

Embora não tenhamos realizado um pré-teste do questionário online, contamos com a 

valiosa colaboração de duas pesquisadoras24 com experiência em projetos colaborativos 

internacionais, que avaliaram e propuseram sugestões valiosas para o aprimoramento do 

mesmo. 

 

2.2.3.1 Questionário online: estruturação e sua vinculação com os objetivos da pesquisa, 

preparação e envio. 

 

Para criação do questionário, utilizamos o software SurveyMonkey. O plano contratado 

oferece algumas ferramentas avançadas, como, por exemplo, geração de gráficos e relatórios, 

exportação de dados em diferentes e variados formatos entre outros, operações estatísticas 

básicas, entre outras, as quais foram bastante úteis para o processo de organização e análise dos 

dados coletados. 

Em face dos potenciais participantes na pesquisa serem pessoas de diversos países, 

decidimos que o idioma do questionário seria o inglês. O questionário foi subdivido em quatro 

partes, além da parte inicial e fundamental do mesmo – o TCLE. 

A parte inicial do questionário, relativa ao TCLE, apresenta informações relevantes para 

os participantes da pesquisa sobre o estudo em si, sobre os benefícios e os riscos da participação 

no mesmo e sobretudo sobre os compromissos assumidos pelo pesquisador responsável com 

relação à confidencialidade, ao anonimato e ao uso dos dados e informações coletadas a partir 

das respostas ao questionário. Quanto às demais partes do questionário, estas foram organizadas 

da seguinte forma: PARTE 1 – Perfil pessoal, acadêmico e experiência em projetos científicos 

colaborativos, PARTE 2 – Projeto colaborativo internacional vinculado ao Horizon 2020 

Programme, PARTE 3 – Dimensão normativa e PARTE 4 – Integridade da pesquisa. 

A PARTE 1 objetivou a coleta de dados sobre o perfil pessoal e acadêmico do 

respondente, assim como acerca de sua experiência de participação em projetos colaborativos 

internacionais em geral e, em especial, em projetos financiados pela União Europeia. A 

 
24 Agradecemos às professoras Maria Cristina Soares Guimarães e Gilda Olinto pelas valiosas contribuições no 

refinamento do questionário. 
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relevância das perguntas da PARTE 1 está no fato de que as respostas das mesmas, em 

associação com algumas respostas de outras partes do questionário, permite-nos fazer algumas 

inferências, como o conhecimento geral ou familiaridade que o respondente tem sobre 

integridade da pesquisa em sua relação com a área de formação dos respondentes ou mesmo da 

faixa etária dos mesmos, como por exemplo, em que áreas de formação dos respondentes estão 

aqueles que mostraram conhecer questões relacionadas à integridade da pesquisa, entre outras. 

A PARTE 2 objetivou a coleta de dados sobre o projeto colaborativo internacional 

financiado pelo Horizon 2020 Programme do qual o respondente participa, incluindo o país e 

o tipo de instituição que o vincula ao projeto em questão, como também o(s) papel(éis) que o 

respondente desempenha no projeto. Estamos considerando que o respondente pode assumir 

vários papéis no âmbito do projeto do qual participa. Nesse sentido, buscamos apresentar no 

questionário uma tipologia de papéis em consonância com aqueles definidos no documento 

Model Grant Agreement EU – Horizon 202025. Tal como proposto no questionário, deste ponto 

em diante, adotaremos a seguinte convenção: os projetos colaborativos internacionais 

financiados pelo Horizon 2020 Programme serão referenciados como Projeto H2020. 

A relevância das perguntas da PARTE 2 está no fato de que as respostas das mesmas, 

em associação com algumas respostas de outras partes do questionário, podem contribuir para 

o alcance da realização dos objetivos específicos 1, 2 e 3 do estudo. Como, por exemplo, o 

conhecimento do contexto normativo em torno da integridade da pesquisa que o respondente 

demonstra em associação com o papel ou papéis que desempenha no projeto em questão.  

A PARTE 3 objetivou a coleta de dados sobre a dimensão normativa que perpassa o 

projeto colaborativo H2020 do qual o respondente participa, no sentido de contribuir para a 

realização dos objetivos específicos do estudo. 

A partir de dados e informações coletados na PARTE 3, juntamente com alguns dados 

coletados na PARTE 2, poderemos, por exemplo, apresentar alguns insights sobre a relação 

entre os papéis desempenhados pelo respondente no projeto e a sua participação nos processos 

de negociação de normas e regras que perpassam o projeto H2020. Por exemplo, se somente o 

coordenador principal junto à Comissão Europeia ou se os gestores do projeto na instituição e 

os pesquisadores em geral também participam desses processos, caracterizando, assim, um 

 
25 Project roles: (Primary) Coordinator Contact (PCoCo/CoCo): The Primary Coordinator Contact is nominated 

for each project as the main contact point between the consortium and the Commission for a particular grant. 

PCoCo (Primary Coordinator Contact) is the main person responsible for a project.There can only be one PCoCo 

per project.Participant Contact (PaCo):this is a representative of any other organisation in the consortium that is 

not the coordinating organisation. Disponível em: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/user-account-and-roles/roles-and-access-rights_en.htm. Acesso em: 12 mai. 2019. 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/user-account-and-roles/roles-and-access-rights_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/user-account-and-roles/roles-and-access-rights_en.htm
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processo de negociação mais horizontalizado e amplo. A princípio, tal insight pode ser 

alcançado a partir das respostas às perguntas 6 e 7 da PARTE 2, analisadas em conjunto com 

as respostas das perguntas 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 da PARTE 3. Também, a princípio, é possível 

obter informações sobre os tipos de instrumentos normativos acionados nos processos de 

negociação sobre alguma questão específica em sua relação com a integridade da pesquisa ou 

sobre o conhecimento do respondente acerca de possível pluralidade normativa que abarca o 

projeto em que participa, entre outros. 

Com as questões da PARTE 4, pretendemos alcançar alguma compreensão acerca da 

familiaridade que o respondente demonstra em relação ao tema da integridade da pesquisa. 

Poderemos inferir, por exemplo, sobre o conhecimento que o respondente demonstra acerca da 

existência de instrumentos normativos institucionais e instrumentos normativos internacionais 

sobre integridade da pesquisa, especificamente, aqueles produzidos pela WCRI – a Declaração 

de Cingapura e a Declaração de Montreal. Os dados coletados na PARTE 4, a partir das 

respostas às perguntas 2 e 7, objetivaram a obtenção de alguma informação acerca de como se 

dá a comunicação em torno de questões normativas no âmbito da instituição principal do 

respondente. 

Anterior ao envio do questionário online, foram enviados e-mails-convite para todos os 

potenciais participantes da pesquisa. As intenções para os envios destes convites foram a 

obtenção de uma estimativa da taxa de retorno dos mesmos, como também a preocupação de 

previamente dar ciência ao potencial responde de que o mesmo receberia em breve o 

questionário em sua caixa de correio eletrônico, além de prover informações gerais sobre a 

pesquisa e sobre a aprovação da pesquisa no comitê de ética. 

Após a elaboração do questionário no software SurveyMonkey, criamos o coletor para 

enviá-los. Dentre as possibilidades de coletores disponibilizadas, escolhemos o tipo ‘e-mail’, 

que permite enviar o questionário por e-mail para os contatos dos participantes, cadastrados na 

plataforma. No entanto, por solicitação de alguns pesquisadores que alegaram não conseguir 

abrir o questionário, criamos um novo coletor, do tipo ‘link’. Com este último tipo de coletor, 

enviamos o link do questionário. Embora sejam coletores distintos, as respostas recebidas a 

partir dos coletores, são armazenadas em um único repositório. A Figura 1, apresenta os dois 

tipos de coletores criados. 
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Figura 1 – Coletores e quantitativos de respostas por coletor 
 

 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 18/07/2019. 

 

O questionário online foi enviado para as 248 pessoas incluídas na amostra. O corpo da 

mensagem enviada para os pesquisadores, encontra-se no Apêndice B. 

O primeiro envio foi realizado em 20/02/2019, sendo reenviados várias vezes com um 

intervalo de aproximadamente 10 dias. O questionário online foi fechado no dia 12/07/2019. 

Obtivemos respostas de 46 participantes da amostra via o coletor tipo ‘e-mail’ e duas respostas 

via o coletor tipo ‘link’. Ao todo, obtivemos respostas de 48 participantes. 

A ferramenta SurveyMonkey permite a visualização dos quantitativos de pessoas para 

quem foram enviados o questionário, bem como quantos e-mails foram abertos, não abertos ou 

devolvidos. Outra funcionalidade da ferramenta é a apresentação em tempo real do quantitativo 

de retorno do questionário, acompanhado da informação se o participante respondeu o 

questionário de forma parcial ou completa, conforme ilustrado na Figura 2.  

 

Figura 2 – Acompanhamento do envio, recebimento e quantitativo de respostas 
 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 18/07/2019. 
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Para cada respondente do questionário online cujas respostas foram consideradas como 

completas26, a ferramenta SurveyMonkey envia de forma automática uma mensagem de 

agradecimento ao respondente, podendo esta ser customizada. No caso de devolução do 

questionário, cujas respostas tenham sido consideradas parciais, a ferramenta também 

disponibiliza a possibilidade de customização e envio de mensagens de lembrete (Apêndice C). 

Para uma visão geral da realização do procedimento de envio de questionário, do 

número de devolução – ou seja, de respostas obtidas – e do envio de mensagem de lembrete, 

parece interessante apresentar essas informações sistematizadas em duas tabelas: a primeira – 

Tabela 1 – apresenta, para cada um dos projetos considerados, o quantitativo de participantes 

para os quais foram enviados o questionário, o quantitativo de participantes que responderam o 

questionário (respondentes) e o percentual de respondentes por projeto; e a segunda – Tabela 2 

– demonstra, por país, o quantitativo de questionários enviados, o quantitativo de respondentes 

e o percentual de respondentes. 

 
Tabela 1 – Projetos H2020 e respondentes do questionário (número total e percentual) 

 
Projeto Número de 

participantes 

contatados 

(A) 

Número de 

respondentes 

(B) 

Percentual 

de respondentes 

por projeto 

(B/A), % 

LANDMARK 48 14 29,2 

ODYSSEA 80 13 16,3 

SIENNA 34 6 17,6 

NANORESTART  6 2 33,3 

GLYCANC 8 1 12,5 

SUPERCONCRETE 19 5 26,3 

RRI-Practice 12 4 33,3 

IDENTITY 21 0 0,0 

SYSMICS 20 3 15,0 

Total 248 48  
Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Tabela 2 – Países envolvidos e quantitativo de respondentes do questionário (número total e percentual) 

  
País Número de 

participantes 

contatados 

(A) 

Número de 

respondentes 

(B) 

Percentual de 

respondente por país 

(B/A), % 

África do Sul 2 0 0 

 
26 A ferramenta SurveyMonkey considera que o questionário foi respondido por completo (respostas completas), 

se o respondente navegar por todas as páginas do questionário e sair do mesmo a partir do botão referente ao 

comando “sair”, colocado na última página do questionário. Caso contrário, a resposta é considerada como sendo 

parcial. 
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Alemanha 7 2 29 

Argentina 3 1 33 

Austrália 5 1 20 

Áustria 8 2 25 

Bélgica 2 2 100 

Brasil 61 13 21 

China 9 0 0 

Cingapura 2 0 0 

Cuba 1 0 0 

Dinamarca 1 0 0 

Egito 1 0 0 

Eslovênia 6 0 0 

Espanha 5 2 40 

Estados Unidos 14 2 14 

Comunidade Europeia*  2 0 0 

França 40 6 15 

Grécia 2 0 0 

Hungria 3 3 100 

Índia 1 0 0 

Itália 13 5 38 

Japão 4 0 0 

Malásia 1 0 0 

Noruega 1 1 100 

Países Baixos 16 2 12 

Polônia 1 0 0 

Portugal 6 1 17 

República Checa 3 0 0 

Romênia 3 1 33 

Reino Unido 14 1 7 

Suécia 9 3 33 

Suíça 2 0 0 

Total 248 48  

    

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

(*) Respondentes vinculados à Comissão Europeia  
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2.2.3.2 Entrevistas 

 

O planejamento e a realização de entrevistas individuais com pesquisadores brasileiros 

participantes em projetos H2020 considerados no estudo, se mostrou pertinente e necessária, 

em face de duas razões: a primeira por possibilitar maior aprofundamento ou detalhamento de 

dados e informações a fim de enriquecer o nosso quadro de análise e a segunda, a previsão de 

que o quantitativo de retorno dos questionários online enviados pudesse ser relativamente 

baixo.  

Seguindo a tipologia de tipos de entrevista apresentada por Minayo (2001, p.58), 

adotamos a entrevista semiestruturada, que permite ao entrevistado não apenas responder 

perguntas previamente formuladas como também a discorrer livremente sobre algum tema ou 

questão proposta pelo entrevistador. Em nosso caso específico, quanto ao planejamento e 

aplicação de entrevista semiestruturada, estes consideraram em sua “parte estruturada”, a 

inclusão de algumas das perguntas constantes no questionário online e em sua “parte não-

estruturada”, a inclusão de algumas perguntas abertas objetivando coletar informações 

envolvendo situações específicas, como, por exemplo, a inclusão de perguntas sobre como os 

participantes do projeto definem normas e regras com relação a autoria e ao reconhecimento, 

entre outras. O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice D.  

Na elaboração do roteiro, foram consideradas a apresentação, anterior ao início da 

entrevista, de algumas informações para o entrevistado – tais como, a reafirmação do objetivo 

do estudo e a razão pela qual o entrevistado foi escolhido –, uma vez que estas informações 

foram apresentadas na ocasião em que foram feitos os primeiros contatos, por e-mail e pelo 

aplicativo WhatsApp. Aos entrevistados, foi apresentado o TCLE, no qual, além dos 

compromissos de confidencialidade, anonimato e uso dos dados e informações coletadas única 

e exclusivamente no âmbito do presente estudo, também foi incluída a solicitação de permissão 

para a gravação da entrevista.  

A seleção dos entrevistados se deu em função da exequibilidade da realização das 

entrevistas, onde foi considerada a localização das instituições dos mesmos. Dessa forma, foram 

selecionados participantes de projetos H2020 nos quais a UFRJ encontra-se como uma das 

instituições parceiras. A UFRJ está localizada no Rio de Janeiro, local onde reside a autora 

desse estudo. 

Após contatos realizados com estes participantes de projetos H2020 nos quais a UFRJ 

encontra-se como uma das instituições parceiras, obtivemos resposta positiva de participantes 
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de dois projetos H2020 – NANORESTART e SUPERCONCRETE. As entrevistas foram 

conduzidas pela autora deste trabalho, bem como, as transcrições das mesmas. 

O quadro 5 apresenta algumas informações sobre a realização das entrevistas, como, por 

exemplo, a identificação do projeto H2020, o número de entrevistados, a data de realização e o 

tempo de duração da entrevista.  

 
Quadro 5 – Dados gerais da entrevista  

 
Acrônimo do Projeto  Número de 

entrevistados 
Data da entrevista Duração (h:m:s) 

NANORESTART 2 13/06/2019 00:43:08 

SUPERCONCRETE 1 09/07/2019 00:27:00 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Quanto às entrevistas com os pesquisadores envolvidos no projeto NANORESTART, 

por solicitação dos mesmos, realizamos a entrevista, no mesmo dia e horário, com a 

participação dos dois pesquisadores. A composição final da amostra, considerando-se os 

respondentes do questionário e os entrevistados, encontra-se no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Composição final da amostra  

 
Acrônimo do projeto Número de participantes  

LANDMARK 14 

ODYSSEA 13 

SIENNA 6 

NANORESTART  4 

GLYCANC 1 

SUPERCONCRETE 6 

RRI-Practice 4 

IDENTITY 0 

SYSMICS 3 

Total 51 
Fonte: elaborada pela autora (2019) 

 

2.2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo, tendo-se em mente o 

aporte teórico-conceitual considerado na pesquisa. De acordo com Bardin, “a análise de 

conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 
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1977, p. 38), cujas fontes podem ser diversas, como notícias de jornais, discursos políticos, 

cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, vídeos, filmes, fotografias, 

revistas e relatos autobiográficos, entre outros. 

Para Marconi e Lakatos, “a análise de conteúdo permite a descrição sistemática, objetiva 

e quantitativa do conteúdo da comunicação” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 223). Para 

Silva e Fossá, a análise de conteúdo “irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado 

pelo pesquisador” (SILVA; FOSSÁ, 2015, p.2). 

As diferentes fases da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977, p.95), são: 1) a pré-

análise; 2) a exploração do material; e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. A primeira fase, pré-análise, é aquela de organização propriamente dita, na qual 

são sistematizadas as ideias iniciais colocadas pelo quadro referencial teórico e estabelecidos 

indicadores para a interpretação das informações coletadas. Conforme pontua Bardin, 

 

A escolha de documentos depende dos objetivos ou inversamente, o objetivo 

só é possível em função dos documentos disponíveis; os indicadores serão 

construídos em função das hipóteses, ou, pelo contrário, as hipóteses serão 

criadas na presença de certos índices. A pré-análise tem por objetivo a 

organização, embora ela própria seja composta por atividades. Não-

estruturadas, «abertas», por oposição à exploração sistemática dos 

documentos (BARDIN, 1977, p.96). 

 

A fase compreende a leitura geral do material eleito para a análise. De forma geral, 

efetua-se a organização do material a ser investigado e tal sistematização serve para que o 

analista possa conduzir as operações sucessivas de análise. Esta fase compreende, conforme 

apresentado em Bardin (1977, p.96-97): a) leitura flutuante – é o primeiro contato com os 

documentos da coleta de dados, no qual se começa a conhecer os textos, entrevistas e demais 

fontes a serem analisadas; b) escolha dos documentos – consiste na definição do corpus de 

análise; e c) formulação das hipóteses e objetivos – a partir da leitura inicial dos dados; e d) 

elaboração de indicadores – a fim de interpretar o material coletado. 

O corpus de análise, “é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 1977, p.96). Conforme pontuam Silva e 

Fossá (2015, p.3), o corpus de análise, em geral, é composto por  todos os documentos 

selecionados para análise durante o período de tempo estabelecido para a coleta de informações 

– como falas de informantes-chave, relatórios, regimentos, normas e rotinas, registros, ofícios 

– todos observados criteriosamente pelo investigador, com total consentimento dos sujeitos da 

pesquisa. 



  58 

 

 

Conforme pontuado por Bardin, “se as diferentes operações da pré-análise foram 

convenientemente concluídas, a fase de análise propriamente dita não é mais do que a 

administração sistemática das decisões tomadas” (BARDIN,1977, p.101). Esta fase, segunda a 

autora, “consiste essencialmente de operações de codificação”. A codificação é definida como 

“a transformação, por meio de recorte, agregação e enumeração, com base em regras precisas 

sobre as informações textuais, representativas das características do conteúdo”.  

Quanto à interpretação, conforme pontuam Silva e Fossá, “a análise de conteúdo transita 

entre dois polos: o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade” (SILVA; FOSSÁ, 

2015, p.3). Gil observa que “o que se procura na interpretação é a obtenção de um sentido mais 

amplo para os dados analisados, o que se faz mediante sua ligação com conhecimentos 

disponíveis, derivados principalmente de teorias” (GIL, 2008, p. 178), ou seja, do aporte 

teórico-conceitual. 

Marconi e Lakatos (2003, p. 167) colocam que, na interpretação dos dados da pesquisa, 

é importante que eles sejam colocados de forma sintética e de maneira clara e acessível. Para 

as autoras, dois aspectos são considerados importantes, quais sejam: a) construção de tipos, 

modelos, esquemas e b) ligação com a teoria. 

Conforme síntese apresentada por Silva e Fossá (2015), o método de análise de conteúdo 

compreende as seguintes fases: 

 

1)Leitura geral do material coletado (entrevistas e documentos); 2) 

Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro 

referencial teórico e as indicações trazidas pela leitura geral; 3) Recorte do 

material, em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) comparáveis e 

com o mesmo conteúdo semântico; 4) Estabelecimento de categorias que se 

diferenciam, tematicamente, nas unidades de registro (passagem de dados 

brutos para dados organizados); 5) Agrupamento das unidades de registro em 

categorias comuns; 6) Agrupamento progressivo das categorias (iniciais → 

intermediárias → finais); 7) Inferência e interpretação, respaldadas no 

referencial teórico (SILVA; FOSSÁ, 2015, p.4). 

 

Seguindo as etapas propostas para a realização da análise de conteúdo, a fase de pré-

análise compreendeu a leitura geral das respostas referentes às perguntas abertas do 

questionário online (Apêndice E) e das falas dos entrevistados, o recorte do material lido em 

unidades de registros comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico, a definição das 

categorias e por fim, o agrupamento das unidades de registro nas categorias definidas. As 

unidades de registros compreendem: 1) excertos das falas dos entrevistados, estes referenciados 

como entrevistado 1, entrevistado 2 e entrevistado 3 e 2) respostas das perguntas abertas dadas 

pelos respondentes do questionário online, os quais, também não são identificados, em 
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cumprimento com os compromissos assumidos e formalizados no TCLE, de manutenção do 

sigilo e da confidencialidade dos participantes do estudo. 

A realização das etapas de pré-análise e de interpretação foram realizadas orientadas 

pelo quadro teórico-conceitual e pelas abordagens adotados neste trabalho.  

Na etapa de pré-análise, identificamos quatro categorias analíticas: pluralidade 

normativa, recurso infocomunicacional, negociação e acordo. Os agrupamentos das unidades 

de registros comparáveis nas categorias, encontram-se no Apêndice F. A análise dos resultados, 

as interpretações e discussões estão apresentadas no capítulo oito. 

O projeto de pesquisa foi cadastrado na Plataforma Brasil27 – a base nacional e unificada 

de registros de pesquisas envolvendo seres humanos, para todo o sistema CEP/CONEP (Comitê 

de Ética em Pesquisa/ Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) –, sendo submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa em Ciências Sociais, Sociais Aplicadas, Humanas, Letras, Artes e 

Linguística (CEP – Humanas) da Universidade Federal Fluminense, em 26/09/2018, sob o 

CAAE28 nº 01132918.8.0000.8160. O projeto foi aprovado em 19/10/2018, sob o parecer 

consubstanciado de nº 2.971.386 (Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Plataforma Brasil. Disponível em: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf. Acesso em: 4 mai. 2019. 
28 Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE). Identificador único do projeto em todos os níveis 

do sistema: Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
javascript:ListaCep();
http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/index.html
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3. INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA E DA PESQUISA  

 

A orientação internacional da ciência e da pesquisa não é algo novo. Em Burke (2003), 

por exemplo, é possível constatar que o contexto institucional do conhecimento, a busca pela 

extensão e a circulação do conhecimento científico nos séculos XII e XIII não estavam 

limitados por fronteiras institucionais ou geográficas. No entanto, especialmente a partir do 

século XX, inúmeras mudanças no cenário contemporâneo vêm, desde então, impulsionando a 

intensificação da dimensão internacional da ciência e da pesquisa científica.  

Neste capítulo, a partir de uma revisão de literatura – incluindo estudos de políticas 

científicas, relações internacionais, políticas de internacionalização do ensino superior, estudos 

de políticas de informação e estudos sociais da ciência –, abordaremos o fenômeno da 

internacionalização, destacando algumas dimensões ou aspectos colocados em termos da 

ciência e da pesquisa que sejam pertinentes e relevantes para uma apreensão do processo de 

internacionalização da ciência e da pesquisa, e para as discussões posteriores acerca da 

integridade da pesquisa. Dentre essas dimensões, enfatizaremos a colaboração científica 

internacional, chamando a atenção para algumas questões bem como desafios que têm sido 

colocados nas discussões sobre integridade da pesquisa. 

 

3.1 “INTERNACIONAL” E “INTERNACIONALIZAÇÃO”  

 

A etimologia da palavra internacionalização, de acordo com alguns dicionários29, 

expressa “o ato ou efeito de internacionalizar”, englobando sentidos como “tornar(-se) 

internacional ou tornar(-se) comum a duas ou mais nações”; de “espalhar-se ou difundir-se por 

várias nações”. A palavra internacional, por sua vez, é resultante da junção do prefixo inter que 

significa “entre”, do vocábulo natio, que pode ser traduzido como nação e do sufixo al que é 

equivalente a “pertencente”, expressa o sentido de “relativo às relações entre nações”; “que se 

realiza entre nações”; “que reúne ou interessa aos representantes de todas as nações” ou “que 

se estende por vários países”. As acepções das palavras internacional e internacionalização têm 

como elemento central a noção de nação, e subjacente, a noção de fronteira, de limite, de relação 

entre um ou mais nação (Estado-nação). Internacionalização, trata-se, portanto, de uma palavra 

que encapsula a complexidade inerente aos entendimentos e as realizações do “inter-natio-al”. 

 
29 Dicionário Michaelis. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 13 nov. 2017. 

Online Etymology Dictionary. Disponível em: https://www.etymonline.com. Acesso em: 13 nov. 2017. 
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Um possível ponto de partida para se refletir acerca da internacionalização da ciência e da 

pesquisa é examinar, na literatura científica, algumas abordagens que tratam do fenômeno da 

internacionalização no cenário contemporâneo, buscando identificar quais dimensões ou 

aspectos da internacionalização vêm sendo colocados em termos da ciência e da pesquisa 

científica. Também parece ser interessante sublinhar nessas abordagens, como os usos e 

entendimentos do termo internacionalização se aproximam ou não de suas acepções 

etimológicas.  

O cenário contemporâneo vislumbrado nesse trabalho é aquele marcado pela ocorrência 

de numerosos eventos, onde reconfigurações geopolíticas trazem em seu bojo inúmeras 

incertezas e desafios para as relações internacionais; onde o controle sobre o conhecimento se 

tornou essencial à competitividade e à inovatividade (MACIEL et al., 2010); onde as inovações 

científicas e tecnológicas levaram a uma maior interconectividade e também a uma maior 

vulnerabilidade do Estado (Estado-nação) em vários aspectos (BRAMAN, 1991, p. 3); onde a 

complexidade e a dimensão de muitos dos problemas considerados como grand challenges têm 

causas e efeitos que afetam ou perpassam fronteiras geopolíticas, cujas soluções requerem 

esforços conjuntos e colaborativos de abrangência interdisciplinar e internacional (MACIEL et 

al., 2010). Neste cenário, a questão do internacional e da internacionalização vem ganhando 

centralidade em vários domínios e áreas do conhecimento. 

Nessas abordagens, as discussões envolvendo questões relacionadas à ciência e à 

pesquisa recorrentemente articulam noções como global, fronteira, Estado-nação, entre outras. 

Cabe ressaltar que, se, por um lado, a etimologia da palavra internacional remete à ideia de 

estabelecimento de fronteiras com bordas bem delimitadas, por outro, é possível perceber em 

discussões de estudiosos de diversas áreas do conhecimento que problematizam a questão do 

internacional dentro de seus domínios de estudos, que a ideia basilar de fronteira vem se 

deslocando cada vez mais para uma ideia de fronteiras porosas, pontilhadas, dinâmicas e 

permeáveis a fluxos diversos (material, discursivo, imaterial, natural), conforme destacaremos 

adiante.  

Além dos deslocamentos em torno da noção de fronteira, essas leituras sugerem 

deslocamentos nos entendimentos das noções de Estado e soberania. Embora essas categorias 

não sejam objeto de estudo do presente trabalho, parece-nos relevante ressaltá-las em nossas 

discussões, uma vez que intencionamos pavimentar novos contornos para as discussões em 

torno da questão da integridade da pesquisa quando considerada em contextos de colaboração 

científica internacional, os quais inescapavelmente, embora não explicitamente, envolvem e 

articulam tais noções, atribuindo, em algumas situações, sentidos diferenciados para as mesmas.  
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3.2 DIMENSÕES DA INTERNACIONALIZAÇÃO NOS ESTUDOS DE POLÍTICA 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

 

Nos estudos de política científica e tecnológica, encontramos os usos do termo 

internacionalização em discussões envolvendo internacionalização das políticas de ciência e 

tecnologia e internacionalização da ciência e da pesquisa. Cabe ressaltar que, na literatura de 

políticas científicas, alguns dos autores estudados consideram em suas argumentações certos 

aspectos ou características inerentes à ciência e à pesquisa que se encontram frequentemente 

presentes na literatura sobre integridade da pesquisa. Dentre esses aspectos, estão, por exemplo, 

a questão da autonomia da ciência; a percepção pública e a confiança na ciência; o papel da 

política para a ciência, com respeito às decisões sobre como financiar, estruturar, regular e 

supervisionar a ciência/atividade científica; e o papel da ciência para a política, no que diz 

respeito ao uso do conhecimento científico para assistir ou melhorar as tomadas de decisões, 

sendo esses dois últimos aspectos inerentes ao âmbito da diplomacia. 

Estudiosos em políticas científicas (e tecnológicas), como Neal et al. (2008), Velho 

(2011a) e Dias (2011), pontuam que os registros de codificação e institucionalização do apoio 

governamental à ciência ganharam impulso em meados do século XX, especificamente no pós 

Segunda Guerra Mundial, quando foi criada uma base retórica para explicar o valor da ciência 

e da tecnologia nas sociedades modernas (DIAS, 2011; NEAL et al., 2008) e foi forjada a 

“imagem pública da ciência como sendo a construção de uma confiança quase religiosa nas 

possibilidades de que o conhecimento científico atuasse no equilíbrio de poder entre as nações, 

visando a objetivos econômicos e sociais” (VELHO, 2011a, p. 129), colocando, portanto, a 

ciência e o conhecimento científico como assuntos pertinentes e de interesse para as nações e 

para as relações internacionais, conforme será salientado mais adiante. 

Política científica e tecnológica nacional, segundo Neal et al., “refere-se às regras, 

regulamentos, métodos, práticas e diretrizes federais em que a pesquisa científica é conduzida” 

e também se refere “às condições que afetam como esse arcabouço legal-regulatório é 

concebido e implementado” (NEAL et al., 2008, p. 9). A formulação de políticas científicas 

nacionais centradas em modelos normativo-institucionais emergiu principalmente no cenário 

americano. Conforme pontuam Velho (2011a) e Schwartzman et al. (1993), esses modelos 

passaram, paulatinamente, a serem adotados pelos governos da maioria dos países 

industrializados e também pelos países em desenvolvimento, particularmente os latino-

americanos, incluído o Brasil; um processo que Velho considera como sendo um “processo de 

internacionalização de política científica e tecnológica” (VELHO, 2011a, p. 130). 
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Para Schwartzman et al. (1993, p. 11), os pressupostos básicos que presidiram o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil durante os anos 1960 e 1970 não eram muito 

diferentes dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos na época: a noção de ciência 

como “fronteira sem fim”, que vale a pena expandir por razões culturais, por seus efeitos 

benéficos na qualidade da educação, por suas promessas em termos de aplicações práticas e 

pelos benefícios sociais e econômicos para a sociedade como um todo. Segundo Velho, no caso 

dos países latino-americanos, organismos internacionais – como a Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) e da United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) – tiveram “um papel preponderante no processo de 

internacionalização das políticas de ciência e tecnologia” (VELHO, 2011a, p. 130). 

Esse processo de internacionalização de política científica e tecnológica, segundo Velho 

(2011a), “fez com que diferentes países passassem a adotar as mesmas visões de política de 

ciência, tecnologia e inovação (CTI), os mesmos instrumentos e formas semelhantes de gestão 

da política de CTI” (VELHO, 2011a, p. 132); processo esse que recebeu inúmeras críticas. Uma 

das críticas ao processo de internacionalização (ou ao isomorfismo) de políticas científicas, 

segundo Velho (2011a), teve como principal argumentação o fato de que, “mesmo em um 

contexto de interdependências internacionais e objetivos comuns de desenvolvimento” 

(VELHO, 2011a, p. 131), o processo de internacionalização de políticas científicas deveria 

levar em consideração as inúmeras diferenças e assimetrias na economia, nas condições e 

possibilidades de produzir e usar conhecimento e nas tradições e culturas. Outros críticos 

enfatizaram as singularidades dos sistemas nacionais de pesquisa, alegando que “similaridades 

existem no nível da racionalidade da política e de alguns instrumentos adotados, mas, na prática, 

cada país coloca mais ênfase ou maior peso em instrumentos diferentes, aloca recursos com 

base em critérios ajustados ao seu próprio sistema e tem estruturas diversas de gestão pública 

da CTI e organismos diferenciados de financiamento” (VELHO, 2011a, p. 132). 

Diversos são os discursos, recomendações e redações de políticas científicas e 

tecnológicas nacionais e/ou transnacionais que sublinham o reconhecimento do fortalecimento 

da ciência, tecnologia e inovação como sendo elementos-chave para o desenvolvimento 

econômico e social de uma nação, expressando o apoio e/ou efetivamente adotando medidas 

para a implementação de instrumentos para promover a internacionalização da ciência.  

Ressaltando a importância de o Brasil participar plenamente e ser reconhecido como um 

parceiro respeitado e competente pela comunidade científica e tecnológica internacional, 

Schwartzman et al. (1993), pontuam que, na década de 1990, predominava o discurso da 

necessidade de se redirecionar as políticas científicas e tecnológicas brasileiras de forma a 
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considerar as novas realidades no cenário internacional em relação à economia, ao papel da 

ciência e tecnologia e à natureza da atividade científica. Algumas evidências dessas novas 

realidades, pontuadas por Schwartzman et al. (1993), são: 1) o estreitamento da relação entre 

ciência e tecnologia com a indústria e os mercados (SCHWARTZMAN et al., 1993, p. 15); 2) 

o fato de que “a ciência está se tornando mais global à medida que a velocidade e o baixo custo 

dos fluxos internacionais de informação colocam pesquisadores e centros de pesquisa em 

contato direto, onde a propagação de produtos e processos tecnológicos por empresas 

internacionais dissemina padrões similares de consumo, de organização e de trabalho” 

(SCHWARTZMAN et al., 1993, p. 16); e 3) “as mudanças de um modelo linear simples para 

um modelo que pressupõe que as descobertas científicas ocorrem com frequência no contexto 

da aplicação” (SCHWARTZMAN et al., 1993, p. 18).  

Diante dessas e outras mudanças no cenário internacional da ciência e tecnologia, a 

questão da internacionalização da ciência tem sido comumente colocada como desejável e 

necessária pelos estados nacionais “assumindo mesmo um caráter normativo” (VELHO, 

2011b). De acordo com Velho (2011b), as políticas científicas e tecnológicas geralmente 

incluem “instrumentos ou programas para promover a internacionalização da ciência nas suas 

mais variadas formas”. As dimensões da internacionalização comumente consideradas por 

essas políticas, conforme observa Velho (2011b), são: a mobilidade de pesquisadores, 

colaboração física e virtual, contratos de pesquisa supranacionais, participação em organizações 

internacionais de pesquisa, coordenação e planejamento conjunto de atividades em CTI.  

 

3.3 A INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA E DA PESQUISA NOS ESTUDOS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

A internacionalização da educação superior ganhou impulso no final do século XX. 

Knight (2005, p. 2) observa que as acepções do termo internacionalização no âmbito da 

educação superior não respondem a um critério único nem mesmo compartilhado. Para a autora, 

de um modo geral, a internacionalização neste domínio significa para alguns uma série de 

atividades, tais como mobilidade acadêmica para professores e estudantes, projetos e parcerias 

internacionais, programas acadêmicos internacionais e iniciativas de pesquisas. Para outros, a 

internacionalização significa a entrega de serviços de educação (programas e cursos) para 

outros países através de novos tipos de arranjos administrativos, tais como abertura de filiais de 

campus e franquias e ofertas de serviços de educação nas modalidades presencial ou à distância. 
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Também há aqueles que consideram que a internacionalização significa a inclusão das 

dimensões internacional, intercultural e/ou global nos currículos e processos de ensino-

aprendizagem.  

Não isenta de críticas e com entendimentos diversos, muitas vezes contraditórios, 

diversos autores colocam a internacionalização da educação superior como uma estratégia 

praticamente inescapável frente ao processo de globalização, ora enfatizando o plano dos 

sistemas nacional e/ou regional de educação superior, ora enfatizando o plano das instituições 

de ensino superior. 

Sendo um conceito polissêmico e reconhecendo que a globalização é um processo 

multifacetado que pode afetar os países de formas muito diferentes, Knight et al. propõem uma 

definição genérica e neutra para o termo globalização como sendo “o fluxo de tecnologia, 

economia, conhecimento, pessoas, valores, ideias através das fronteiras” (KNIGHT et al., 1997 

apud KNIGHT, 2005, p. 6). Nessa definição de globalização, segundo Knight, a expressão 

cross-borders (transfronteiras ou através de fronteiras) infere o sentido de alcance mundial, 

onde a noção de nação, e, por conseguinte, a noção de fronteira, não são vistas como aspectos 

críticos do termo globalização.  

Dias Sobrinho (2005, p. 51) também relaciona a internacionalização do ensino superior 

com a globalização. Para Dias Sobrinho, a internacionalização do ensino superior é “um 

processo multidimensional em que estão em contínuas e complexas interatuações e mútuas 

dependências a economia, as finanças, o mercado, a política, as relações pessoais, os sistemas 

de informação e comunicação, a ciência e a tecnologia, a cultura e educação”. Com relação aos 

usos dos termos borderless e cross-border – respectivamente, sem fronteira e transfronteira – 

encontrados em definições de internacionalização das instituições de ensino superior, Knight 

(2003, p. 2) argumenta que o uso do termo borderless sugere o reconhecimento do 

esmaecimento ou desaparecimento de fronteiras – não somente fronteiras geográficas, como 

também conceituais e disciplinares tradicionalmente inerentes ao ensino superior – e que o 

termo cross-border, na verdade, enfatiza a existência das mesmas. Para a autora, os usos 

concomitantes desses dois termos são pertinentes ao contexto contemporâneo, uma vez que, se, 

por um lado, as instituições têm adotado inúmeras estratégias e instrumentos de 

internacionalização do ensino superior que perpassam fronteiras, a exemplo da educação à 

distância, do fomento à cooperação para o desenvolvimento de projetos de pesquisas 

envolvendo participantes de diversos países, de pesquisas interdisciplinares etc., por outro, tem 

crescido a importância de mecanismos regulatórios relacionados à qualidade, ao financiamento 
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e à acreditação das instituições, o que confere, por sua vez, certa relevância ao papel das 

fronteiras e, por conseguinte, o papel de nação.  

O processo de internacionalização é construído e orientado por razões e/ou interesses 

diversos. No que se refere à internacionalização do ensino superior, conforme salientado por 

Knight (2004, 2005), são inúmeras as razões que levam países e instituições a buscarem a 

internacionalização, tais como: a) o desenvolvimento de recursos humanos; b) a criação de 

alianças estratégicas através de acordos bi e multilaterais para propósitos diversos (mobilidade 

acadêmica entre instituições nacionais e internacionais); c) o desenvolvimento de programas de 

pesquisa conjuntos, seminários e conferências; iniciativas de pesquisas conjuntas etc.; d) o 

entendimento intercultural e de identidade cultural nacional; e) o fortalecimento do perfil e 

reputação internacional, o alcance de padrões acadêmicos internacionais; etc.  

Pontuando a crescente interdependência entre as nações e a existência de questões e 

desafios globais que não podem ser abordados apenas em nível nacional e a colaboração 

internacional e interdisciplinar como sendo fundamental para o enfrentamento dessas questões 

e desafios, Knight, coloca que “as instituições e os governos nacionais estão tornando a 

dimensão internacional da pesquisa e da produção do conhecimento uma razão fundamental 

para a internacionalização do ensino superior” (KNIGHT, 2005, p. 19)  

Embora com argumentações antagônicas, a internacionalização do ensino superior tem 

sido incluída em inúmeros discursos de organismos multilaterais, como, por exemplo, em 

discursos e documentos da UNESCO e da World Trade Organization (WTO). Tais 

antagonismos têm como base a própria compreensão acerca da educação e seus propósitos. Para 

a UNESCO, por exemplo, a educação em geral, e a educação superior em particular, é entendida 

como um bem público. Para a WTO, a educação superior é entendida como sendo mais um dos 

tipos de serviços transacionáveis internacionalmente. 

O papel e a importância das universidades em consonância com essa concepção, dada a 

sua conexão direta com a produção e disseminação do conhecimento, assim como o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia, são destacados por Sebastián, ao afirmar que “as 

universidades têm habilidades, conhecimentos e experiências para poderem contribuir para a 

melhoria das condições de vida e a consecução dos objetivos de desenvolvimento” 

(SEBASTIÁN, 2009, p. 5) – humano, social, institucional e produtivo. 

Stallivieri (2003) e Sebastián (2004) observam que o processo de internacionalização 

pressupõe cooperação em todas as suas formas: científica, tecnológica, acadêmica. De acordo 

com Sebastián, “a complementariedade das capacidades está na base de qualquer cooperação 

e, singularmente, na cooperação científica” (SEBASTIÁN, 2004, p. 54), que podem envolver 
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participantes de diversos países e atores heterogêneos, como universidades, centros de pesquisa, 

organismos de pesquisa, empresas, organizações não governamentais, entre outros.  

A cooperação internacional tem sido colocada no centro das estratégias e dos processos 

de internacionalização da educação superior e das instituições, em especial, das universidades. 

No plano institucional, a cooperação internacional pode ser compreendida como “um conjunto 

de atividades realizadas entre ou por instituições de educação superior que, através de múltiplas 

modalidades, colaboram no âmbito da gestão institucional, do ensino, da pesquisa e da 

extensão” (SEBASTIÁN, 2004, p. 20). No âmbito da cooperação científica internacional, 

Sebastián (2004, p. 55) identifica algumas modalidades de cooperação que não são 

independentes entre si, mas que se diferenciam em função dos objetivos e instrumentos de 

cooperação. Dentre essas modalidades, estão a organização e gestão da pesquisa e 

desenvolvimento (P&D); intercâmbio de informação, formação e especialização de 

pesquisadores, mobilidade acadêmica, infraestrutura de P&D e atividades de pesquisa e 

desenvolvimento.  

Acordos internacionais de cooperação são estratégias relevantes para a 

internacionalização do ensino superior e de suas instituições, através dos quais são 

estabelecidos aspectos relacionados ao ensino, à pesquisa e à colaboração institucional. 

Conforme expressou Filho (2010, p. 23), a cooperação internacional é a razão de ser de dezenas 

de milhares de acordos, tratados, convenções, protocolos, memorandos de entendimento, 

declarações e documentos similares firmados por países e organizações intergovernamentais, 

em âmbito bilateral ou multilateral. Cabe ressaltar que a cooperação internacional não 

necessariamente requer a existência de acordos formais, conforme pontuado por Georghiou 

(1998, p. 612). 

No âmbito institucional, Duarte et al. (2012) chamam a atenção para a existência de 

acordos intergovernamentais e outros tantos estabelecidos pelas próprias instituições. Com 

relação aos acordos estabelecidos pelas instituições, estes podem decorrer tanto de iniciativas 

formais quanto informais. De acordo com Duarte et al. (2012, p. 350), os acordos formais são 

inegavelmente fundamentais porque criam condições para as ações institucionalizadas de 

internacionalização, mas os acordos informais, decorrentes principalmente de iniciativas e de 

certa autonomia, especialmente do corpo docente para formação de suas redes de 

relacionamentos e de colaboração científica, também constituem um fator fundamental para o 

processo de internacionalização institucional. 
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3.4 A INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA E DA PESQUISA NOS ESTUDOS DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

 

Na disciplina de Relações Internacionais, encontramos interessantes ferramentas 

intelectuais que podem nos auxiliar nas discussões de algumas questões abordadas nesse 

trabalho, como por exemplo, a internacionalização da ciência e da pesquisa por meio da 

cooperação científica, assim como também podem nos auxiliar no alargamento e/ou 

aprofundamento das abordagens normativas adotada neste trabalho nas discussões em torno da 

integridade da pesquisa. Adicionalmente, dentro do aporte teórico das Relações Internacionais, 

nos apropriaremos, com algumas adaptações, de um modelo desenvolvido como recurso para o 

estudo do processo “evolutivo” das normas internacionais que nos ajudará na constituição de 

um quadro de análise para uma narrativa do processo de “internacionalização normativa” da 

integridade da pesquisa, apresentado no capítulo 6. 

Por outro lado, conforme salientado por Mayer et al. (2014, p. 2), a importância que a 

ciência, a tecnologia e o conhecimento representam para as relações internacionais tem atraído 

a atenção significativa de estudiosos de Relações Internacionais, uma vez que muitas das 

questões internacionais – como, por exemplo, segurança internacional, governança global, 

política externa etc. – são completamente permeadas e integradas com artefatos materiais, 

sistemas técnicos, infraestruturas e práticas científicas. 

 

3.4.1 Cooperação internacional e cooperação científica internacional  
 

Nos tempos atuais, caracterizados por intensa conectividade, interdependência e 

incertezas, Sato (2010, p. 53) observa que a cooperação internacional se tornou uma dimensão 

crucial nas relações internacionais porque não são apenas os mercados para produtos, serviços 

e recursos financeiros de um país que se abrem por meio da cooperação, mas também, e talvez 

até mais importante, a cooperação possibilita o intercâmbio de pessoas, experiências e 

conhecimentos – intercâmbios tipicamente observados e possibilitados pela cooperação 

científica internacional. 

A cooperação científica internacional tem sido um relevante meio para alavancar a 

internacionalização da ciência e da pesquisa, sendo a colaboração científica internacional um 

dos muitos modos de realização da cooperação internacional, podendo assumir uma variedade 

de arranjos e atividades. De acordo com Georghiou (1998, p. 612), a cooperação pode abranger 

tanto as atividades formais representadas por grandes instalações – como programas específicos 

para promover a colaboração global em pesquisa, regulados por acordos científicos – como 
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também atividades informais, por exemplo, quando cientistas trocam ideias e materiais sem a 

existência de um contrato ou acordo.  

No campo de Relações Internacionais, um entendimento tradicional sobre cooperação 

internacional considera que a cooperação ocorre “quando os atores ajustam seus 

comportamentos às preferências atuais ou esperadas dos outros através de um processo de 

‘coordenação política’” (KEOHANE, 1984, p. 51). Processo de coordenação política, nesse 

contexto, implica dizer que “as políticas de cada Estado foram ajustadas visando reduzir 

possíveis consequências negativas das mesmas para os outros Estados envolvidos na 

cooperação” (MILNER, 1992, p. 467). Essa definição de cooperação presume, segundo Milner, 

que o comportamento de cada ator é direcionado para um ou mais objetivos e que a cooperação 

proporciona algum tipo de ganho ou recompensa para ambos. Cabe ressaltar que tanto os 

objetivos quanto os ganhos ou recompensas não necessariamente são os mesmos ou têm a 

mesma magnitude para todos os atores em cooperação. Conforme pontua Milner, na 

cooperação, “cada ator ajuda aos demais atores a realizarem seus objetivos, ajustando suas 

políticas na antecipação de sua própria recompensa” (MILNER, 1992, p. 467). 

Para Boekholt et al. (2009, p. 13), por meio da cooperação internacional, os países, em 

geral, buscam: melhorar a qualidade, o escopo e a massa crítica de suas bases nacionais de 

ciência, possibilitar o acesso às instalações e equipamentos complexos e caros, contribuir para 

o fortalecimento da capacidade de suas instituições de pesquisa e contribuir na solução de 

problemas científicos específicos que precisam do contributo de várias equipes internacionais. 

O conceito de cooperação apresentado por Keohane considera duas situações extremas 

na relação entre atores: a situação de harmonia e a de discórdia. Para o autor, embora harmonia 

seja rara no mundo político, em situações onde há harmonia, não há necessidade de ajuste de 

políticas, logo não há necessidade de cooperação (KEOHANE, 1984, p. 52). Por outro lado, 

quando, em situações de discórdia ou conflito, ou seja, quando as políticas de outros atores 

estão dificultando a consecução dos objetivos de um dado ator, somente nos casos onde as 

tentativas para ajuste dessas políticas levarem os atores à percepção de que as mesmas se 

tornaram significativamente mais compatíveis entre si é que se tem, então, a possibilidade de 

cooperação. Keohane (1984, p. 54), observa que a cooperação, portanto, não implica na 

ausência de conflitos, refletindo, na verdade, esforços parcialmente bem-sucedidos de 

negociação para superar conflitos, reais ou potenciais.  

As abordagens mais recentes em torno da cooperação internacional têm dado 

considerável atenção para os importantes papéis desempenhados pelos atores não 

organizacionais e pelas normas para o engendramento e sustentação da cooperação 
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internacional (O’NEILL et al., 2004, p. 160). Nessas abordagens, cooperação é entendida como 

“processo iterativo, não linear, descentralizado e aberto que pode ter um impacto transformativo 

tanto nos atores quanto nas operações do sistema internacional” (O’NEILL et al., 2004, p.151).  

A abordagem de O’Neill et al. (2004) sobre o papel das normas para o engendramento 

e sustentação da cooperação internacional vai ao encontro das discussões em torno de uma 

questão central dessa pesquisa, uma vez que estamos interessados em compreender no contexto 

de colaboração científica internacional, como os envolvidos nesse tipo de empreendimento 

lidam com as normas relacionadas à integridade da pesquisa. Existe um debate considerável em 

torno de entendimentos sobre normas, o qual será tratado ao longo do trabalho, onde, no 

capítulo 4, abordaremos as normas sociais da ciência. 

 

3.4.2 Diplomacia: diplomacia da ciência e diplomacia na ciência  
 

Para Fedoroff (2009), diplomacia da ciência “é o uso de interações científicas entre as 

nações para lidarem com problemas comuns enfrentados pela humanidade e para constituir 

parcerias internacionais construtivas baseadas no conhecimento” (FEDOROFF, 2009, p. 9). De 

acordo com o relatório New frontiers in science diplomacy: navigating the changing balance 

of power (ROYAL SOCIETY, 2010, p.15), a diplomacia da ciência pode ser compreendida em 

termos do papel da ciência, da tecnologia e da inovação em três dimensões: informar os 

objetivos políticos externos (ciência na diplomacia), facilitar a cooperação científica 

internacional (diplomacia para a ciência) e promover as relações entre países (ciência para a 

diplomacia).  

Na dimensão da diplomacia para a ciência, Arroz et al. colocam que essa “pode ajudar 

a reforçar as interconexões internacionais entre distintos sistemas científicos e tecnologias e, 

assim, fazer avançar as fronteiras do conhecimento” (ARROZ et al., 2016, p. 117), sendo a 

implementação de políticas e mecanismos para incentivar e facilitar os acordos bi ou 

multilaterais para construção de parcerias entre países e instituições de ensino fundamentais 

componentes para a realização da diplomacia para a ciência. 

As colaborações internacionais em pesquisa científica têm sido cada vez mais integradas 

aos planos diplomáticos de países. A ciência para a diplomacia proporciona possibilidades de 

construção de pontes entre países cujos laços políticos são fracos ou tensos. Como exemplo da 

dimensão da diplomacia da ciência, tem-se, conforme pontuado em Royal Society (2010, p.11), 

as colaborações científicas entre os Estados Unidos e o Irã, as quais, a despeito das tensões 

políticas entre os dois países, ao longo dos anos, entre 1996 a 2008, levaram a uma expressiva 
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produção intelectual em coautoria envolvendo pesquisadores desses dois países. Outro 

exemplo, é o projeto Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the 

Middle East (SESAME), um projeto ambicioso e grandioso, em diversos aspectos. Conforme 

revista online publicada pela UNESCO, 

 

Cientistas do Oriente Médio – independentemente de suas especialidades, 

nacionalidades ou crenças religiosas – não mais terão que deixar suas próprias 

regiões para realizar pesquisas em grandes centros no exterior ou abandonar 

seus interesses de pesquisa devido à falta de instalações avançadas em suas 

pátrias. No centro SESAME eles podem usar a radiação síncrotron para 

estudar amostras, fazer novas descobertas em diferentes áreas da ciência, 

analisar resultados e fazer o intercâmbio de dados. O centro lhes permitirá 

estabelecer redes de pesquisa com outros pesquisadores na região e com mais 

de 60 instalações síncrotron em 25 países no mundo. Cerca de 50 mil 

pesquisadores usam instalações síncrotron para seus trabalhos (AL-ZOU´BI, 

2018, p.1). 

 

O exercício da diplomacia da ciência requer lidar com relações colaborativas, 

estratégicas e concorrenciais. Para Arroz et al. (2016), a noção de diplomacia científica parece 

sugerir a utilização da ciência para fins de coordenação interpaíses/interagentes num quadro de 

colaboração técnico-científica (um eixo de cooperação), mas também de rivalidade econômica 

e competição (um eixo de competição).  

Segundo Handley (2011, p. 25), a integração da colaboração científica internacional no 

plano da diplomacia, acrescenta outra camada de diferenças que devem ser consideradas pelos 

pesquisadores engajados neste tipo de empreendimento, que diz respeito às diferenças de 

perspectiva entre pesquisadores e diplomatas que podem surgir em inúmeras situações. Por 

exemplo, enquanto os cientistas estão preocupados com questões que possam avançar a 

compreensão humana em seus campos de conhecimento, os diplomatas estão interessados em 

saber porque o projeto requer envolvimento internacional e como a pesquisa e seus resultados 

podem melhorar (ou pelo menos não prejudicar) as relações com o país anfitrião.  

 

3.5 EVIDÊNCIAS DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA: UM PANORAMA 

GERAL  

 

Conforme apontado anteriormente, inúmeras mudanças ocorridas, especialmente a 

partir da década de 1990, e ainda em andamento, têm levado a uma maior intensificação da 

dimensão internacional da ciência. O empreendimento científico contemporâneo se tornou mais 

complexo – com o aumento do escopo, do tamanho e do alcance do empreendimento científico 
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– e mais integrado com outros setores da sociedade. Essas mudanças, por sua vez, trouxeram 

em seu bojo maiores desafios, de naturezas diversas.  

Desde o início do século XXI, os gastos globais com pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), embora sua distribuição permaneça assimétrica, vêm aumentando (ROYAL SOCIETY, 

2011, p. 6; UNESCO, 2015a, p. 24). Esse aumento global de gastos em P&D tem contribuído 

sobremaneira para mudanças na geografia da ciência, à medida que as superpotências 

científicas do século XX, embora continuem fortes, agora se veem acompanhadas por players 

recém-chegados ao mundo científico (ROYAL SOCIETY, 2011, p. 41; UNESCO, 2015a).  

Enquanto países como os Estados Unidos e alguns da Europa, como o Reino Unido e 

Alemanha, permanecem dominantes no cenário científico internacional, as mudanças 

verificadas na distribuição global de investimentos em P&D (UNESCO, 2018; UNESCO, 2019; 

OECD, 2019), têm possibilitado que diversos países, tais como China, Índia, Cingapura, Coreia, 

Brasil e África do Sul, entre outros passassem a figurar, na atualidade, como potenciais e/ou 

importantes nós de redes de colaboração científica internacional (ROYAL SOCIETY, 2011). 

De acordo com dados recuperados em UNESCO (2019) e OECD (2019), é possível identificar 

o aumento contínuo nos investimentos em P&D em termos do percentual do Produto Interno 

Bruto (PIB) em diversos países, como é o caso República da Coreia (Coreia do Sul), Turquia e 

África do Sul. De um modo geral, o Brasil, de acordo com os dados recuperados em UNESCO 

(2019), ao longo dos últimos anos, de 2007 a 2016 (último ano com dados disponíveis na 

ocasião do levantamento), teve aumento de investimento em P&D em relação ao percentual do 

PIB, com queda apenas em 2015. 

O número de pesquisadores e de publicações científicas, em termos absolutos, também 

tem aumentado globalmente. O número de intercâmbio internacional de estudantes também 

vem crescendo. Esses, como muitos outros dados estatísticos sobre educação, ciência e 

tecnologia, cultura e comunicação, são periodicamente disponibilizados pelo Institute for 

Statistics da UNESCO30.  

A internacionalização do ensino superior também tem contribuído para a 

internacionalização da ciência, considerada estratégia de muitos países para alcançarem 

objetivos e prioridades nacionais, domésticos ou internacionais (KNIGHT, 2004, p. 19), nos 

campos político, econômico, sociocultural e acadêmico. Mobilidade acadêmica (professores e 

alunos), reformas curriculares, programas de intercâmbio de pesquisas e projetos de pesquisa 

conjuntos são algumas das ações estratégicas nacionais e institucionais que têm contribuído 

 
30 UIS.Stat. Disponível em: http://data.uis.unesco.org/. Acesso em: 4 nov.2018. 
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para intensificação da dimensão internacional da ciência, conforme pontuado, por exemplo, no 

relatório da UNESCO – UNESCO Science Report: towards 2030 (2015a).  

O aumento da colaboração científica internacional confirma e sustenta as mudanças na 

“geografia” e na “arquitetura" da ciência, podendo ser considerado uma das mais expressivas 

evidências da intensificação da dimensão global da ciência. Diversos estudos têm demonstrado 

o aumento das colaborações científicas (WAGNER et al., 2005; LETA, 2012). De acordo com 

Wagner et al. (2015, p. 1), “a colaboração global continua a crescer como uma parte de toda a 

cooperação científica” (WAGNER et al.,2015, p. 1). Segundo Wagner, “o percentual de todos 

os artigos científicos publicados em coautoria internacional mais que duplicou nos últimos vinte 

anos (entre 1990 e 2011)” (WAGNER, 2015, p. 2), sendo a coautoria o indicador robusto e 

válido predominantemente utilizado para sustentar a afirmação do aumento da colaboração 

científica. No entanto, diversos autores, como Subramanyam (1983, p. 35), Katz (1997, p. 3) e 

Lasthiotakis et al. (2013, p. 614), têm argumentado que esta via de medição da colaboração é 

parcial, não capturando sozinha a heterogeneidade e a complexidade da colaboração científica, 

deixando invisíveis, conforme salientam Maciel e Albagli, “diversas novas práticas e formas de 

cooperação e colaboração científica – não apenas institucionais e formais, como interpessoais 

e informais, que vêm se conformando, especialmente em torno da formação de redes de 

conhecimento em âmbito internacional” (MACIEL; ALBAGLI, 2010, p. 3). 

Conforme pontuam Wagner et al., (2005, p. 1609) e Abbasi et al. (2011, p. 688), em 

grande parte, esse aumento é devido à expansão das redes globais de colaboração científica, 

considerada como um dos principais drivers para a mudança na ‘arquitetura’ da ciência.  

Conforme observaram Zitt et al. (2004, p. 408), os dois maiores propulsores da 

internacionalização da ciência são a auto-organização das comunidades científicas – 

independentemente das fronteiras nacionais, configurando o que muitos autores denominam de 

redes de colaboração com orientação bottom-up – e os programas multinacionais, que associam 

países com objetivos razoavelmente convergentes, de forma ocasional ou permanente, levando 

à configuração de redes de colaboração com orientação top-down. Ambas as orientações são 

fortemente impulsionadas pelas tecnologias de informação e comunicação e pela internet. 

Embora as redes de colaboração se estendam através de fronteiras, a nação é o locus 

onde vários tipos de proximidade, sejam geográficas e geopolíticas, culturais e linguísticas, 

institucionais ou temáticas, orientam e moldam os padrões das redes de colaboração, 

potencialmente restringindo uma maior internacionalização. Nessa direção, Zitt et al. (2004, p. 

409) argumentam que o jogo entre concorrência e cooperação observado no campo da 

comunicação científica, bem como o praticamente monopólio do inglês como língua franca da 
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ciência, representariam algumas barreiras ou obstáculos para uma maior intensificação da 

internacionalização da ciência.  

A vinculação entre esses dois aspectos, concorrência e barreiras linguísticas, 

particularmente para os pesquisadores de países onde a língua nativa não é o inglês, tem sido 

contemplada na ampla gama de questões discutidas sobre integridade da pesquisa. A 

praticamente exigência colocada aos pesquisadores para publicarem e, em particular, para 

publicarem em inglês, principalmente em algumas áreas do conhecimento, colocam em 

discussão inúmeras questões envolvendo o domínio da língua inglesa no mainstream da ciência 

internacional.  

Para Vasconcelos, “é necessário considerarmos o cenário atual da pesquisa científica. 

Hoje, diferente do que acontecia até pelo menos a década de 1980, ciência em inglês é um 

imperativo” (VASCONCELOS, 2007a, p.5). Nesse cenário, “aprimorar as habilidades de 

comunicação para enviar manuscritos bem escritos para periódicos internacionais pode estar 

associado à sobrevivência acadêmica” (VASCONCELOS, 2007b, p.62, tradução nossa)31. 

Atrelada a essas considerações, Vasconcelos (2007a), Vasconcelos (2007b), Vasconcelos et al. 

(2009) e Vasconcelos et al. (2014b), discutem o problema do plágio, chamando a atenção para 

esta má prática, ainda não dimensionada com grande precisão, tanto em termos quantitativo 

quanto qualitativo, estando, nesta última categoria, as discussões sobre variações ou diferenças 

culturais, disciplinares, linguísticas, como também uma questão de política científica voltada 

para a promoção de habilidade na escrita e na comunicação científica em língua inglesa, tal 

como acentuado por Vasconcelos (2007b). De acordo com Vasconcelos,  

 

A proficiência escrita em inglês é uma forma de capital cultural na 

comunidade científica. Acumulá-lo, ou melhor, o capital a ele associado, 

confere poder (e prestígio) aos seus membros, [...], podendo contribuir 

substancialmente para a visibilidade da pesquisa nesse cenário internacional 

(VASCONCELOS, 2007b, p.62)32 

 

Abordando a dificuldade de pesquisadores não nativos em países anglófonos, Vasconcelos 

(2007b, p.62) e Vasconcelos et al. (2009, p. 681) ressaltam a necessidade de implementação de 

 
31 With respect to English, sharpening communication skills to submit well-written manuscripts to international 

journals may be associated with academic survival (VASCONCELOS, 2007b, p.62). 

 
32 Particularly today, it can be argued that written English proficiency is a form of cultural capital in the scientific 

community. Accumulating it, or rather, the capital associated with it, confers power (and prestige) on its members 

[...]. As previously suggested, the accumulated capital associated with written English proficiency may contribute 

substantially to research visibility in this international scenario. (VASCONCELOS, 2007b, p.62).  
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políticas científicas e educacionais voltadas para promoção da habilidade na escrita e na 

comunicação científica em língua inglesa. 

 

3.5.1 Internacionalização da ciência brasileira: algumas evidências  
 

Relatórios e dados – tanto da UNESCO como de agências de financiamento da pesquisa 

no Brasil, a exemplo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), como 

também estudos acadêmicos, principalmente de cunho bibliométrico – fornecem evidências da 

internacionalização da ciência brasileira. 

Com relação aos investimentos em P&D, o Brasil teve, conforme apresentado no 

relatório da UNESCO (2015b, p. 44), um significativo aumento de gastos entre os anos de 2004 

e 2012, tanto por parte do governo quanto do setor privado. As crises política, econômica, de 

gestão e ética pelas quais passa atualmente o Brasil, acompanhadas de medidas restritivas que 

afetam sobremaneira a ciência brasileira – como, por exemplo, os cortes e/ou 

contingenciamentos orçamentários nesse setor – levam a acreditar que vivenciaremos um 

período de retrocesso em termos de investimentos em P&D.  

Leta (2012) e Leta et al. (2013, p. 58) apresentam evidências estatísticas que mostram 

claramente que a participação relativa brasileira no número total mundial de publicações 

aumentou consideravelmente. Em um levantamento raso dos dados disponibilizados no Sistema 

de Informações Georreferenciadas (GeoCapes)33, mantido e disponibilizado pela CAPES e 

relativos à mobilização de estudantes a partir da distribuição de bolsistas no exterior com apoio 

financeiro da agência a partir de 2000 até 2018, é possível identificar que, apesar de algumas 

oscilações, a mobilização de alunos em termos de formação (mestrado e doutorado pleno e 

mestrado e doutorado sanduíche) tem aumentado.  

Volpato (2016, p. 1), por exemplo, observa que houve significativo aumento da 

visibilidade internacional das revistas brasileiras, a partir da criação da Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) – uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 

periódicos científicos brasileiros – e da entrada da mesma na base Web of Science (WoS). 

 

 

 

 
33 GeoCapes. Disponível em: https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/. Acesso em: 18 mai. 2018. 
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3.6 COLABORAÇÃO CIENTÍFICA: ENTENDIMENTOS, FORMAS, QUESTÕES E 

DESAFIOS 

 

A colaboração científica como um tópico de pesquisa tem sido estudada em diversas 

disciplinas, incluindo a Ciência da Informação, Estudos Sociais da Ciência e Estudos de 

Políticas Científica, entre outras. Para Sonnenwald (2007, p. 645), colaboração científica pode 

ser definida como sendo “interações realizadas dentro de um contexto social entre dois ou mais 

cientistas que facilitam o compartilhamento do significado da tarefa e a conclusão da mesma, 

no sentido de alcançar um objetivo maior mutuamente partilhado entre os cientistas”, devendo 

ser observada dentro de um amplo contexto social da ciência, que abrange, segundo a autora, 

“elementos como revisão por pares, sistemas de recompensa, colégios invisíveis, paradigmas 

científicos e políticas científicas nacionais e internacionais, como também normas disciplinares 

e institucionais” (SONNENWALD, 2007, p. 645). Um contexto peculiar, amplo, dinâmico e 

complexo, que coloca inúmeras possibilidades e restrições para a colaboração científica em 

geral. 

O avanço científico depende fundamentalmente das interações entre cientistas. A 

colaboração científica pressupõe minimamente a interação entre dois cientistas, sendo, no 

entanto, inúmeras as possibilidades de arranjos e níveis de interações, tanto formais quanto 

informais, que podem configurar uma colaboração científica. 

Colaborações científicas podem ser realizadas entre pesquisador ou grupo de 

pesquisadores de um mesmo departamento ou programa de pós-graduação em uma mesma 

instituição, entre diferentes departamentos e/ou instituições, entre pesquisadores de diferentes 

disciplinas, entre diferentes regiões ou países etc. Esses arranjos também podem envolver atores 

distintos, como academia, indústria e governo. Podem também ser formais ou informais. Em 

geral, os formais são decorrentes de acordos institucionais e os informais, decorrentes 

principalmente de iniciativas, da autonomia intelectual e de certa autonomia institucional do 

indivíduo no papel de cogestor – de seu laboratório, grupo de pesquisa etc. 

Colaborações científicas no nível interpessoal ocorrem entre pesquisadores em 

congressos e conferências, entre outros eventos científicos onde oportunamente trocam ideias, 

preprints, discutem pesquisas em andamento, prospectam novas pesquisas etc. 

Katz e Martin, pesquisadores vinculados às áreas de política científica e de avaliação de 

pesquisa, ressaltam a dificuldade de se definir o que constitui de fato uma colaboração em 
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pesquisa. As definições encontradas nos dicionários34 sugerem que colaboração é o trabalho 

conjunto realizado para alcançar um objetivo comum, que, no caso da colaboração científica, 

corresponderia ao trabalho conjunto realizado fundamentalmente para produção de novos 

conhecimentos. De acordo com Katz e Martin, esse tipo de definição remete ao imediato 

questionamento acerca “de qual precisão os pesquisadores devem trabalhar juntos para que se 

constitua uma ‘colaboração’” (KATZ et al., 1997, p. 7).  

Ao levantarem essa questão, Katz et al. (1997) questionam em última instância quem 

pode ser considerado como efetivo colaborador em uma pesquisa científica, lançando luz sobre 

uma questão muito própria, porém delicada e controversa no meio científico, que é a do 

reconhecimento e da atribuição de autoria. Katz et al. concluem que “a colaboração de pesquisa, 

portanto, possui uma borda muito ‘difusa’ ou mal definida. Exatamente onde essa borda é 

desenhada é uma questão basilar de convenção social e está aberta a negociação” (KATZ et al., 

1997, p. 8). 

A atribuição responsável de autoria tem sido uma das questões abordadas no âmbito das 

discussões em torno da integridade da pesquisa. Como veremos adiante, em contexto de 

colaboração científica envolvendo pesquisadores de dois ou mais países, definições e consensos 

em torno dessa questão se tornam mais complicados, uma vez que o conceito de autoria pode 

“variar de acordo com instituições, campos, setores e países, e provavelmente também muda ao 

longo do tempo” (KATZ; MARTIN, 1997, p. 18). 

Para Anderson (2011a, p. 3; 2011b), colaborações científicas internacionais “são 

projetos de pesquisa desenvolvidos conjuntamente por cientistas cujas principais afiliações 

institucionais estão em países diferentes”. Não importando o tamanho do projeto de pesquisa, 

que pode ser tanto entre dois cientistas de diferentes países até grandes empreendimentos 

envolvendo cooperação entre equipes internacionais e investimentos substanciais, a autora 

coloca que “a ênfase desse tipo de interação está na natureza conjunta do processo de pesquisa 

através de fronteiras nacionais” (ANDERSON, 2001b, p. 1). 

Diversas são as razões ou motivações que estimulam a realização da colaboração 

científica, apontadas muitas das vezes como benefícios, sejam no nível do indivíduo, da 

instituição ou dos governos – nacional, regional, internacional ou transnacional. Dentre 

algumas motivações elencadas em Katz e Martin (1997, p. 14), Beaver (2001, p. 373) e Wagner 

et al. (2005, p. 1611) estão: o compartilhamento de conhecimento, experiências e habilidades; 

 
34 Collaboration – “the work and activity of a number of persons who individually contribute toward the efficiency 

of the whole our collaboration produced a better result than any of us could have achieved alone” (Merriam-

Webster Dictionary). 
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complementariedade de capacidades; obtenção de prestígio e visibilidade entre os pares; acesso 

a determinados equipamentos físicos, materiais e dados de pesquisa; enfrentamento de 

problemas “maiores” (mais significativos, mais abrangentes, mais difíceis, globais); avanço nas 

fronteiras do conhecimento; identificação de falhas de forma mais eficiente e redução de custos, 

entre outros. 

Fatores endógenos e exógenos à ciência têm sido apontados como drivers ou 

impulsionadores da colaboração científica. Como fatores endógenos, estão: a crescente 

especialização da ciência, que tem sido um dos fatores que leva a uma maior propensão à 

colaboração científica internacional (KATZ; MARTIN, 1997, p. 8; LASTHIOTAKIS et al., 

2013, p. 613); o aumento dos custos da realização de pesquisas científicas, como, por exemplo, 

a construção de grandes instalações de laboratórios que requerem certo agrupamento de 

recursos de diferentes organizações e instituições internacionais (PONDS, 2008, p. 78; 

WAGNER, 2015, p. 2); e investimento em dispersão de talentos (WAGNER et al. , 2015, p. 2). 

O crescimento das indústrias científicas, como a de biotecnologia e as de tecnologias da 

informação e comunicação (PONDS, 2008, p. 80), também integram a lista de fatores apontados 

como sendo propulsores da colaboração científica internacional. 

Além desses fatores, parece que fundamentalmente o que vem impulsionando a 

expansão das colaborações científicas internacionais são o aumento da escala e da 

complexidade dos problemas apresentados à sociedade contemporânea, a premência pela 

geração de excedentes de conhecimento acerca de um espaço comum de problemas e interesses 

e a quase impossibilidade de quaisquer atores isolados – pesquisadores, grupos de pesquisa, 

instituições, disciplinas, áreas do conhecimento, países ou unidades geopolíticas – resolverem 

tais problemas. Conforme pontuado em Royal Society (2011),  

 

Estes problemas, mudanças climáticas, saúde global, segurança alimentar, 

biodiversidade, segurança hídrica, população e segurança energética] 

referidos como "desafios globais" ou "grandes desafios" – aqueles que 

transcendem as fronteiras nacionais e representam ameaças significativas às 

sociedades e ecossistemas. [...]. O enfrentamento de desafios globais requer 

cooperação internacional em larga escala devido à natureza e magnitude das 

possíveis consequências desses problemas. Nenhum país ou disciplina 

científica será capaz de oferecer soluções completas (ROYAL SOCIETY, 

2011, p. 72)35 

 
35 These are frequently referred to as ‘global challenges’ or ‘grand challenges’—those which transcend national 

boundaries and pose significant threats to societies and ecosystems. Science is critical to finding solutions to such 

challenges, although there are many other economic, social and political factors at play. Global challenge science 

looks set to increase in terms of importance, scale and impact. It requires international co-operation on a large 

scale because of the nature and magnitude of the potential consequences of these problems. No one country or 

scientific discipline will be able to offer complete solutions (ROYAL SOCIETY, 2011, p. 72). 
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Os grand challenges têm sido abordados como componentes-chave de estratégias 

científicas nacionais e multinacionais e sobretudo “apresentam desafios para a própria 

organização e governança da ciência”36, como pontuado em Royal Society (2011, p.72). 

Anderson (2011a, p. 2) lembra que os imperativos de problemas de pesquisa 

contingenciais também contribuem para o aumento da colaboração internacional, e ressalta que 

objetos de estudo científico não são distribuídos uniformemente ao redor do globo. Problemas 

como o derretimento das geleiras da Antártida, a desertificação e as doenças relacionadas ao 

vírus Zika são alguns exemplos de problemas que mobilizam redes de colaboração 

internacional, mas que atingem diferentemente países, regiões ou populações. 

Katz e Martin (1997, p. 15) observam que colaboração científica também envolve custos 

em uma variedade de formas, como o financeiro e o de tempo dispendido, por exemplo, para 

atividades de gestão da colaboração em si, para assuntos administrativos (burocráticos) como 

prestação de contas etc. Katz et al. (1997, p. 16) chamam a atenção para o custo dispendido 

para conciliar diferenças – de culturas de gestão, de sistemas financeiros, de regras relacionadas 

à propriedade intelectual, sistemas de recompensa etc. “Custos”, nessas dimensões, 

possivelmente se tornam maiores quando considerados contextos de colaboração científica 

internacional, uma vez que podem demandar o acionamento de elementos, como, por exemplo, 

recursos informacionais e comunicacionais, os quais podem não estar facilmente, igualmente 

ou adequadamente disponíveis para os participantes da colaboração. Recursos informacionais 

e comunicacionais compreendem quaisquer meios ou canais que potencialmente disponibilizam 

e possibilitam o fluxo de informações consideradas fundamentais para a efetiva coordenação e 

realização das práticas, tanto das propriamente científicas como, em especial, o fluxo de 

informações envolvendo as molduras normativas próprias do escopo e abrangência de questões 

com efeitos para a integridade da pesquisa. 

Diante do exposto acima, é possível vislumbrar o quão complexos são os contextos de 

colaboração científica, especialmente aqueles cujos arranjos podem envolver atores distintos e 

heterogêneos – instituições de pesquisa, agências de fomento, agências reguladoras, consórcios, 

indústrias etc. Ademais, a colaboração científica pode envolver pesquisadores provenientes não 

apenas de outros países, mas também de áreas disciplinares distintas. Com relação às 

colaborações que transpassam fronteiras disciplinares, Jeffrey (2003) e Sonnenwald (2007) 

atentam para as diferenças epistemológicas e de linguagem e os desafios no sentido de conciliá-

 
36 This presents challenges of its own in the organisation and governance of the science, and as such requires 

special consideration. Policy makers around the world recognise this (ROYAL SOCIETY, 2011, p. 72). 
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las. Jeffrey (2003, p. 560) observa que “a unificação de campos intelectuais e acadêmicos não 

é simplesmente uma aliança pragmática que opera mecanicamente e previsivelmente”. Pelo 

contrário, o autor chama a atenção para o fato de que o processo de alcançar novos 

entendimentos oferece oportunidades para se envolver em meio a debates sobre teoria, 

metodologia e técnica em benefício de todos os envolvidos. Fanelli (2012, p. 79) também 

ressalta as diferenças nas dimensões filosófica e epistemológica como um dos desafios a serem 

considerados na colaboração científica transfronteiriça. 

Contextos de colaborações científicas envolvendo atores de mais de um país – onde 

muito provavelmente se constatará a existência de diferenças em diversas dimensões, como 

cultural, econômica, epistêmica, normativa etc. – indubitavelmente se apresentam como de 

maior complexidade em face aos potenciais conflitos ou choques e à dificuldade de equacionar 

tais diferenças de forma a se alcançar um patamar de ajuste ou acordo suficientemente claro e 

compartilhado para sustentar a realização da colaboração científica. Nesse contexto, algumas 

questões e desafios de interesse para a nossa pesquisa serão destacados a seguir. 

 

3.6.1 Colaboração científica internacional: algumas questões e desafios 
 

A colaboração científica internacional está sujeita a desafios comuns a toda pesquisa 

colaborativa. Alguns desafios dizem respeito à questões como a formação da colaboração em 

si, incluindo a seleção dos parceiros e das áreas ou questões de interesse comum; o suporte da 

colaboração, como, por exemplo, provisão de recursos (financeiros, materiais e humanos); e 

negociação e alinhamento de prioridades entre os membros da equipe, como também de prazos. 

Além dessas questões próprias de atividades de gestão da pesquisa, há de se considerar os 

desafios envolvendo definições de expectativas, de resultados, de atribuição de papéis e 

responsabilidades etc. 

Algumas outras questões inerentes ao contexto da colaboração científica se tornam 

proeminentes. A princípio, parecem ser mais complicadas quando consideradas no âmbito da 

colaboração internacional em face das possíveis diferenças com as quais os envolvidos nesse 

tipo de empreendimento poderão ter que lidar. Embora a ciência seja um empreendimento que 

transcenda fronteiras, suas atividades ainda estão fortemente ancoradas aos sistemas nacionais. 

Tais sistemas, segundo Anderson, “englobam todas as instituições e atividades envolvidas na 

condução e no suporte da pesquisa” (ANDERSON, 2011b, p. 4, tradução nossa). 

De acordo com Anderson (2011a, p. 5), nos contextos de colaboração científica 

internacional, é fundamentalmente relevante que cientistas e instituições estejam conscientes 
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das variações nas seguintes dimensões dos sistemas nacionais de pesquisa: organização e 

financiamento da pesquisa, ambientes normativos e legais, supervisão regulatória da 

integridade da pesquisa, e treinamento da pós-graduação e do pós-doutorado. Essas são algumas 

dimensões que muito provavelmente podem levar a controversos entendimentos e posturas em 

diversos aspectos inerentes à prática científica, como, por exemplo, em relação à definição de 

critérios e padrões para determinação de autoria; de mecanismos de recompensa; de custódia 

de dados de pesquisa; com relação à transferência de materiais entre colaboradores, laboratórios 

e instituições; de políticas em matéria de propriedade intelectual, patentes, privacidade, 

conflitos de interesse e comunicação de resultados de pesquisa; entre outras. 

Sonnenwald (2007, p. 650) e Nebeker (2011) são autoras que destacam a importância 

da observação mais detalhada, especialmente da fase preliminar ao início propriamente dito da 

colaboração científica, de questões de natureza administrativa e de gestão da pesquisa 

colaborativa, assim como de questões de natureza normativa e regulatória. 

Além de questões como visão, objetivos, tarefas de pesquisa, liderança e estrutura 

organizacional, que estão mais no plano da gestão e gerenciamento da pesquisa em si, 

Sonnenwald (2007, p. 663) destaca que as questões normativas e legais devem ser negociadas 

a fim de se evitar posteriores mal-entendidos e conflitos. A autora observa que questões nessa 

dimensão variam, dependendo do foco da pesquisa, podendo englobar temas como direito e 

licença de propriedade intelectual, disseminação de dados de pesquisa e distribuição de 

responsabilidades com respeito às violações legais, como, por exemplo, violação dos direitos 

de sujeitos de pesquisa. Cabe ressaltar que esta última permanece no âmbito da violação legal, 

mas também no âmbito de princípios éticos mais universais do que propriamente científicos. 

Nebeker (2011), partindo do ponto de vista da administração institucional da pesquisa, 

pondera que projetos colaborativos internacionais, mesmo quando livres de questões sensíveis, 

em geral, envolvem protocolos administrativos e de gestão mais complexos, salientando o papel 

e a responsabilidade de todos os stakeholders engajados na pesquisa – ou seja, todos os 

envolvidos e interessados – com relação à definição de um horizonte comum de trabalho. A 

definição desse horizonte comum, segundo Nebeker (2011, p. 221), requer se debruçar, 

preferencialmente com antecedência ao início do projeto colaborativo, sobre um amplo leque 

de questões, incluindo desde obrigações e responsabilidade individuais e coletivas até questões 

muito próprias no âmbito da administração e da gestão, como, por exemplo, questões 

orçamentárias, disponibilidade de espaço etc. Ainda dentro desse leque de questões, a autora 

enfatiza o entrelaçamento das dimensões normativa e regulatória, ressaltando que tais 
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dimensões apresentam dificuldades adicionais, no caso de pesquisas que transpassam fronteiras 

nacionais. 

Com relação ao exame antecipado acerca da conformidade normativa e regulatória 

propriamente relacionada à pesquisa, Nebeker (2011, p. 222) aponta questões relacionadas à 

integridade da pesquisa, incluindo gestão de dados de pesquisa, confidencialidade, propriedade 

intelectual, publicação e práticas de autoria. No âmbito regulatório, a autora acentua o papel 

dos comitês de ética e da supervisão da pesquisa (pesquisa envolvendo seres humanos e 

animais), considerando também o treinamento em conduta responsável em pesquisa. 

Outro aspecto distintivo das preocupações de Nebeker (2011, p.221) diz respeito à troca 

de informações e a contínua comunicação entre os stakeholders como aspectos críticos para o 

alcance dos objetivos, das expectativas e da conformidade com os pontos acordados. 

Lidar com essas diferenças requer minimamente um conhecimento das mesmas, de 

forma que, preferencialmente, se possa antecipar, evitar, conter ou contingenciar potenciais 

complicações, problemas ou riscos que podem comprometer não só o desenvolvimento da 

pesquisa em si, como também, e principalmente, a integridade da pesquisa (ANDERSON, 

2011b, p. 3; HANDLEY, 2011, p. 21). Ademais, o conhecimento de diferenças e variações se 

coloca como uma condição crucial para subsidiar o processo de negociação em torno do 

estabelecimento das “regras de jogo” que irão pautar o trabalho colaborativo. 

 

3.6.2 O papel, a importância e os desafios da dimensão normativa nos contextos de colaboração 

científica internacional: considerações 

 

A dimensão normativa, sem dúvida, é fundamental e crítica para todo empreendimento 

colaborativo científico. Fundamental pelo fato de que, indubitavelmente, essa dimensão 

permeia toda e qualquer pesquisa científica; crítica, porque requer não somente o 

reconhecimento de sua existência e de sua importância, como também, se não observada e 

devidamente articulada em todos os aspectos da pesquisa (dependendo do tipo de pesquisa 

colaborativa), esta pode se tornar uma dimensão extremamente complexa e muito 

provavelmente irá se transformar em fonte de potenciais problemas, com implicações diversas, 

além de representar uma zona de potencial ocorrência de conflitos ou “choques” normativos. 

A despeito de especificidades da pesquisa colaborativa e dos possíveis arranjos em 

termos dos stakeholders envolvidos, a pluralidade de instrumentos que podem ser abarcados 

nessa dimensão, por si só, já coloca certo grau de complexidade para lidar com questões 

normativas. Em especial, quando colocados nos contextos de colaboração científica 
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internacional, o que vem sendo afirmado por diversos autores, a exemplo dos mencionados na 

seção anterior deste trabalho. 

Leis, princípios, normas, regras, memorandos, declarações, diretrizes, códigos 

profissionais, políticas científicas, políticas institucionais (instituições de pesquisa, agência de 

financiamento) e políticas de integridade da pesquisa são apenas alguns exemplos de 

instrumentos que podem configurar quadros normativos. Cabe ressaltar que, dentre esses 

instrumentos, alguns possuem forte e outros fraca ou possivelmente nenhuma, vinculação legal. 

Também cabe ressaltar que alguns podem estar estreitamente vinculados ao domínio da ciência 

e da pesquisa científica e outros não, porém com efeitos sobre ambos – sobre a ciência e a 

pesquisa científica. No âmbito das normas estreitamente ligadas à ciência e à atividade 

científica, estão as normas técnicas e sociais da ciência, que serão abordadas no capítulo 4. 

A dimensão normativa pode ser vista como um locus onde podemos encontrar uma 

pluralidade de instrumentos normativos e uma diversidade de entendimentos, incluindo aí a 

diversidade de sentidos atribuídos às normas em si, bem como uma diversidade de interesses e 

justificativas. Trata-se, portanto, de um locus essencialmente de conflito, discórdia, assimetrias, 

mas também de acordos. Apropriando-se do quadro conceitual de relações internacionais, pode-

se considerar a dimensão normativa como um espaço em que o equacionamento, por meio de 

negociações, entre discórdia e harmonia poderá levar (ou não) a uma situação que possibilite a 

realização da colaboração científica internacional.  

Não exclusivamente para a colaboração científica internacional, a colaboração científica 

implica de algum modo em um contexto de intencionalidades, seja em uma perspectiva mais 

geral – como, por exemplo, a relevância de um determinado problema onde a colaboração 

científica internacional intencionalmente é colocada como meio de estreitamento de laços 

diplomáticos entre países – ou em uma perspectiva mais específica – como, por exemplo, as 

razões ou motivações de um pesquisador individual, de um programa de pesquisa ou de 

instituições para se envolverem em uma colaboração científica internacional. No entanto, a 

despeito de possíveis variações na justificação ou intencionalidade subjacentes à realização da 

ou à participação na colaboração científica, inexoravelmente, o estabelecimento da mesma 

pressupõe a existência de um acordo mínimo em torno de questões gerais e pertinentes, e 

especialmente em torno de questões consideradas sensíveis na e para a pesquisa. 

A colaboração científica requer também certa confiabilidade entre os envolvidos. 

Confiabilidade que, de alguma forma, encontra-se atrelada à transparência acerca daquilo 

(objeto ou assunto) em que se busca o acordo, bem como sobre o próprio processo de 

estabelecimento desse acordo. Pressupõe, portanto, a definição e aceitação das “regras de jogo” 
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pelas partes envolvidas em torno de algum compromisso assumido e compartilhado. Em 

decorrência, pressupõe responsabilizações individuais e/ou coletivas, não unicamente, mas 

principalmente, em torno daquilo que foi acordado. 
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4.MOLDURAS NORMATIVAS DA PESQUISA: DAS NORMAS SOCIAIS DA 

CIÊNCIA MERTONEANA À INTEGRIDADE DA PESQUISA 

 

Os estudos desenvolvidos por Robert King Merton (1910-2003) são referências 

obrigatórias quando se deseja abordar as dimensões sociais da ciência, uma vez que Merton é 

considerado um dos principais teóricos da sociologia da ciência. De um modo geral, os seus 

estudos mostram as influências recíprocas entre ciência e sociedade e os seus efeitos sobre os 

pesquisadores e a atividade científica.  

Em um amplo contexto de potenciais e reais hostilidades e de pressões sociais em 

relação à ciência, Merton em seu trabalho seminal intitulado Science and Social Order (1938), 

apresenta suas preocupações e reflexões sobre questões como a autonomia da ciência, a relação 

da ciência com a sociedade, o papel da ciência, o papel dos “homens da ciência” e a premente 

necessidade de se clarificar e reafirmar o ethos da ciência – naquela ocasião, da ciência 

moderna. Referindo-se às motivações (ou razões) para os latentes e reais ataques à ciência que 

emergiram principalmente na primeira metade do século XX, Merton observa que 

 

O conflito surge quando os efeitos sociais da aplicação do conhecimento 

científico são considerados indesejáveis, quando o ceticismo do cientista é 

direcionado aos valores básicos de outras instituições, quando a expansão da 

autoridade política, religiosa ou econômica limita a autonomia do cientista, 

quando o anti-intelectualismo questiona o valor e integridade da ciência e 

quando critérios não-científicos de elegibilidade para pesquisa científica são 

introduzidos (MERTON,1973, p. 266, tradução nossa)37. 
 

Conforme destaca Fetz et al., na primeira metade do século XX, “a desconfiança no 

conhecimento científico-tecnológico viabilizou a legitimação de um discurso sociológico sobre 

a ciência” (FETZ et al., 2011, 287). Para os autores, em face à potencialização dessa 

desconfiança gradativamente foi emergindo o interesse comum em desvendar a lógica que rege 

a atividade científica e, portanto, a ciência. 

Reconhecendo as críticas e conflitos existentes em torno da ciência e da atividade 

científica e considerando que “uma instituição sob ataque deve reexaminar seus fundamentos, 

reafirmar seus objetivos e buscar suas justificativas” (MERTON, 1973, p. 267), Merton salienta 

que 

 
37 Conflict arises when the social effects of applying scientific knowledge are deemed undesirable, when the 

scientist's scepticism is directed toward the basic values of other institutions, when the expansion of political or 

religious or economic authority limits the autonomy of the scientist, when anti-intellectualism questions the value 

and integrity of science and when non-scientific criteria of eligibility for scientific research are introduced. 
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Estamos aqui preocupados de maneira preliminar com a estrutura cultural da 

ciência, isto é, com um aspecto limitado da ciência como instituição. Assim, 

consideraremos não os métodos da ciência, mas os mores com os quais eles 

estão cercados (MERTON,1973, p. 268, tradução nossa)38. 
 

Em The Normative Structure of Science (1942), Merton apresenta seu entendimento 

sobre o ethos da ciência, reiterado em seus trabalhos posteriores.  

O ethos da ciência é aquele complexo afetivamente tonificado de valores e 

normas que é considerado vinculante para o homem da ciência. As normas são 

expressas na forma de prescrições, proscrições, preferências e permissões. 

Elas são legitimadas em termos de valores institucionais. Esses imperativos, 

transmitidos por preceito e exemplo e reforçados por sanções são, em vários 

graus, internalizados pelo cientista, formando assim sua consciência científica 

ou, se preferir a frase dos últimos dias, seu superego. Embora o ethos da 

ciência não tenha sido codificado, pode ser inferido a partir do consenso moral 

de cientistas expressos no uso e no costume, em incontáveis escritos sobre o 

espírito científico e na indignação moral dirigida às contravenções do ethos 

(MERTON, 1973, p.268-269, tradução nossa)39. 

 

Merton, ao afirmar que “a instituição da ciência envolve a adesão emocional a certos 

valores” (MERTON, 1973, p. 265)40 sublinha a dimensão emocional dos cientistas em suas 

interações profissionais como sendo fundamental para a estabilização do ethos da ciência. 

Nesse sentido, observa que 

 

Embora seja costumeiro pensar no cientista como um indivíduo racional, 

impessoal – e isto pode não ser impreciso no que diz respeito à sua atividade 

técnica – deve ser lembrado que o cientista, em companhia de todos os outros 

trabalhadores profissionais tem um grande investimento emocional em seu 

modo de vida, definido pelas normas institucionais que regem sua atividade 

(MERTON, 1968, p.596, tradução nossa)41. 

Esse ethos, como códigos sociais em geral, é sustentado pelos sentimentos 

daqueles a quem se aplica. Transgressão é refreada por proibições 

internalizadas e por desaprovadoras reações emocionais que são mobilizadas 

 
38 We are here concerned in a preliminary fashion with the cultural structure of science, that is, with one limited 

aspect of science as an institution. Thus, we shall consider, not the methods of science, but the mores with which 

they are hedged about (MERTON, 1938; MERTON, 1973, p. 268). 
39 The ethos of science is that affectively toned complex of values and norms which is held to be binding on the 

man of science." The norms are expressed in the form of prescriptions, proscriptions, preferences and permissions. 

They are legitimatized in terms of institutional values. These imperatives, transmitted by precept and example and 

reinforced by sanctions are in varying degrees internalized by the scientist, thus fashioning his scientific 

conscience or, if one prefers the latter-day phrase, his superego. Although the ethos of science has not been 

codified,2 it can be inferred from the moral consensus of scientists as expressed in use and wont, in countless 

writings on the scientific spirit and in moral indignation directed toward contraventions of the ethos (MERTON, 

1973, p.268-269). 
40 The institution of science itself involves emotional adherence to certain values (MERTON, 1973, p. 265). 
41  Although it is customary to think of the scientist as a dispassionate, impersonal individual—and this may not 

be inaccurate as far as his technical activity is concerned—it must be remembered that the scientist, in company 

with all other professional workers, has a large emotional investment in his way of life, defined by the institutional 

norms which govern his activity. 
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pelos defensores do ethos. Uma vez dado um ethos eficaz desse tipo, o 

ressentimento, o desprezo e outras atitudes de antipatia operam quase que 

automaticamente para estabilizar a estrutura existente (MERTON, 1968, 

p.595, tradução nossa)42  
 

A partir de uma concepção institucional da ciência, esta considerada como “sendo parte 

de uma estrutura social mais ampla” (MERTON, 1973, p.271), ou seja, um subsistema social, 

Merton, em seus estudos sociológicos, se detém sobre um aspecto específico da ciência como 

instituição – a sua estrutura normativa. De acordo com Merton (1973, p. 270), a estrutura de 

normas técnicas e normas morais, como um todo, implementa o objetivo final da ciência, qual 

seja, “a extensão do conhecimento certificado” (MERTON, 1973, p. 270). 

 

Toda a estrutura de normas técnicas e morais implementa o objetivo final. A 

norma técnica da evidência empírica, adequada, válida e confiável é um pré-

requisito para a previsão verdadeira sustentada [...]. Os mores da ciência 

possuem um raciocínio metodológico, mas são vinculantes, não apenas porque 

são processualmente eficientes, mas porque são considerados certos e bons. 

São prescrições morais e técnicas (MERTON, 1973, p. 270, tradução nossa)43. 

 

Merton, inicialmente, especificou quatro imperativos institucionais (mores) que 

compreendem o ethos da ciência moderna – universalismo, comunalismo, desinteresse e 

ceticismo organizado. Tais imperativos institucionais estabelecem uma base para o 

comportamento profissional do cientista individual, de forma a garantir não apenas o 

funcionamento da ciência, mas também uma base para a relação entre ciência e sociedade, 

constituindo, portanto, “elementos importantes da estrutura sociocultural da ciência” (STEHR, 

1978, p.174).  

Bucchi (2015, p.235), chama a atenção para o fato de que Merton, ao enunciar tais 

princípios, repetidamente enfatizou o fato de que estes deveriam ser considerados válidos do 

ponto de vista institucional e não das motivações individuais dos cientistas.  

1. Universalismo. Prescreve que as alegações e resultados científicos devem ser 

submetidos a critérios impessoais preestabelecidos, consoante com a observação e 

com conhecimento previamente confirmado. A aceitação ou rejeição das 

 
42. This ethos, as social codes generally, is sustained by the sentiments of those to whom it applies. Transgression 

is curbed by internalized prohibitions and by disapproving emotional reactions which are mobilized by the 

supporters of the ethos. Once given an effective ethos of this type, resentment, scorn and other attitudes of antipathy 

operate almost automatically to stabilize the existing structure (MERTON, 1968, p.595). 
43 The entire structure of technical and moral norms implements the final objective. The technical norm of 

empirical evidence, adequate, valid and reliable, is a prerequisite for sustained true prediction; the technical norm 

of logical consistency, a prerequisite for systematic and valid prediction. The mores of science possess a 

methodologic rationale but they are binding, not only because they are procedurally efficient, but because they 

are believed right and good. They are moral as well as technical prescriptions (MERTON, 1973, p. 270). 
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reivindicações não dependem dos atributos pessoais ou sociais de seu protagonista; 

sua raça, nacionalidade, religião, classe e qualidades pessoais são irrelevantes. A 

objetividade impede o particularismo (MERTON, 1973, p.270). Além disso, o 

universalismo encontra expressão na demanda de carreiras abertas a talentos. A 

justificativa é fornecida pelo objetivo institucional (MERTON, 1973, p.272). 

2. Comunalismo. É baseado no argumento de que “as descobertas substantivas da 

ciência são produto da colaboração social e estão destinadas à comunidade”, do 

mesmo modo que “[...] reinvindicação do cientista de ‘sua’ propriedade intelectual 

limita-se à gratidão e à estima” (MERTON, 1973, p.273). A concepção institucional 

da ciência como parte do domínio público está ligada ao imperativo de comunicação 

dos resultados. O sigilo é a antítese dessa norma; comunicação plena e aberta, sua 

realização. A pressão pela difusão dos resultados é reforçada pelo objetivo 

institucional de avançar os limites do conhecimento e pelo incentivo do 

reconhecimento que, naturalmente, depende da publicação (MERTON, 1973, 

p.273).  

3. Desinteresse. A ciência, como é o caso das profissões em geral, inclui o desinteresse 

como um elemento institucional básico. O desinteresse não deve ser equiparado ao 

altruísmo nem à ação interessada ao egoísmo. Esse imperativo esclarece que a 

motivação do cientista para fazer suas pesquisas deve ser apenas a de contribuir para 

a extensão do conhecimento certificado, não devendo ter motivações de outra 

natureza. A tradução da norma do desinteresse, na prática, é efetivamente apoiada 

pela responsabilidade final dos cientistas perante seus pares. Envolvendo a 

verificabilidade dos resultados, a pesquisa científica está sob o escrutínio rigoroso 

dos colegas especialistas. 

4. Ceticismo organizado. Está inter-relacionado de várias formas com os outros 

elementos do ethos científico. É uma exigência metodológica e institucional 

(MERTON, 1973, p.277). A reivindicação de conhecimento não deve ser aceita sem 

escrutínio (socialmente organizado), mas deve ser justificada com referência às 

normas técnicas da ciência (STEHR, 1978, p.174). A suspensão do julgamento até 

que “os fatos estejam à mão” e o exame imparcial das crenças de acordo com 

critérios empíricos e lógicos, têm envolvido periodicamente a ciência em conflito 

com outras instituições (MERTON, 1973, p.278). 
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Em seu trabalho Priorities in Science Discovery (1957), quinze anos após a apresentação 

do “ethos da ciência” (1942), Merton acrescenta às quatro normas já apresentadas, mais duas: 

originalidade e humildade. Ao apresentar a norma da originalidade Merton sublinhou a ênfase 

institucional no valor da originalidade e a pressão submetida aos cientistas com relação ao 

reconhecimento pela originalidade da descoberta e, portanto, o reconhecimento da prioridade. 

Segundo Merton,  

 

Como outras instituições sociais, a instituição da ciência tem seus valores, 

normas e organização característicos. Entre estes, a ênfase no valor da 

originalidade tem uma razão autoevidente, pois é a originalidade que faz muito 

para avançar a ciência. Também, como outras instituições, a ciência tem seu 

sistema de alocar recompensas pelo desempenho de papéis (MERTON, 1957, 

p. 659, tradução nossa)44. 

 

O reconhecimento pela originalidade, segundo Merton, “torna-se um testemunho 

socialmente validado de que se conseguiu cumprir com êxito o requisito mais exigente do papel 

de cientista” (MERTON, 1957, p. 640)45, qual seja, contribuir para o avanço da ciência. Desse 

modo, do ponto de vista funcional, conforme Merton pontuou, “o aumento do conhecimento e 

o aumento da fama pessoal andam de mãos dadas; o objetivo institucional e a recompensa 

pessoal estão unidos” (MERTON, 1957, p.659, tradução nossa)46.  

Considerando a competição no campo da ciência, intensificada pela grande ênfase em 

descobertas originais e significativas que levam à operação efetiva da função institucional da 

ciência, Merton chama a atenção para as possíveis disfunções observadas em termos de 

comportamentos desviantes em ciência. Para Merton (1957), 

 

[...]comportamento desviante em resposta a uma discrepância entre a enorme 

ênfase na cultura da ciência sobre a descoberta original e a dificuldade real 

que muitos cientistas experimentam em fazer uma descoberta original. Nessa 

situação de estresse, todo tipo de comportamento adaptativo é colocado em 

ação, sendo que alguns deles estão muito além dos mores da ciência 

(MERTON, 1957, p.659, tradução nossa)47. 

 
44 Like other social institutions, the institution of science has its characteristic values, norms, and organization. 

Among these, the emphasis on the value of originality has a self-evident rationale, for it is originality that does 

much to advance science. Like other institutions also, science has its system of allocating rewards for performance 

of roles (MERTON, 1957, p. 659). 
45 Recognition for originality becomes socially validated testimony that one has successfully lived up to the most 

exacting requirements of one's role as scientist. 
46 When the institution operates effectively, the augmenting of knowledge and the augmenting of personal fame go 

hand in hand; the institutional goal and the personal reward are tied together (MERTON, 1957, p.659). 
47 [...] deviant behavior in response to a discrepancy between the enormous emphasis in the culture of science 

upon original discovery and the actual difficulty many scientists experience in making an original discovery. In 

this situation of stress, all manner of adaptive behaviors are called into play, some of these being far beyond the 

mores of Science (MERTON, 1957, p.659). 
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A norma humildade, por sua vez, atuaria para neutralizar tanto a ênfase institucional 

sobre a originalidade quanto o funcionamento real do sistema de alocação de recompensas. Para 

Merton, a humildade “[...] o valor socialmente aplicado da humildade está no ponto mais 

imediato, servindo, como faz, para reduzir o mau comportamento dos cientistas abaixo da taxa 

que ocorreria se a importância fosse atribuída apenas à originalidade e ao estabelecimento de 

prioridade” (MERTON, 1957, p.646, tradução nossa)48, podendo ser expressa de diversas 

maneiras, a exemplo da prática de reconhecer e registrar publicamente o “conhecimento legado 

pelos predecessores” através de citações e dedicatórias. 

 

4.1 FORMULAÇÕES ARGUMENTATIVAS PÓS-MERTONIANAS  

 

A formulação do ethos da ciência apresentado por Merton tem sido criticada e/ou 

revisitada sob diferentes enfoques, sem, no entanto, implicar na diminuição da sua importância 

para os estudos sociológicos da ciência.  Nesse sentido, Mulkay (1980) afirma:  

 

Nenhuma discussão da estrutura normativa da ciência pode começar sem 

referência imediata ao trabalho de Robert Merton. Pois é de conhecimento 

comum que Merton forneceu a primeira tentativa sistemática e mais influente 

de um sociólogo para identificar as principais normas operativas entre os 

cientistas e mostrar como essas normas contribuem para o avanço do 

conhecimento científico (MULKAY, 1980, p.111, tradução nossa)49. 

 

Michael Joseph Mulkay (1936 –), sociólogo da ciência britânico, Ian Mitroff (1938 –), 

teórico organizacional americano e John Michael Ziman (1925-2005), físico e epistemológico 

da ciência britânico, são alguns dos estudiosos que perfilam considerações e críticas, 

especialmente a partir das décadas de 1960-1970, relacionadas às proposições de Merton sobre 

a ethos da ciência. Outros autores, como Bucchi têm discutido o legado de Merton para a 

Sociologia da Ciência, buscando, no entanto, discuti-lo à luz do cenário científico 

contemporâneo.  

Mulkay, por exemplo, em alguns de seus trabalhos, apresenta duas linhas de 

argumentação envolvendo a discussão normativa na ciência. Na primeira, Mulkay (1969) 

 
48 [...] the socially enforced value of humility is in most immediate point, serving, as it does, to reduce the 

misbehavior of scientists below the rate that would occur if importance were assigned only to originality and the 

establishing of priority (MERTON, 1957, p.646). 
49 No discussion of the normative structure of science can begin without immediate reference to the work of Robert 

Merton. For it is common knowledge that Merton provided the first systematic and the most influential attempt by a 

sociologist to identify the main norms operative among scientists and to show how these norms contribute to the advance 

of scientific knowledge (MULKAY, 1980, p.111). 
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afirma que “a influência normativa mais difundida dentro da comunidade científica é fornecida 

pelo corpo do conhecimento estabelecido, em vez das normas sociais enfatizadas pelos 

funcionalistas” (MULKAY, 1969, p.22, tradução nossa)50, tomando como quadro de referência 

para sustentar tal afirmação a abordagem sociológica da ciência de Thomas Kuhn. Em outra 

linha de argumentação, Mulkay discute o caráter interpretativo das normas. 

Outros estudiosos, como Mitroff, John Law e David French também apresentam 

argumentações na direção de uma abordagem interpretativa para o estudo das normas, 

colocando tal abordagem como sendo mais profícua para os estudos sociológicos normativos. 

Para Law e French, o modelo interpretativo “examina os modos pelos quais os 

significados são negociados na interação e assume que tais significados podem variar ao longo 

do tempo e entre diferentes interações” (LAW; FRENCH, 1974, p.586, tradução nossa)51. De 

acordo com os autores, este modelo contrasta nitidamente com a abordagem sociológica 

normativa tradicional “que busca primeiro estabelecer o framework normativo que seja visto 

como guia das ações do cientista” (LAW; FRENCH, 1974, p.587).  

Nessa mesma direção, Mulkay argumenta que “não devemos presumir que qualquer 

norma possa ter um único significado literal, independente dos contextos nos quais ela é 

aplicada. Não reconhecer isso facilmente leva a uma análise mais ou menos vazia” (MULKAY, 

1980, p.112, tradução nossa)52.  

Para Mulkay, “a relação entre normas ou regras e ação social” (MULKAY, 1980, p.111) 

não pode ser considerada de antemão como sendo uma relação causal, ou seja, buscando-se 

“verificar se um dado ato foi guiado ou realizado em conformidade com um determinado cluster 

a partir das regras disponíveis” (MULKAY, 1980, p.122). De acordo com Mulkay,  

 

A visão sociológica tradicional tem sido que as regras funcionam como guias 

determinados para a ação. Mas essa concepção permanece convincente apenas 

enquanto nossas ideias sobre os recursos normativos dos participantes forem 

mantidas irrealisticamente simples (MULKAY, 1980, p.122, tradução 

nossa)53. 

 

 
50 the most pervasive normative influence within the scientific community is provided by the body of established 

knowledge rather than the social norms stressed by the function- alists (MULKAY, 1969, p.22). 
51 An interpretive model examines the way in which meanings are negotiated in interaction and assumes that such 

meanings may vary over time and between different interactions (LAW; FRENCH, 1974, p.586). 
52 To rephrase this point, it is that we should not assume that any norm can have a single literal meaning 

independent of the contexts in which it is applied. Failure to recognize this easily leads to analysis which is more 

or less vacuous (MULKAY, 1980, p.112). 
53 The traditional sociological view has been that rules operate as determinate guides to action. But this conception 

remains convincing only as long as our ideas about participants’ normative resources are kept unrealistically 

simple (MULKAY, 1980, p.122). 
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No que diz respeito à Sociologia da Ciência e a abordagem da relação entre normas ou 

regras e a ação social, em particular, a ação social no contexto da ciência, Mulkay (1980), critica 

a análise causal adotada pelos sociólogos normativos tradicionais. 

 

A questão central que tentarei abordar é a da relação entre normas ou regras e 

ação social. Parece-me que um dos erros cruciais prevalecentes entre os 

sociólogos da ciência, independentemente de terem apoiado ou criticado a 

posição mertoniana, foi assumir que essa relação é relativamente sem 

problemas. 

Em outras palavras, a maioria de nós assumiu que, uma vez que tenhamos 

identificado as regras que os cientistas usam, podemos aplicar as regras a atos 

particulares sem qualquer outro trabalho interpretativo do analista. 

Infelizmente, ao fazê-lo, não percebemos um ponto fundamental de 

Wittgenstein, a saber, que nenhuma regra pode especificar completamente o 

que deve ser considerado como seguindo ou não essa regra (MULKAY, 1980, 

p.111, tradução nossa)54. 

 

Para Mulkay, o não reconhecimento do caráter interpretativo pelos sociólogos da ciência 

“impediu-os de empreender qualquer análise detalhada da linguagem moral da ciência em sua 

completa complexidade, sutileza e diversidade” (MULKAY, 1980, p.113). 

 

Na ciência, então, temos uma linguagem moral complexa que parece se 

concentrar em certos temas ou questões recorrentes; por exemplo, os 

procedimentos de comunicação, o lugar da racionalidade, a importância da 

imparcialidade e do compromisso, e assim por diante. Mas nenhuma solução 

particular para os problemas levantados por essas questões está firmemente 

institucionalizada. Em vez disso, as formulações verbais padronizadas 

encontradas na comunidade científica fornecem um repertório que pode ser 

usado de maneira flexível para categorizar ações profissionais de maneira 

diferente em vários contextos sociais e, presumivelmente, de acordo com 

interesses sociais variados (MULKAY, 1976, p.645, tradução nossa)55.  

 

Com relação à análise do comportamento do cientista em termos de conformidade ou o 

desvio das normas mertonianas, Mulkay e Mittrof compartilham o entendimento de que tais 

 
54 The central issue which I will try to address is that of the relationship between norms or rules and social action. 

It seems to me that one of the crucial errors prevalent among sociologists of science, whether they have supported 

or criticized the Mertonian position, has been to assume that this relationship is relatively unproblematic. In other 

words, most of us have assumed that, once we have identified the rules which scientists use, we can apply the rules 

to particular acts without any further interpretative work by the analyst. Unfortunately, in so doing, we have failed 

to notice a fundamental point made by Wittgenstein, namely, that no rule can specify completely what is to count 

as following or not following that rule (MULKAY, 1980, p.111). 
55 In science, then, we have a complex moral language which appears to focus upon certain recurrent themes or 

issues; for instance, the procedures of communication, the place of rationality, the importance of impartiality and 

of commitment, and so on. But no particular solutions to the problems raised by these issues are firmly 

institutionalised. Instead, the standardized verbal formulations to be found in the scientific community provide a 

repertoire which can be used flexibly to categorise professional actions differently in various social contexts and, 

presumably, in accordance with varying social interests (MULKAY, 1976, p.645). 
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normas têm sido usadas de maneira tão ampla e abrangente e com certa ingenuidade, haja vista 

as situações de comportamentos reais e contingenciais onde a formulação e aplicação de tais 

normas são diversas, complexas e frequentemente não correspondem à “versão literal” e 

idealizada das normas mertonianas. 

Em situações práticas, especialmente em situações contingenciais percebidas como 

sendo fontes reais ou potenciais de problemas, as regras expressas verbalmente podem ser 

suspensas, modificadas ou (re)interpretadas de acordo com os julgamentos realizados pelos 

participantes diante daquela realidade na qual estão engajados. Este é o entendimento, por 

exemplo, de Donald H. Zimmerman, sociólogo estadunidense (1937 –), que defende a 

necessidade de abordagens alternativas “ao modelo de conformidade do uso de regras 

tipicamente empregado em estudos sociológicos de comportamento governado por regras” 

(ZIMMERMAN, 1971, p.225)56. Nesse sentido, Zimmerman (1971), chama a atenção quanto as 

possibilidades de abordagem normativa.  

 

Tomar decisões sobre regras sem esclarecer a base de tais decisões – 

particularmente sem referência a como o pessoal toma tais decisões – convida 

o tratamento de regras como idealizações, possuindo significados 

operacionais estáveis, invariantes às exigências de situações reais de uso e 

distintas de interesses, perspectiva e práticas interpretativas do usuário da 

regra (ZIMMERMAN, 1971, p.223, tradução nossa)57. 

. 

Neste ponto, cabe observar a concepção de norma e regra apresentada, por exemplo, por 

Smokler (1983). 

 

Uma norma é um princípio abstrato que orienta a ação. Exemplo: o sociólogo 

da ciência, Robert K. Merton, enunciou várias normas que orientam o 

comportamento científico. Uma delas é a chamada norma do universalismo: o 

trabalho científico não deve ser avaliado em nenhum outro critério além de 

seu mérito ou significado. Esta norma representa um ideal de comportamento 

científico. [...]. Por outro lado, seu caráter é tão abstrato que pode ser difícil 

em muitos casos determinar com segurança se a ação estava ou não de acordo 

com ela (SMOKLER, 1983, p.129-130, tradução nossa)58. 

Uma regra é um princípio menos abstrato para a ação e tem a característica de 

que a ação abrangida pela regra geralmente gera um estado de coisas que 

 
56 will suggest an alternative to the compliance model of rule use typically employed in sociological studies of 

rule-governed behavior: a notion of competent rule use (ZIMMERMAN, 1971, p.225). 
57 to make decisions about rules without clarifying the basis of such decisions—particularly without reference to 

how personnel make such decisions—invites the treatment of rules as idealizations, possessing stable operational 

meanings invariant to the exigencies of actual situations of use, and distinct from the practical interests, 

perspective, and interpretive practices of the rule user. (ZIMMERMAN, 1971, p.223). 
58 A norm is an abstract principle that guides action. Example: The sociologist of science, Robert K. Merton, has 

enunciated a number of norms which guide scientific behavior. One of these is the so-called norm of universalism: 

Scientific work is to be assessed on no other criterion than its merit or significance. This norm represents an ideal 

of scientific behavior. […]. On the other hand, its character is so abstract that it might be hard in many cases to 

reliably determine whether or not action was or was not in accordance with it (SMOKLER, 1983, p.129-130). 
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exemplifica a norma e as ações que são percebidas como violadoras da regra 

de algum tipo de sanção pela instituição para a qual a regra é válida. Um 

exemplo de uma regra seria o seguinte: somente artigos arbitrados são 

seriamente considerados para exame por outros cientistas. Esta regra 

incorpora o princípio da revisão por pares que, de acordo com a visão usual, 

garante que os padrões universalistas de avaliação no trabalho científico sejam 

aplicados. O trabalho que não é assim revisado sofre a sanção de não ser 

levado a sério (SMOKLER, 1983, p.130, tradução nossa)59. 
 

Referindo-se ao caráter indeterminado a priori da relação entre ação e regras, Mulkay 

(1980) afirma que “as regras são formulações usadas pelos participantes para criar ou apresentar 

versões particulares da realidade social ordenada em que estão engajadas” (MULKAY, 1980, 

p.117, tradução nossa)60. Isto não significa dizer, conforme pontuou o autor, “que nunca é 

possível tratar as ações observadas como consequências necessárias da conformidade literal 

com um código” (MULKAY, 1980, p.117, tradução nossa)61.. Para Mulkay, 

 

Ao mostrar que certas ações seguem naturalmente a letra ou a intenção de uma 

regra, os participantes atribuem a essas ações uma sensação de “é assim que 

deve ser”, um senso de necessidade moral ou de propriedade convencional. 

Ao fazê-lo, eles são capazes de reforçar seu próprio sentimento de ter agido 

corretamente, de justificar ações que são desafiadas e de prover a reprodução 

regular daquilo que pode ser tomado como um “estado normal e adequado de 

coisas” (MULKAY, 1980, p.117, tradução nossa)62. 

 

Para Zimmerman, conforme observado por Mulkay, “as regras tendem a ser formuladas 

explicitamente pelos participantes quando há algum tipo de ‘problema’” (MULKAY, 1980, 

p.120). 

 
59 A rule is a less abstract principle for action and has the characteristic that action falling under the rule generally 

brings about a state of affairs which exemplifies the norm and that actions which are perceived to violate the rule 

for some kind of sanction by the institution for which the rule holds. An example of a rule would be the following 

one: Only refereed papers are seriously considered for examination by other scientists. This rule embodies the 

principle of peer review which, according to the usual view, ensures that universalistic standards of appraisal in 

scientific work are enforced. Work which is not so reviewed suffers the sanction of not being taken seriously 

(SMOKLER, 1983, p.130). 
60 In short, rulcs are formulations which are used by participants to create or presente particular versions of the 

ordered social reality in which they are engaged (MULKAY, 1980, p.117). 
61 Thus the relationship between actions and rules is indeterminate and incapable of furnishing the kind of 

deductive explanation which sociologists have traditionally sought. This does not mean, of course, that it is never 

possible to treat observed actions as necessary consequences of literal conformity to a code (MULKAY, 1980, 

p.117). 
62 By showing that particular actions follow naturally from the letter or intent of a rule, participants attach to 

those actions a sense of “this is how it ought to be,” a sense of moral necessity or of conventional propriety. In so 

doing, they are able to bolster their own feeling of having acted correctly, to justify actions which are challenged, 

and to provide for the regular reproduction of what can be taken as a “normal and proper state of affairs” 

(MULKAY, 1980, p.117). 
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A partir de um estudo realizado por Woolgar sobre a descoberta dos pulsares63 

apresentada em 1968 por pesquisadores de Cambridge, na Inglaterra, Mulkay (1980) mostra 

como uma diversidade de formulações relativas à norma comunalismo e a sua respectiva contra-

norma, no caso, o sigilo, é apresentada por cientistas diante de uma situação específica e 

problemática, de forma a descreverem, prescreverem e justificarem seus comportamentos. A 

situação problemática em questão surgiu após a publicação dos primeiros achados dos pulsares, 

quando vários cientistas afirmaram que aqueles que fizeram a descoberta não agiram em 

conformidade com a norma comunalismo sob a alegação de que os pesquisadores tinham 

atrasado indevidamente a publicação, de que tinham sido publicados dados insuficientes para 

permitir que outros cientistas realizassem pesquisas complementares, entre outras acusações, e, 

portanto, que tais ações teriam impedido o avanço da ciência. 

Algumas das expressões verbais de regras que implementam a norma comunalismo, são, 

segundo Mulkay (1980), expressas com considerável uniformidade e brevidade pelos 

sociólogos da ciência, tais como: 

 

Os cientistas devem compartilhar suas descobertas com outros cientistas de 

forma livre e sem favor. 

 

Os cientistas devem considerar suas descobertas como algo que deveriam 

compartilhar com os outros e não como sua propriedade privada.  

Os cientistas devem comunicar suas descobertas abertamente a outros 

cientistas. 

Manter os resultados em segredo é proibido. Os cientistas não podem 

reivindicar a propriedade da informação, mas apenas de reconhecimento e 

estima. 

Os cientistas não devem reter aspectos cruciais de suas pesquisas além de um 

período razoável. 

Depois que uma contribuição de pesquisa foi publicada, o descobridor não 

tem reivindicações individuais de propriedade sobre a nova ideia, informação 

ou teoria (MULKAY, 1980, p.120, tradução nossa)64. 

 

Do ponto de vista de uma análise normativa tradicional da ciência para essa situação, 

Mulkay considera que o sociólogo “estaria inclinado a tentar verificar se havia de fato algum 

 
63Estrelas de nêutrons que em virtude de seu intenso campo magnético, transformam a energia rotacional em 

energia eletromagnética. Disponível em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Pulsar. Acesso em: 02 jun.2018. 
64 Scientists should share their findings with other scientists freely and without favor.Scientist should regard their 

discoveries as something they should share with others and not as their own private property 

Scientists should communicate their findings openly to other scientists.Keeping results secret is forbidden. 

Scientists cannot claim ownership of information, but only of recognition and esteem.Scientists are not supposed 

to withold crucial aspects of their research beyond a reasonable period. After a research contribution has been 

published, the originator has noindividual claims of ownership to the new idea, information or theory (MULKAY, 

1980, p.120) 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Pulsar
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desvio do comunalismo” (MULKAY,1980, p.120), tomando como base apenas o significado 

literal atribuído à norma. No entanto, diante da variedade de regras citadas pelos pesquisadores 

“acusados” como sendo àquelas que guiaram suas ações, ou seja, que regras são acionadas para 

justificarem as suas ações, Mulkay observa que a análise sociológica tradicional não se sustenta, 

ao menos nesta forma simples.  

Mulkay chama a atenção para o repertório de regras que lidam com a comunicação de 

resultados que se encontram disponíveis para os pesquisadores de forma que os mesmos possam 

“explicar e legitimar uma variedade considerável de ações, bem como para prover muitas 

distinções sutis entre atos prescritos, permitidos e inaceitáveis” (MULKAY, 1980, p. 121). 

Repertório de regras que apresenta, em algumas situações, regras convenientemente contraditórias. 

 

Os cientistas devem se comunicar livre e informalmente com todas as partes 

interessadas, mesmo nos estágios iniciais de uma descoberta, porque isso 

melhorará a qualidade da análise científica; 

A menção da pesquisa atual fora do próprio grupo deve ser mantida a um 

mínimo e, no caso de importantes descobertas, somente aqueles ativamente 

envolvidos na pesquisa dentro do grupo devem ter permissão para conhecer 

os detalhes; 

Achados de grande significado devem ser liberados para um círculo tão amplo 

de cientistas quanto possível simultaneamente. Será necessário, portanto, 

manter tais descobertas em segredo até que um artigo formal tenha sido 

publicado em uma revista de ampla circulação; 

É legítimo passar informações a um grupo favorecido sob circunstâncias 

especiais, por exemplo, se isso ajudar a melhorar a posição intelectual de uma 

importante organização científica nacional; 

É um protocolo científico normal que informações científicas não publicadas 

obtidas informalmente não devem ser repassadas para outros grupos; 

O sigilo é ofensivo se for seletivo, mas aceitável se for totalmente uniforme e 

se nenhuma exceção for feita 

Os cientistas podem reter (certos tipos de) dados da publicação se isso impedir 

que outros grupos reivindiquem parte do crédito para a descoberta principal. 

Os cientistas não devem comunicar resultados importantes, formal ou 

informalmente, até que tenham certeza de que não há erros significativos; 

Os observadores têm o direito de atrasar a comunicação de seus resultados, a 

fim de ter tempo para tentar uma interpretação antes que os teóricos 

intervenham e assumam a tarefa mais prestigiosa da análise teórica; 

Quaisquer resultados que possam interessar à imprensa devem ser mantidos 

tão secretos quanto possível (MULKAY, 1980, p.121, tradução nossa)65. 

 
65 Scientists should communicate freely and informally with all interested parties, even in the early stages of a 

discovery, because this will improve the quality of the scientific analysis. Mention of current research outside 

one’s own group should be kept to a minimum and, in the case of important discoveries, only those actively 

engaged in the research within the group should be allowed to know the details. Findings of great significance 

should be released to as wide a circle of scientists as possible simultaneously. It will be necessary, therefore, to 
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Para Mulkay,  

A regra parece não ter um significado literal e estável que cubra uma classe 

de instâncias definíveis à qual ela possa ser aplicada. Parece mais apropriado, 

portanto, conceber a regra como um recurso simbólico, cujo significado é 

estabelecido em cada ocasião de uso através da combinação com outros 

recursos no curso da interação (MULKAY, 1980, p.114-115, tradução 

nossa)66.  

 

John Ziman, por sua vez, coloca o debate sobre as normas mertonianas considerando o 

novo modo de organização e produção na ciência contemporânea que emerge no final da década 

de 1970, cunhado pelo autor como “ciência pós-acadêmica". No entendimento de Ziman 

(2000), 

A ciência pós-acadêmica nasce historicamente a partir da ciência acadêmica, 

se sobrepõe a ela, preserva muitas de suas características, desempenha as 

mesmas funções e está localizada no mesmo espaço social – tipicamente 

universidades, institutos de pesquisa e outras instituições produtoras de 

conhecimento. Mas, embora as ciências acadêmicas e pós-acadêmicas se 

fundam entre si, suas diferenças culturais e epistêmicas são suficientemente 

importantes para justificar o novo nome (ZIMAN, 2000, p.68, tradução 

nossa)67. 

 

Bucchi (2015, p.237), fazendo uma analogia com o que se tornou uma definição comum 

da evolução da internet, considera pertinente nomear a configuração contemporânea pós-

acadêmica como “Science 2.0” e, portanto, a configuração anterior da ciência acadêmica como 

“Science 1.0”.  

 
keep such findings secret until a formal article has been published in a journal of wide circulation. It is legitimate 

to pass information to a favored group under special circumstances, for example, if this helps to improve the 

intellectual standing of an importante national scientific organization. It is normal scientific protocol that 

unpublished scientific information obtained informally should not be passed on to other groups.  Secrecy is 

offensive if it is selective, but acceptable if it is entirely uniform and if no exceptions are made. Delay in 

communicating information which will allow others to take the research further, once the basic discovery has been 

published, is inexcusable.  Scientists can withhold (certain kinds of) data from publication if this prevents other 

groups from claiming some of the credit for the major discovery. Scientists should not communicate important 

results, either formally or informally, until they are sure that there are no significant errors. Observers have a 

right to delay communication of their results in order to have time to attempt an interpretation before theorists 

step in and take over the more prestigious task of theoretical analysis.Any results which might be of interest to the 

press must be kept as secret as possible (MULKAY, 1980, p.121) 
66 The rule appears to have no stable, literal meaning which covers a defineable class of instances to which it can 

be applied. It seems most appropriate, therefore, to conceive of the rule as a symbolic resource, the meaning of 

which is established on each occasion of use through combination with other resources in the course of interaction 

(MULKAY, 1980, p.114-115). 
67 Post-academic science is born historically out of academic science, overlaps with it, preserves many of its 

features, performs much the same functions, and is located in much the same social space – typically universities, 

research institutes and other knowledge-producing institutions. But although academic and post-academic science 

merge into one another33, their cultural and epistemic differences are sufficiently important to justify the new 

name (ZIMAN, 2000, p.68). 
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A “ciência pós-acadêmica” como o novo modo de organização da prática científica, 

segundo Ziman, remonta ao que ele conceituou como “coletivização da ciência”. No processo 

de coletivização da ciência, os empreendimentos científicos colaborativos estão entre alguns 

dos fatores que impulsionaram tal processo, tendo sido organizados em função dos altos custos 

das pesquisas, onde a sofisticação instrumental requer o trabalho coletivo de diversos cientistas, 

em alguns casos, por anos, em torno de um grande instrumento de pesquisa apenas para realizar 

um único experimento ou pelo fato de que a maioria dos problemas científicos mais 

“fundamentais” estão se tornando cada vez mais transdisciplinares “à medida que as várias 

ciências ampliam suas áreas de entendimento, elas fazem contato, se sobrepõem e se 

interpenetram ao longo de inúmeros canais cognitivos e técnicos” (ZIMAN, 2000, p.70). 

No entanto, Ziman (2000), ressalta que a “ciência pós-acadêmica” 

 

É o resultado de inúmeras soluções improvisadas para problemas práticos 

imediatos. É o produto da conveniência, não do design. No entanto, constitui 

uma cultura mais ou menos coerente, não porque tenha sido planejada como 

tal, mas porque a ciência é tipicamente um sistema social complexo e auto-

organizado que se adapta oportunisticamente a mudanças nas circunstâncias. 

Ao chamar essa cultura de "pós-acadêmica", não estou sugerindo um repúdio 

ou reversão total dos objetivos tradicionais. Pelo contrário, este termo indica 

continuidade assim como diferença (ZIMAN, 2000, p.68, tradução nossa)68 

 

Ainda de acordo com Ziman,  

 

A coletivização da ciência não alterou somente a função social externa da 

ciência. Ela também alterou a sociologia interna do mundo da pesquisa. Dois 

efeitos podem ser observados. Houve uma mudança na profissão e no papel 

social do trabalhador científico individual, bem como houve uma mudança na 

distribuição dos riscos e das responsabilidades na pesquisa de inovação 

(ZIMAN, 1983, p. 7 apud REIS; VIDEIRA, 2013, p.599). 

 

De um modo geral, a “ciência pós-acadêmica” é caracterizada  

 

Pela alteração do sistema de gestão da ciência; [...]; nas demandas 

apresentadas pela indústria e pelo governo; nas mudanças das regras de 

financiamento; no utilitarismo; e, na crescente e aparentemente inexorável 

burocratização das atividades da ciência (ZIMAN, 1994; 1995; 2000; 2007 

apud REIS; VIDEIRA, 2013, p.601-602). 

 

 
68 post-academic science is not, as many scientists still hope, a temporary deviation from the onward march of 

science as we have always known it. Nor is it just ‘a new mode of knowledge production’30: it is a whole new way 

of life. It is the resultant of innumerable improvised solutions to immediate practical problems. It is the product of 

expediency, not of design. Yet it constitutes a more or less coherent culture31, not because it was planned as such 

but because science is typically a complex, self-organizing social system [9.8] that adapts opportunistically to 

changing circumstances (ZIMAN, 2000, p.68). 
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Para Ziman, as normas mertonianas, “de fato, só afirmam os ideais; elas não descrevem 

realidades”. Em princípio, “elas fornecem a cada membro da comunidade científica um 

ambiente social estável. Desde que todos sigam as regras, suas respostas aos eventos e às ações 

uns dos outros são razoavelmente previsíveis” (ZIMAN, 2000, p.32). 

Considerando uma das características da “ciência pós-acadêmica”, que é a relação 

estreita que a ciência acadêmica passa a ter com a indústria, Ziman (2000, p.78) observa que, 

nesses novos modos pelos quais a ciência é organizada, financiada e conduzida, as normas 

mertonianas são contrariadas em quase todos os pontos. A razão para tal é que os princípios e 

objetivos da “ciência industrial” representam um tenso equilíbrio entre as normas e as contra-

normas formuladas por Merton, como comunalismo e segredo. 

De acordo com Ziman (2000),  

 

Muito esquematicamente, a “ciência industrial” é proprietária, local, 

autoritária, comissionada e especialista. Ela produz conhecimento exclusivo 

que não é necessariamente tornado público. É focado em problemas técnicos 

locais e não no entendimento geral (ZIMAN, 2000, p.78, tradução nossa)69. 
 

De acordo com Ziman (2000, p.78-79), o conjunto de normas do ethos mertoniano, 

tradicionalmente associado à prática da ciência acadêmica – Comunalismo, Universalismo, 

Desinteresse e Ceticismo Organizado (CUDOS) – , estaria sendo substituído por um outro, 

associado à prática da ciência “pós-acadêmica”, cujo princípio é – Proprietário, Local, 

Autoritário, Encomendado (Commissioned) e Especializado (PLACE). 

A ciência contemporânea, conforme pontuado por Bucchi, “está sujeita a pressões pela 

privatização e comercialização de resultados, e até pela sua transformação em ‘bens de 

consumo’” (BUCCHI, 2015, p.238). O perigo da “privatização” frente às mudanças dessa nova 

forma de organização e condução da pesquisa é uma preocupação apontada por Ziman (2000). 

No entanto, Ziman observa que “a consequência maior da “industrialização” da ciência está “no 

estabelecimento dentro da ciência acadêmica de uma série de práticas que são essencialmente 

estranhas à sua cultura” (ZIMAN, 2000, p.79). 

Conforme pontuado por Ziman, “embora as ciências acadêmicas e pós-acadêmicas se 

fundam entre si, suas diferenças culturais e epistêmicas são suficientemente importantes para 

justificar o novo nome” (ZIMAN, 2000, p.68, tradução nossa)70. Tal afirmação permite 

 
69 Very schematically, industrial science is Proprietary, Local, Authoritarian,Commissioned, and Expert. It 

produces proprietary knowledge that is not necessarily made public (ZIMAN, 2000, p.78) 
70 But although academic and post-academic science merge into one another33, their cultural and epistemic 

differences are sufficiently important to justify the new name (ZIMAN, 2000, p.68) 



  100 

 

 

considerar que a ciência contemporânea é “um emaranhado de normas e valores”, levando com 

que as discussões sobre o ethos da ciência retornem como uma questão ainda mais desafiadora, 

não somente no sentido de explicar as normas como também de compreender como elas são 

aplicadas em situações específicas, tal como tem sido estudado por Mulkay, Mittrof e outros.  

Bucchi destaca alguns aspectos da ciência 2.0 como, por exemplo, o efeito mateus no 

sistema de comunicação. Para o autor, o efeito mateus “descreve a comunidade científica como 

uma estrutura caracterizada por desigualdades acentuadas e uma distribuição fortemente 

piramidal de recursos (especialmente de recompensas: fundos de pesquisa, oportunidades de 

publicação, prêmios)” (BUCCHI, 2015, p.241, tradução nossa)71. 

De acordo com Bucchi, “uma das principais descontinuidades que distingue a transição 

para a Science 2.0 tem sido a mudança na forma como os resultados das pesquisas e as 

inovações tecnológicas são divulgados” (BUCCHI, 2015, p.237-238, tradução nossa)72, que 

colocam o “segredo de pesquisa” e disputa de patentes em conflito com a norma do 

comunalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 The Matthew effect and other similar dynamics – such as the ‘halo effect’ rewarding those who work at a 

particularly prestigious university or department, or who occupy na important role within the institution (Crane, 

1967) – describe the scientific community as a structure characterized by marked inequalities and a heavily 

pyramidal distribution of resources (especially of rewards: research funds, opportunities to publish, prizes and 

awards). Moreover, such inequalities and the concentration of rewards tend to perpetuate and reinforce 

themselves over time (BUCCHI, 2015, p.241) 
72 One of the main discontinuities distinctive of the transition to Science 2.0 has been the change in the way that 

research findings and technological innovations are circulated (BUCCHI, 2015, p.237-238). 
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5 INTEGRIDADE DA PESQUISA COMO TÓPICO DE POLÍTICA E DE POLÍTICA 

CIENTÍFICA: UMA NARRATIVA 

 

Neste capítulo, a partir de uma pesquisa documental, apresentaremos uma narrativa da 

construção de um campo prático-discursivo em torno da integridade da pesquisa, buscando 

evidenciar alguns elementos pertinentes e relevantes que (re) colocaram a integridade da 

pesquisa como tópico de política e de política científica, privilegiando observar a construção de 

quadros normativos, em seus variados escopo, abrangência e alcance. Escopo, no sentido, 

daquilo que o quadro normativo abarca; abrangência, no sentido daquilo que abarca e em que 

extensão; e alcance, no sentido do campo de interveniência e/ou influência, definido a priori 

ou pretenso. 

Nessa direção, buscaremos (re)traçar os contextos de emergência das preocupações e de 

construção de quadros normativos em torno da integridade da pesquisa, evidenciando algumas 

mobilizações, atores, eventos e fatos, bem como chamar a atenção para alguns deslocamentos 

prático-discursivos relevantes, como, por exemplo, deslocamento da ênfase nos desvios e 

mecanismos para lidar com os comportamentos desviantes para uma ênfase na responsabilidade 

e na promoção da integridade da pesquisa. Outro deslocamento, na direção de um conceito de 

Responsible Research Innovation (RRI), traz em seu bojo, a ideia de coconstrução e 

corresponsabilização dos efeitos, positivos ou não, dos riscos e benefícios das soluções 

científicas e tecnológicas, onde ética e responsabilidade em pesquisa são consideradas como 

uma das áreas-chave para a realização da RRI. Ao longo da narrativa, esperamos mostrar que 

inúmeras mobilizações levaram à constituição de uma pluralidade de instrumentos normativos. 

A pluralidade normativa, encontra-se como um dos elementos que permeiam a maior parte das 

discussões e argumentações apresentadas nesse trabalho. 

Este capítulo está organizado em três seções, onde consideraremos os contextos norte-

americano e europeu, em face do protagonismo local e/ou internacional de ambos, e o contexto 

brasileiro, face à pertinência de evidenciarmos a construção de um campo prático-discursivo 

em torno desta temática no Brasil, um país com reconhecida inserção no cenário científico 

internacional, como já pontuado no capítulo três. Ao longo dessas três seções, destacaremos 

alguns elementos prático-discursivos que, direta ou indiretamente, vinculam a discussão sobre 

integridade da pesquisa aos contextos de colaboração científica internacional. 

O termo integridade, quando se refere ao comportamento de uma pessoa, de um modo 

geral abrange a ideia de que esta possui solidez em seus princípios morais, que se comporta de 

forma honesta, correta e justa. Quando aplicado especificamente ao comportamento do 
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profissional no âmbito da pesquisa científica, conforme observa Steneck, o termo integridade 

da pesquisa refere-se “à qualidade de possuir e aderir firmemente a altos princípios morais e 

padrões profissionais” (STENECK, 2006, p. 55). Para Santos (2011),  

 

A expressão “integridade da pesquisa” (“research integrity”) vem sendo 

utilizada para demarcar um campo particular no interior da ética profissional 

do cientista, entendida como a esfera total dos deveres éticos a que o cientista 

está submetido ao realizar suas atividades propriamente científicas (SANTOS, 

2011, p.1). 

 

No âmbito dessa esfera total dos deveres éticos que cientistas e pesquisadores devem 

observar e cumprir, estão incluídos, segundo Santos (2011, p.2), os deveres éticos mais 

universais e os deveres éticos especificamente científicos; estes últimos concernentes à 

qualidade científica dos resultados do trabalho científico realizado pelo profissional no campo 

da pesquisa científica e à adesão dos mesmos às regras vigentes e reconhecidas perante a 

comunidade científica. 

Os entendimentos de Steneck (2006) e de Santos (2011) remetem a duas direções 

distintas, que, a princípio, se entrelaçam quando se trata de considerar a conduta responsável 

no campo da pesquisa científica: 1) a ética da pesquisa, que tem um papel problematizador e 

reflexivo que considera o comportamento dos cientistas e dos pesquisadores em sua relação 

com o respeito aos direitos e os cuidados com a vida dos seres humanos, animais e também o 

meio ambiente e 2) as normas e padrões profissionais que aqueles envolvidos em 

empreendimentos científicos devem continuamente observar e, sobretudo, aos quais devem 

aderir. A pesquisa realizada de forma íntegra, portanto, requer comportamentos que atendam 

concomitantemente a princípios morais e a altos padrões profissionais.  

Há um entendimento amplamente aceito e inquestionável de que a integridade na 

pesquisa é essencial para a manutenção da excelência científica e para a confiança pública na 

ciência, e de que a grande maioria dos pesquisadores e cientistas realiza suas práticas científicas 

tendo em conta tal entendimento, atuando, portanto, de forma responsável em todo o processo 

de pesquisa. Por outro lado, a crença amplamente aceita – principalmente, mas não 

exclusivamente – por cientistas, instituições de pesquisa e agências governamentais de que a 

autocorreção e a autorregulação da ciência providas pelos vários mecanismos de validação e 

escrutínio da produção do conhecimento científico realizados pela própria comunidade 

científica seriam por si só suficientes para garantirem tal excelência e confiança, passou a ser 

questionada, diante da publicização de inúmeras suspeitas e constatações de casos de má 

conduta científica.  
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Evidências de comportamentos desviantes envolvendo as duas direções, da ética da 

pesquisa e das normas e padrões profissionais, estão na base da construção e de atualizações de 

importantes marcos normativos e regulatórios na pesquisa científica. As décadas de 1970, 1980 

e 1990, compreendem um período de referência quando se deseja (re)traçar a emergência das 

preocupações com os comportamentos de cientistas e pesquisadores nessas duas direções. 

Sobretudo, para entendermos os contextos de inserção da integridade da pesquisa como tópico 

de política e como elemento central de políticas federal e institucional, uma vez que, ao longo 

dessas décadas, inúmeros problemas de má conduta envolvendo o domínio da ética da pesquisa 

e o domínio dos padrões profissionais ganharam visibilidade pública, levando com que as 

preocupações com a questão normativa e com os mecanismos regulatórios da ciência, que 

tradicionalmente estavam circunscritos e eram exclusivos da comunidade científica, ocupassem 

outros espaços sociais, como o espaço da política, das instituições e, sobretudo, o espaço da 

sociedade em geral. 

Essas duas direções de questionamento normativo da pesquisa abarcam questões, 

problemas e ações com características próprias. A segunda direção é aquela que encerra as 

discussões em torno do comportamento do profissional no campo da pesquisa científica sob a 

perspectiva das normas e padrões profissionais em suas diferentes manifestações. Por deter o 

nosso interesse de pesquisa, esta receberá maior atenção ao longo desse nosso esforço de 

delinear, embora não exaustivamente, mas, de forma robusta, a construção de um campo 

prático-discursivo em torno da integridade da pesquisa. 

 

5.1 CONSTRUÇÃO DO CAMPO PRÁTICO-DISCURSIVO EM TORNO DA 

INTEGRIDADE DA PESQUISA NO CONTEXTO NORTE-AMERICANO: UMA 

NARRATIVA  

 

Ainda que já existissem instrumentos normativos que regessem aspectos éticos das 

pesquisas em seres humanos, como os Nuremberg Code73(1947) e a Declaration of Helsinki 

(1964), estes não foram suficientes para inibir ou evitar os comportamentos não éticos 

praticados por alguns cientistas, como os que ocorreram em experimentos realizados no âmbito 

do Tuskegee program. Embora este programa tenha sido lançado na década de 1930 pelo Public 

Health Service (PHS) dos Estados Unidos, somente em 1972, compreendendo praticamente um 

 
73 O código Nuremberg Code (1950) estabeleceu as primeiras diretrizes éticas internacionais para a pesquisa em 

seres humanos. Vale lembrar que o Código de Nuremberg foi escrito por norte-americanos e é parte da sentença 

do Tribunal de Nuremberg II, corte militar composta apenas por juízes norte-americanos. 
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período de três décadas após a construção dos dois relevantes marcos normativos no campo da 

bioética citados acima, os sérios desvios éticos cometidos no âmbito do Tuskegee program, 

incluindo o estudo conhecido como Untreated Syphilis in the Negro Male, vieram a público, 

ganhando visibilidade não só nos Estados Unidos. Este experimento “usou” negros rurais 

desfavorecidos para estudar o curso não tratado de uma doença que não estava de forma alguma 

confinada a essa população, privando os participantes de tratamento comprovadamente eficaz 

depois que esse se tornou disponível, apenas para não interromper o experimento. Os sérios 

desvios éticos verificados nesse experimento representaram evidências relevantes para a 

retomada de reflexões acerca de desvios de comportamentos éticos na pesquisa científica, assim 

como significaram um ponto de inflexão nas discussões normativas da ciência, com a 

sinalização da necessidade premente de mudanças nas formas como o governo federal 

americano e suas principais agências apoiadoras de pesquisas, principalmente na área da saúde, 

acompanhavam a realização das pesquisas científicas financiadas com recursos públicos. 

Em julho de 1974, diante da repercussão pública de casos de má conduta ética em 

pesquisas apoiados e financiados pelo PHS, envolvendo pesquisadores de instituições 

renomadas, o Congresso norte-americano sancionou a lei National Research Act (Public Law 

93-348)74, criando uma comissão – a National Commission for the Protection for Human 

Subjects of Biomedical and Behavioral Research – com a incumbência de identificar os 

princípios éticos básicos e as diretrizes que deveriam fundamentar e orientar a condução da 

pesquisa biomédica e comportamental envolvendo seres humanos. O Belmont Report, 

elaborado por essa comissão chama a atenção para as diferenças substanciais dos problemas 

que podem surgir nas pesquisas em seres humanos, como é o caso dos estudos clínicos nas 

Ciências Biomédicas daqueles relacionados às pesquisas com seres humanos, como, por 

exemplo, nos estudos etnográficos das Ciências Sociais e Humanas, deixando, portanto, os 

problemas relacionados à pesquisa com seres humanos para serem discutidos em outros 

comitês. Possivelmente, em grande parte, como consequência dessa decisão de postergar e 

delegar a discussão para outras esferas, a aplicação do consentimento informado – um 

instrumento normativo produzido com a dupla função de informar e de proteger sobretudo o 

sujeito participante da pesquisa, mas também com a função de proteger o pesquisador contra 

futuras judicializações, à medida em que estabelece os termos da relação de confiança entre 

participante e pesquisador, como, por exemplo, a confidencialidade e o anonimato dos 

 
74Public Law 93-348. Disponível em: https://history.nih.gov/research/downloads/PL93-348.pdf. Acesso em: 20 

mar. 2019. 

 

https://history.nih.gov/research/downloads/PL93-348.pdf
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participantes – tenha sido estendido para toda e qualquer pesquisa que envolve seres humanos, 

sem distinção. Essa homogeneidade, ainda nos dias atuais, tem suscitado inúmeras discussões 

quanto à sua razoabilidade e aplicação.  

No entanto, entre as décadas de 1970 e 1980, outros tipos de comportamento desviante, 

tais como fabricação de dados e imagens, plágio, falsificação de registros de pacientes para 

torná-los elegíveis para ensaios clínicos, e falsificação de credenciais médicas, dentre outros, 

foram amplamente publicizados na mídia, chamando a atenção da comunidade científica, do 

público em geral e do Congresso americano. Em reação aos escândalos de má conduta 

envolvendo renomadas instituições e centros de pesquisa dos Estados Unidos, o Congresso 

americano, em 1980, convocou uma série de audiências públicas intituladas Fraud in 

biomedical research, dando início às discussões sobre outros tipos de comportamento desviante 

na pesquisa, analisadas separadamente das discussões de comportamentos desviantes no campo 

da ética da pesquisa. Essas audiências representaram um primeiro esforço para o exame 

sistemático de relatos de comportamentos que afetam a integridade da pesquisa e também 

representaram o início de uma maior interveniência e do escrutínio de atores exteriores à 

comunidade científica que tradicionalmente, até então, não faziam parte dos espaços e das 

atividades científicas, como parlamentares, representantes da mídia etc.  

As audiências Fraud in biomedical research possibilitaram algumas constatações, tais 

como: 1) nem o governo federal nem as universidades tinham procedimentos estabelecidos para 

lidar com e responder às alegações de má conduta e 2) a relutância, por parte da comunidade 

científica, acerca da interveniência externa para questões e problemas inerentemente 

científicos, uma vez que os entendimentos prevalentes eram de que a ciência/pesquisa enquanto 

atividade profissional seria efetivamente autorregulada pelos próprios profissionais. Naquele 

tempo e lugar, atrelada a essas duas constatações, verificavam-se a existência de uma 

deficiência dos processos institucionais para lidar com casos de má conduta e a percepção de 

que os casos de alegação de má conduta em ciência seriam pontuais e isolados, estando restritos 

ao indivíduo, sendo considerados “bad apples” que seriam “retirados do cesto” através dos 

mecanismos de autocorreção e autorregulação internos à ciência. 

A maior parte da atenção do Congresso americano sobre o problema da má conduta 

científica nas pesquisas biomédicas ficou concentrada, inicialmente, no papel de suas maiores 

agências de financiamento de pesquisa, o National Institutes of Health (NIH) e a National 

Science Foundation (NSF), e nas mudanças necessárias para que as mesmas garantissem que 

as alegações de má conduta fossem tratadas adequadamente, e que a integridade das pesquisas 

financiadas pelo governo fosse mantida. 
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Com a promulgação do ato legislativo Health Research Extension Act75, em 1985, e a 

inclusão da Sec.493 – Protection against scientific fraud, o Congresso americano estabeleceu 

formalmente regras para orientar e monitorar a relação entre governo e instituições no que diz 

respeito aos comportamentos desviantes e às respostas das instituições para tais 

comportamentos. Nesse sentido, determinou que todas as agências federais exigissem das 

universidades e de quaisquer outros beneficiários de recursos financeiros do NIH76, que estes 

implementassem sistemas administrativos para lidar com alegações de má conduta, e relatassem 

ao NIH, em tempo hábil, não só as deliberações no sentido de atender à normativa, como 

também os relatórios pertinentes às investigações. 

 

(a) O Secretário deverá, por regulamento, exigir que cada entidade […] 

apresente [...] garantias satisfatórias ao Secretário de que tal entidade - (1) 

estabeleceu (de acordo com os regulamentos que o Secretário prescreverá) um 

processo administrativo para analisar relatórios de fraude científica em 

conexão com pesquisa biomédica e/ou comportamental em ou patrocinada por 

tal entidade; e (2) reportará ao Secretário qualquer investigação de alegada 

fraude científica que pareça substancial (UNITED STATES, 1985, tradução 

nossa)77. 

 

Cabe ressaltar que, uma das incumbências designadas para o diretor do NIH por esse 

instrumento legal, diz respeito à provisão de dispositivos para garantir o fluxo de informação 

entre o NIH e as instituições envolvidas nos casos de fraude científica considerados substanciais 

por parte das instituições. 

 

[...] deve estabelecer um processo para a pronta e apropriada resposta à 

informação ao Diretor do NIH, em relação à fraude científica em conexão com 

projetos para os quais fundos foram disponibilizados sob esta Lei. O processo 

deve incluir procedimentos para o recebimento de relatórios de tais 

informações de beneficiários de fundos sob esta lei e tomar as medidas 

apropriadas com respeito a tais fraudes (UNITED STATES, 1985, tradução 

nossa)78. 

 
75Health Research Extension Act. Disponível em: https://history.nih.gov/research/downloads/PL99-158.pdf. 

Acesso em: 10 mar. 2019. 
76The National Institutes of Health (NIH), a part of the U.S. Department of Health and Human Services, is the 

nation’s medical research agency. Disponível em: https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are. Acesso em:10 

mar.2019. 
77 (a) The Secretary shall by regulation require that each entity … submit … assurances satisfactory to the 

Secretary that such entity—(1) has established (in accordance with regulations that the Secretary shall prescribe) 

an administrative process to review reports of scientific fraud in connection with biomedical and or behavioral 

research at or sponsored by such entity; and (2) will report to the Secretary any investigation of alleged scientific 

fraud which appears substantial (U.S. PUBLIC LAW 99-158, 1985). 
78 The Director of NIH shall establish a process for the prompt and appropriate response to information the 

Director of NIH respecting scientific fraud in connection with projects for which funds have been made available 

under this Act. The process shall include procedures for the receiving of reports of such information from 

recipients of funds under this Act and taking appropriate action with respect to such fraud (U.S. PUBLIC LAW, 

99-158, 1985) 

https://history.nih.gov/research/downloads/PL99-158.pdf
https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are
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Em resposta à crescente preocupação com os casos de má conduta em pesquisa e a 

crescente pressão do governo e da sociedade por mecanismos mais explícitos e visíveis para 

lidar com a má conduta em pesquisa, assim como, sobretudo, para assegurar a tradicional 

autonomia da comunidade científica sobre seus próprios assuntos, as sociedades científicas 

americanas em geral e as universidades reagiram, mobilizando-se no sentido de codificar e 

institucionalizar normas e padrões profissionais nas práticas de pesquisa. 

Por parte das sociedades científicas, uma das principais manifestações dessa reação foi 

a codificação de normas e padrões profissionais inscritos em diferentes instrumentos 

normativos, como códigos de ética, códigos profissionais, declarações, resoluções, diretrizes, 

etc., tal como elencado em NAS-NAE-IOM (1993, p. 48). Cabe observar que muitas das 

sociedades científicas e profissionais americanas, além daquelas propriamente das áreas 

biomédicas, explicitaram suas normas e padrões profissionais somente a partir de 1985, a 

exemplo da American Chemical Society (Ethical Guidelines to Publication of Chemical 

Research, de 1986), American Federation for Clinical Research (Guidelines for the 

Responsible Conduct of Research, de 1989), American Institute of Professional Geologists 

(Code of Ethics, de 1989), Association of American Medical Colleges (Framework for 

Institutional Policies and Procedures to Deal with Misconduct in Research, de 1989; 

Guidelines for Dealing with Faculty Conflicts of Commitment and Conflicts of Interest in 

Research, de 1990), Society for Neuroscience (Policy on Scientific Misconduct, de 1989), 

American Sociological Association (Code of Ethics, de 1989), American Association of 

University Professors (Statement on Plagiarism, de 1989; Statement on Multiple Authorship, 

de 1990), Ecological Society of America (Code of Ethics, de 1990), Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (Code of Ethics, de 1990), entre outros. Algumas sociedades científicas 

e profissionais já possuíam ou atualizaram suas normas e padrões profissionais, a exemplo da 

Society of Professional Archaeologists (Code of Ethics Standards of Research Performance, 

1976), American Psychological Association (Ethical Principles of Psychologists, 1981 revisado 

em 1989; Ethical Principles Revised, de1990; Publication Manual, Third Edition, de1986). 

A regulamentação da seção 493 do ato legislativo Health Research Extension Act pelo 

Public Health Service, em 1989 79,80 – código de regulamentação federal (42 C.F.R. Part 50, 

 
79DHHS. Responsibilities of PHS awardee and applicant institutions, 1989. Disponível em: 

https://grants.nih.gov/grants/guide/historical/1989_09_01_Vol_18_No_30.pdf. Acesso em: 6 nov. 2018. 
80 Handling Misconduct - Reg SubPart A. Disponível em: https://ori.hhs.gov/reg-sub-part-a. Acesso em: 8 mar. 

2019. 

https://ori.hhs.gov/reg-sub-part-a
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SubPart A) – cujo texto da matéria já havia sido publicado anteriormente, em 1985, no Guide 

for Grants and Contracts, estabelece que 

 

Esta subparte aplica-se para cada entidade candidata à subvenção de 

financiamento para pesquisa [...]. Exige que cada entidade estabeleça políticas 

e procedimentos uniformes para investigar e relatar casos de suposta ou 

aparente má conduta envolvendo pesquisa [..] que seja apoiada com fundos 

disponibilizados pelo PHS. Esta subparte não substitui e não pretende 

estabelecer uma alternativa aos procedimentos estabelecidos para resolver 

impropriedades fiscais, questões relativas ao tratamento ético de pessoas ou 

animais ou questões criminais (UNITED STATES, 1989, p.1, tradução 

nossa)81. 

 

Neste instrumento regulatório, o PHS reforça o escopo e a abrangência normativa para 

além de, porém não desconsiderando, normas na área biomédica e apresenta a sua definição de 

má conduta em ciência. 

 

Má conduta ou má conduta em ciência significa fabricação, falsificação, 

plágio ou outras práticas que se desviam seriamente daquelas que são 

comumente aceitas na comunidade científica para propor, conduzir ou relatar 

pesquisas. Não inclui erros honestos ou diferenças honestas em interpretações 

ou julgamentos de dados (UNITED STATES, 1989, p.2, tradução nossa)82. 

 

Além da definição de má conduta, este instrumento apresenta provisões para a 

regulamentação dos processos de investigação de desvio, como, por exemplo, a proteção dos 

envolvidos nas alegações, salientando questões como confidencialidade e a necessidade de 

mecanismos para restaurar a reputação em casos onde a má conduta alegada não é confirmada 

e a imputação de sanção apropriada aos indivíduos nos casos de comportamento desviante 

confirmado. Também estabelece as responsabilidades das instituições quanto à proteção dos 

fundos financeiros recebidos, a prestação de contas e a observação frente aos conflitos de 

interesse. 

 
81This subpart applies to each entity which applies for a research, research-training, or research-related grant or 

cooperative agreement under the Public Health Service (PHS) Act. It requires each such entity to establish uniform 

policies and procedures for investigating and reporting instances of alleged or apparent misconduct involving 

research or research training, applications for support of research or research-training, or related research 

activities that are supported with funds made available under the PHS Act. This Subpart does not supersede and 

is not intended to set up an alternative to established procedures for resolving fiscal improprieties, issues 

concerning the ethical treatment of human or animal subjects, or criminal matters (UNITED STATES, 1989, p.1). 
82Misconduct or Misconduct in Science means fabrication, falsification, plagiarism, or other practices that 

seriously deviate from those that are commonly accepted within the scientific community for proposing, 

conducting, or reporting research. It does not include honest error or honest differences in interpretations or 

judgments of data (UNITED STATES, 1989, p.2). Disponível em: https://ori.hhs.gov/reg-sub-part-a. Acesso em: 

10 mar.19. 

https://ori.hhs.gov/reg-sub-part-a
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Pouco tempo depois, em 1991, a NSF também regulamentou a lei Health Research 

Extension Act, apresentando uma definição de má conduta similar à do PHS. 

Antes de 1985, poucas universidades e centros de pesquisa, haviam explicitado normas 

e regras para conduta responsável ou tomado medidas para implementar mecanismos para lidar 

com má conduta. As instituições científicas, até então, não tinham a obrigatoriedade de 

comunicar aos financiadores das pesquisas, aos editores ou a outros cientistas e pesquisadores 

as alegações ou constatações de má conduta em pesquisas realizadas no âmbito das mesmas, as 

quais, na grande maioria, eram tratadas como confidenciais, não exclusivamente para proteger 

os denunciantes (whistleblowers) e os denunciados, mas também para proteger a credibilidade 

da instituição. As respostas das universidades na adoção de normas para a conduta responsável 

em pesquisa, após 1985, seguiram em ritmos diferenciados e mais lentos do que, por exemplo, 

as sociedades profissionais, conforme pontuado em NAS-NAE-IOM (1993). Quando existente 

– além da variedade de medidas adotadas pelas instituições, sendo algumas formais e outras 

informais, e das diferenças no escopo de normas contempladas –, a questão da dispersão 

normativa em diversos e diferentes instrumentos é apresentada como um fator limitador para a 

eficácia da operacionalidade normativa, conforme pontuado em NAS-NAE-IOM (1993). 

 

A eficácia das regras normativas na promoção da responsabilidade é, no 

entanto, limitada. Primeiro, desarticuladas e fragmentadas como estão na 

maioria dos campi, elas não facilitam para os pesquisadores compreender e 

considerar todas as responsabilidades levantadas pela ciência e engenharia 

modernas. Como essas condições existem em muitos campi, o ônus da 

integração de regras e da resolução de contradições é muitas vezes deixado 

para o indivíduo. Dadas todas as outras pressões sobre os pesquisadores 

modernos, pode não ser razoável esperar que eles leiam três, quatro ou mais 

políticas para descobrir o que deveriam ou não fazer (NAS-NAE-IOM,1993, 

p.9, tradução nossa)83. 
 

Mobilizações no Congresso dos Estados Unidos em torno do problema da má conduta 

em ciência representaram um passo importante para a juridificação dos marcos normativos e 

regulatórios das instituições e centros de pesquisa, uma vez que estes, em grande parte, não 

possuíam instrumentos normativos, ou mesmo quando existentes, não foram suficientes ou 

adequados para lidar com questões e problemas relacionados à má conduta. Tais fatores levaram 

 
83 The effectiveness of normative rules in fostering responsibility is, however, limited. First, as disjointed and 

piecemeal as they are on most campuses, they do not make it easy for researchers to comprehend and consider all 

the responsibilities raised by modern science and engineering. As conditions exist on many campuses, the burden 

for integrating rules and resolving contradictions is often left to the individual. Given all of the other pressures on 

modern-day researchers, it may not be reasonable to expect them to read through three, four, or more policies to 

find out what they should or should not be doing (NAS-NAE-IOM,1993, p.9). 
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a que, por interveniência jurídica em nível federal, as instituições receptoras de fundos públicos 

passassem a desenvolver seus próprios instrumentos normativos.  

Subjacente à promulgação e às regulamentações da Health Research Extension Act , 

tem-se uma ruptura na concepção de que as normas sociais da ciência, implícitas e 

internalizadas pelos pesquisadores e cientistas, e a autorregulação da ciência seriam suficientes 

para garantir a integridade da pesquisa, levando com que a regulação institucional a partir da 

codificação formalizada das normas e as explicitações de responsabilidades das instituições 

passassem a ser consideradas fundamentalmente necessárias.  

As audiências públicas no Congresso, a promulgação da lei Health Research Extension 

Act e as regulamentações da mesma pelas agências PHS e NSF representam fatos relevantes 

para o delineamento de um campo prático-discursivo em torno da integridade da pesquisa, 

consubstanciado com o envolvimento ou participação de diversos atores, como parlamentares, 

gestores de instituições, centros de pesquisa e de agências de financiamento, cientistas e 

pesquisadores com entendimentos e interesses não necessariamente alinhados ou compatíveis 

entre si. Nesse sentido, cabe salientar que a tônica dos discursos transitava em torno de alguns 

pontos como o interesse na saúde coletiva dos cidadãos americanos, a proteção da qualidade do 

empreendimento científico dos Estados Unidos, a confiança pública da ciência, a 

(in)capacidade efetiva da autorregulação da ciência, a (in)capacidade efetiva do governo e de 

suas agências promotoras e financiadoras de pesquisa na administração e o controle dos 

gastos/investimentos públicos em pesquisa.  

Um dos pontos relativamente compartilhados entre os atores envolvidos diz respeito ao 

entendimento de que a má conduta se tratava de um problema pontual e raro, cujo desvio 

particular de um cientista ou pesquisador deveria ser investigado, julgado e imputada a sanção 

adequada. O exame do problema da má conduta não considerava, até então, o indivíduo inserido 

em seu ambiente de trabalho e as condições e possibilidades oferecidas naquele ambiente para 

a promoção e realização de práticas responsáveis em pesquisa. Esse entendimento, muito 

provavelmente, explica o fato de que as primeiras iniciativas normativas e regulatórias não 

consideravam a importância e a necessidade de as instituições concentrarem esforços na 

promoção de atividades voltadas para a educação/treinamento em condução responsável na 

pesquisa. As preocupações com os ambientes de pesquisa em sua relação com a integridade da 

pesquisa levaram com que, em 2001, fosse criada uma comissão – Committee on Assessing 

Integrity in Research Environments – especificamente voltada para identificar os elementos 

dessa relação. 
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Em 1989, foram criados o Office of Scientific Integrity (OSI) dentro do National 

Institutes of Health (NIH) e o Office of Scientific Integrity Review (OSIR), vinculados ao 

Assistant Secretary for Health com delegação de autoridade e com a responsabilidade para lidar 

com os casos de má conduta.  Em face de inúmeras críticas quanto à atuação desses dois 

escritórios envolvendo acusações acerca de adoção de políticas inconsistentes e regras vagas, 

entre outras, em 1992, estes foram consolidados em um único grupo, o Office of Research 

Integrity (ORI). 

Em 1993, com a promulgação no Congresso americano do NIH Revitalization Act, o 

ORI tornou-se uma entidade independente dentro do Department of Health and Human 

Services (DHHS). Além de sua função investigativa, o ORI84 passou a realizar outras atividades 

relacionadas à integridade de pesquisa, incluindo o desenvolvimento de políticas e 

procedimentos para lidar com alegações de má conduta, avaliação de políticas e processos 

institucionais para a realização de investigações, investigação de reclamações de retaliação de 

denunciantes e promoção da integridade científica através de iniciativas educacionais, algumas 

em colaborações com universidades, faculdades de medicina e sociedades profissionais.  

A despeito da reconhecida importância do papel do governo federal para incentivar e 

subsidiar mecanismos para garantir a integridade da pesquisa, o escopo e a abrangência da 

autoridade e da interveniência do governo no campo normativo e regulatório da pesquisa 

científica passaram a ser questionados, como também levantaram algumas insatisfações na 

comunidade científica, levando à emergência de inúmeras iniciativas de autorregulação 

normativa lideradas por outros atores, como as sociedades científicas e as universidades, como 

pontuado anteriormente. Neste ponto, cabe salientar que inúmeras mobilizações em diferentes 

espaços, como no Congresso americano, instituições, sociedades científicas etc., resultaram em 

proposições normativas, em geral, inscritas em diversos instrumentos normativos, sendo alguns 

resultantes de atos mandatórios e, outros, a partir de iniciativas coordenadas por atores 

específicos, como as sociedades científicas, e direcionadas para questões particulares, como, 

por exemplo, publicação científica. 

A National Academy of Sciences (NAS), sociedade científica sem fins lucrativos, cuja 

legitimação de sua autoridade e autonomia foi concedida pelo Congresso americano em 1863, 

juntamente com National Academy of Engineering (NAE) e o Institute of Medicine (IOM), 

criados pela NAS, respectivamente, em 1964 e 1970, constituem um importante corpo 

consultivo e de aconselhamento para o governo federal americano em assuntos científicos e 

 
84 Disponível em: https://ori.hhs.gov/index.php/content/ori-Mission. Acesso em: 12 abr. 2019. 

https://ori.hhs.gov/index.php/content/ori-Mission
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técnicos, sendo um ator relevante na construção do campo pragmático-discursivo em torno da 

integridade da pesquisa. Em 1989, foi estabelecido o Panel on Scientific Responsibility and the 

Conduct of Research, com o objetivo de examinar de forma mais ampla e crítica as questões 

relacionadas a integridade da pesquisa. Nesse sentido, embora não diminuindo a importância 

de problemas como conflito de interesse, alocação de recursos financeiros e a prestação de 

contas, o foco do Panel foi na abordagem da dimensão normativa considerando as práticas 

científicas em ambientes de pesquisas, cada vez mais dinâmicos e complexos. 

 

Muitos fatores contribuíram para o cenário de pesquisa em evolução, 

incluindo a crescente complexidade dos problemas de pesquisa, os custos 

crescentes da pesquisa científica, as mudanças nas justificativas para apoiar e 

monitorar a pesquisa financiada pelo governo e o aumento da regulamentação 

da pesquisa federal. Outros fatores principais que afetam o ambiente de 

pesquisa incluem a escala, o escopo e a organização dos centros e grupos de 

pesquisa; a complexidade dos empreendimentos colaborativos; o crescente 

número de candidatos a fundos de pesquisa; o sistema de recompensa e a 

crescente ênfase na comercialização de resultados de pesquisa (NAS-NAE-

IOM,1992, p.69, tradução nossa)85. 

 

O relatório apresentado pelo Panel on Scientific Responsibility and the Conduct of 

Research – Responsible Science, Volume I: Ensuring the Integrity of the Research Integrity 

(NAS-NAE-IOM,1992) – examina as práticas de pesquisa relacionadas a quatro áreas: 1) 

manipulação de dados – aquisição, gerenciamento e armazenamento; 2) comunicação e 

publicação; 3) correção de erros; e 4) treinamento e orientação. Chama a atenção o fato de que 

as práticas de pesquisa são influenciadas por uma variedade de fatores, sendo aqueles de 

natureza normativa e as políticas e procedimentos das instituições de pesquisa e agências de 

financiamento os mais complicados em termos de suas inter-relações e suas efetivas 

operatividade. 

Muito antes de se tornar uma questão a ser tratada como assunto de política e 

regulamentação governamental e institucional, já estavam em discussão diferentes concepções 

de normas na ciência – como a concepção funcionalista das normas apresentada por Merton, 

onde as normas sociais internalizadas pelo cientista seriam essenciais para o funcionamento da 

ciência enquanto instituição social, e a concepção de que a realização de certas normas são 

 
85Many factors have contributed to the evolving research scene, including the increasing complexity of 

contemporary research problems and instrumentation, the increasing costs of scientific research, changes in the 

rationale for supporting and monitoring government-funded research, and increased regulation of federal 

research. Other principal factors affecting the research environment include the scale, scope, and organization of 

research centers and groups; the changing character of collaborative efforts; the growing number of contenders 

for research funds; the reward system; and increasing emphasis on commercialization of research results (NAS-

NAE-IOM,1992, p.69). 
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influenciadas ou afetadas pelos complexos contextos onde as práticas científicas acontecem, tal 

como considerado por Mulkay e Ziman. 

O relatório NAS-NAE-IOM (1992) chama a atenção para essas diferentes concepções 

de norma na ciência e para as possíveis disjunções entre a norma prescrita e o efetivo 

comportamento do indivíduo. 

 

A perfeita conformidade com qualquer conjunto relevante de normas é sempre 

ausente por uma série de razões: a existência de normas concorrentes, 

restrições e obstáculos em contextos organizacionais ou de grupo e fatores 

pessoais (NAS-NAE-IOM, 1992, p. 40-41, tradução nossa)86. 

 

Colocado de outro modo, pode-se dizer que se trata de chamar a atenção para as 

diferenças entre “o que se é prescrito ou o que se deve ser” e o “que é ou o que de fato se 

realiza”. Embora em NAS-NAE- IOM (1992) se faça uma referência ao caráter interpretativo, 

situacional da norma, esta linha de argumentação em relação à norma não é explorada. Por 

outro lado, com relação ao “gap” pontuado acima, considerar as “restrições e obstáculos 

organizacionais” nos permite, a partir desta observação, prospectar que algumas restrições e 

obstáculos possam ser de ordem infocomunicacional, um aspecto relevante para nossas 

discussões propostas neste trabalho. 

Por outro lado, o relatório aborda as limitações das políticas institucionais frente aos 

possíveis cursos alternativos para a ação bem como os efeitos dessas limitações. 

 

As políticas institucionais são limitadas em sua capacidade de especificar os 

detalhes de toda situação problemática, podendo enfraquecer ou deslocar o 

julgamento profissional individual em tais situações (NAS-NAE-IOM, 1992, 

p. 44, tradução nossa).87. 

 

Uma importante contribuição do estudo realizado pelo Panel on Scientific 

Responsibility and the Conduct of Research no campo das discussões normativas em pesquisa 

científica, também não livre de contestações, inclusive apresentadas pelos próprios integrantes 

do Panel, foi a apresentação de um framework demarcando a distinção entre má conduta em 

ciência e práticas questionáveis de pesquisa (questionable research practices). Com o propósito 

de “promover a qualidade das discussões políticas e educacionais sobre distinções entre 

 
86However, perfect conformity with any relevant set of norms is always lacking for a variety of reasons: the 

existence of competing norms, constraints and obstacles in organizational or group settings, and personality 

factors (NAS-NAE-IOM, 1992, p. 40-41). 
87 Institutional policies are limited, however, in their ability to specify the details of every problematic situation, 

and they can weaken or displace individual professional judgment in such situations (NAS-NAE-IOM, 1992, p. 

44). 
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diferentes tipos de comportamento problemático dentro do ambiente de pesquisa” (NAS-NAE-

IOM, 1992, p.26), o framework contemplou três categorias de comportamentos: (1) má conduta 

em ciência, (2) práticas questionáveis de pesquisa e (3) outras condutas impróprias. A proposta 

desse framework, por sua vez, estabeleceu uma linha divisória para as discussões normativas e 

práticas em torno da integridade da pesquisa, ao deslocar ou esmaecer a atenção para o 

problema do desvio em si – julgamento e punição do comportamento desviante, limitado a 

falsificação, fabricação e plágio –, incitando a comunidade científica, instituições e governo a 

ampliarem a reflexão sobre os seus papéis e atuações frente ao amplo leque de comportamentos 

inaceitáveis ou indesejáveis nas pesquisas científicas realizadas em ambientes em constante 

mudança. 

A categoria “má conduta na ciência”, de forma similar à definição de má conduta do 

PHS, compreende fabricação, falsificação e plágio, sendo estes entendidos, respectivamente, 

como “inventar dados ou resultados, alterar dados ou resultados e usar ideias ou palavras de 

outra pessoa sem dar o devido crédito” (NAS-NAE-IOM, 1992, p.27, tradução nossa)88. A 

categoria “práticas questionáveis de pesquisa” abrange um leque que pode comportar inúmeras 

“ações que violam valores tradicionais da pesquisa e que podem ser prejudiciais para o processo 

de pesquisa” (NAS-NAE-IOM, 1992, p.28, tradução nossa)89. A categoria “condutas 

impróprias”, por sua vez, abarcaria “certos comportamentos inaceitáveis que claramente não 

são exclusivos da conduta da ciência, embora possam ocorrer em ambiente de laboratório ou 

de pesquisa” (NAS-NAE-IOM, 1992, p.29, tradução nossa)90. Estas condutas impróprias – 

como assédio, sabotagem, uso indevido de recursos, violações dos regulamentos de pesquisa 

do governo, como aqueles que lidam com materiais radioativos, biossegurança etc. – estariam 

sujeitas a julgamentos e penalidades do mundo jurídico e do social. 

A alocação de crédito é um componente fundamental para a integridade da pesquisa, 

uma vez que “autoria designa crucialmente quem é responsável pelo trabalho” (NAS-NAE-

IOM, 1992, p.7). À medida em que estabelece a responsabilidade por parte ou por todo o 

trabalho, a designação de autoria é um elemento crítico na investigação e responsabilização de 

casos de alegação e constatação de má conduta científica. Conforme pontuado em NAS-NAE-

IOM (1992, p.130), “o processo de desenvolvimento e disseminação de diretrizes de autoria 

 
88 Fabrication is making up data or results, falsification is changing data or results, and plagiarism is using the 

ideas or words of another person without giving appropriate credit (NAS-NAE-IOM, 1992, p.27). 
89 Questionable research practices are actions that violate traditional values of the research enterprise and that 

may be detrimental to the research process (NAS-NAE-IOM, 1992, p.28). 
90 Certain forms of unacceptable behavior are clearly not unique to the conduct of science, although they may 

occur in a laboratory or research environment (NAS-NAE-IOM, 1992, p.29). 
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podem diferir por disciplinas” e comumente os padrões de autoria são definidos em nível local, 

no grupo de pesquisa, no departamento ou na instituição – um cenário que intensifica as 

preocupações especialmente quando consideradas as pesquisas transfronteiriças (internacionais 

e interdisciplinares). Ações voltadas para o fortalecimento de padrões e práticas de autoria – 

com estabelecimento de regras claras e que sobretudo busquem acomodar diferenças culturais 

e disciplinares nas diretrizes desenvolvidas por instituições, nos códigos profissionais de 

sociedades científicas e nas revistas científicas – são necessárias e altamente recomendadas. 

Nesse sentido, algumas regras de autoria incluídas nos códigos seriam a definição dos papéis 

que merecem a autoria, o significado da ordem em que os autores são listados e a 

responsabilidade de cada um dos autores no trabalho. De acordo com NAS-NAE-IOM (1992, 

p.130), a adoção da exigência de que todas as funções de autoria sejam divulgadas é uma regra 

que cada vez mais vem sendo adotada universalmente por periódicos científicos. 

Pontuando os ambientes de pesquisa contemporâneos, incluídos os contextos de 

colaboração científica internacional e considerando a prática de alocação de créditos na ciência 

e seus não raros conflitos, a questão comunicacional e a importância da negociação e do acordo 

são questões consideradas. 

 

O aumento do tamanho, especialização e diversidade de grupos de pesquisa e 

outras mudanças nas relações sociais de seus membros estimularam conflitos 

pessoais e mal-entendidos, incluindo disputas dentro e entre grupos de 

pesquisa sobre justiça e alocação de crédito. Essas disputas podem ser evitadas 

por esforços positivos para promover práticas de pesquisa responsáveis e 

tomar ações preventivas, tais como discussão prévia e acordo sobre alocação 

de crédito. 

Discussões francas, formais e informais, possivelmente auxiliadas por 

mediadores externos, são ferramentas adicionais para serem usadas na 

abordagem dessas disputas (NAS-NAE-IOM, 1992, p.78)91. 

 

Diante da contínua controvérsia sobre a aparente incapacidade da comunidade científica 

e do governo federal americano para lidarem adequadamente com a má conduta em pesquisa 

científica e das discussões acerca da definição de má conduta, também por determinação de ato 

legislativo, o NIH Revitalization Act, de 1993, foi criada uma comissão – Commission on 

 
91 The increased size, specialization, and diversity of research groups, and other changes in the social relationships 

of their members, have stimulated personal conflicts and misunderstandings, including disputes within and 

between research groups about fairness and allocation of credit. These disputes may be prevented by positive 

efforts to foster responsible research practices and by taking preemptive actions, such as prior discussion and 

agreement on allocation of credit (NAS-NAE-IOM, 1992, p.78). 

Frank discussions, both formal and informal, possibly aided by outside mediators, are additional tools to use in 

addressing these disputes (NAS-NAE-IOM, 1992, p.78). 
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Research Integrity – com a tarefa “de aconselhar o Secretário do DHHS e o Congresso sobre 

formas de melhorar a resposta do Public Health Service (PHS) ao problema da má conduta 

envolvendo pesquisa biomédica e comportamental que recebem financiamento do mesmo” 

(PHS, 1995, vii). A Comissão abordou questões como: 1) a definição de má conduta de 

pesquisa; 2) o processo de garantia da conformidade das instituições de pesquisa com as 

regulamentações do DHHS; 3) os processos administrativos das instituições e do PHS para lidar 

com alegações de má conduta; e 4) o desenvolvimento de um regulamento para proteger os 

denunciantes. 

A definição de má conduta em pesquisa tem sido objeto de discussões com remissivas 

diretas a inúmeras questões de natureza normativa, uma vez que, em geral, prescreve e/ou 

proscreve determinados comportamentos e provê elementos para orientar julgamentos e 

imputações em casa de desvio da norma.  

Logo emergiram inúmeras controvérsias em torno da definição de “má conduta” após a 

definição de má conduta pelas agências PHS e NSF, como por exemplo: o uso do termo 

“fraude” em face à vinculação do termo a provisões legais que não caberiam em certos 

comportamentos, os quais deveriam ser considerados como “má conduta em ciência”; a 

precisão dos termos utilizados de forma a evitar ou minimizar interpretações variadas; e a 

devida medida para a autoridade do governo em definir o que é má conduta científica, entre 

outros. 

Parte da comunidade científica tem se colocado favorável a uma definição de má 

conduta que tenha como base ou mesmo que considere apenas fabricação, falsificação e plágio 

(FFP), argumentando que as definições de FFP são suficientemente claras para embasar ações, 

tal como declarou o presidente da Association of American Medical Colleges (AAMC), em 

2005: “fabricação, falsificação e plágio são palavras bem compreendidas. Descrevem ações que 

são inequívocas, facilmente documentadas e merecedoras de severas sanções” (COHEN, 2005 

apud STENECK, 2006, p.65). Por outro lado, há aqueles com entendimentos contrários, a 

exemplo de alguns integrantes da Commission on Research Integrity, de1993, criada pelo 

Congresso americano em resposta à contínua controvérsia sobre a aparente incapacidade da 

comunidade científica e do governo federal para lidar adequadamente com a má conduta na 

pesquisa científica. Ainda que houvera dissensos, o relatório produzido por essa comissão – 

Integrity and Misconduct in Research Report (PHS, 1995), propôs, porém não foi acatada, uma 

nova definição de má conduta a ser adotada pelo PHS, alegando que a atual definição, centrada 

na fabricação, falsificação e plágio (FFP), não é sequer estreita nem clara, uma vez que “abrange 

uma ampla gama de infrações de propriedade intelectual e manuseio de dados, bem como 
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distorções de todos os tipos, sem fornecer padrões que indiquem quais dessas ações justificam 

uma ação federal” (PHS, 1995, p.8)92. Este entendimento também não foi compartilhado, por 

exemplo, pela National Academy of Science e pelo ORI, como também por muitas sociedades 

científicas e instituições que adotam definições de FFP de forma similar. 

De acordo com o relator da Commission on Research Integrity, a definição proposta de 

má conduta em pesquisa “introduz uma abordagem ética ao comportamento, em vez de servir 

como veículo para conter ou expandir a base para culpar ou para ações legais” (PHS, 1995, 

p.14)93. Nessa linha de entendimento, foi proposto como sendo apropriada a substituição do 

termo “plágio” por “apropriação indevida” (“misappropriation”) e dos termos “falsificação” e 

“fabricação” por “distorção” (“misrepresentation”). Má conduta em pesquisa, então, deveria 

ser entendida como: 

 

Comportamentos que indevidamente se apropriam da propriedade intelectual 

ou de contribuições de outros, que intencionalmente impedem o progresso da 

pesquisa, que podem corromper o registro científico ou comprometer a 

integridade das práticas científicas. Tais comportamentos são antiéticos e 

inaceitáveis na proposição, condução, divulgação de pesquisas ou na revisão 

de propostas ou relatórios de pesquisa de outros (PHS, 1995, p. 15, tradução 

nossa)94. 

 

As definições de apropriação indébita, interferência e distorção apresentadas no 

relatório da Comissão, são, respectivamente, 

 

Apropriação indébita: o pesquisador ou revisor não deve intencionalmente ou 

imprudentemente a. plagiar, que deve ser entendido como a apresentação das 

palavras documentadas ou ideias de outro como sua, sem a atribuição 

apropriada para o meio de apresentação; ou b. fazer uso de qualquer 

informação em violação de qualquer dever de confidencialidade associado à 

revisão de qualquer manuscrito ou pedido de subvenção (PHS, 1995, p. 15, 

tradução nossa).95 

 
92 The current FFP definition covers a wide range of intellectual property  and data-handling offenses, as well as 

misrepresentations of all sorts, without providing standards that indicate which of these actions warrant federal 

action. The constituent  elements of FFP are variously interpreted because they are not defined within the current  

PHS definition (PHS, 1995, p.8). 
93 In sum, the new definition introduces an ethical approach to behavior rather than serving as vehicle for 

containing or expanding the basis for blame or legal action. It specifies offenses that by themselves constitute 

research misconduct. These are identified as misappropriation, interference, and misrepresentation, each a form 

of dishonesty or unfairness that, if sufficiently serious, violates the ethical principles on which the definition is 

based (PHS, 1995, p.14). 
94 Research misconduct is significant misbehavior that improperly appropriates the intellectual property or 

contributions of others, that intentionally impedes the progress of research, or that risks corrupting the scientific 

record20 or compromising the integrity of scientific practices. Such behaviors are unethical and unacceptable in 

proposing, conducting, or reporting research, or in reviewing the proposals or research reports of others (PHS, 

1995, p. 15). 
95 Misappropriation: An investigator or reviewer shall not intentionally or recklessly a. plagiarize, which shall be 

understood to mean the presentation of the documented words or ideas of another as his or her own, without 
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Interferência: o pesquisador ou revisor não deve intencionalmente e sem 

autorização tomar ou sequestrar ou danificar materialmente qualquer 

propriedade relacionada à pesquisa de outro, incluindo, porém sem limitar, 

aparelhos, reagentes, materiais biológicos, escritos, dados, hardware, 

software ou qualquer outra substância ou dispositivo utilizado ou produzido 

na condução da pesquisa (PHS, 1995, p. 15, tradução nossa).96 

 

Distorção: o pesquisador ou revisor não deve com a intenção de enganar, ou 

em negligente descuido pela verdade, a. declarar ou apresentar uma falsidade 

material ou significativa; ou b. omitir um fato para que aquilo declarado ou 

apresentado como um todo declare ou apresente uma falsidade material ou 

significativa (PHS, 1995, p. 15, tradução nossa).97 

 

Essas discussões e controvérsias relacionadas à definição de má conduta, parecem não 

ter alcançado uma solução consensual. Isto é possível constatar em estudos recentes como os 

de Resnik et al. (2015b) e Fanelli (2012), que mostram a existência de uma grande variedade 

de definições de má conduta encontradas em políticas nacionais de diversos países, como 

também encontradas em políticas de má conduta institucionais, como verificado em Resnik et 

al. (2015a). Tais discussões e controvérsias, encontram-se como partes constitutivas da 

construção de um campo prático-discursivo, ainda em andamento, em torno da integridade da 

pesquisa. 

Após uma série de críticas e pressões no sentido de limitar a autoridade do governo em 

assuntos relacionados à má conduta em pesquisas científicas sustentada por um discurso 

pautado no “interesse público” – evitar o desperdício de recursos públicos em pesquisa e 

garantir o retorno dos investimentos em pesquisa, sobretudo em termos de melhoria na saúde e 

bem-estar dos cidadãos norte-americanos –, o governo alterou a sua definição de má conduta 

em pesquisa, restringindo sua autoridade aos comportamentos FFP, indicando, assim, um 

deslocamento do “interesse público” para, na prática, atender ao “interesse da comunidade 

científica”, tal como pontuou Steneck (2006, p.66). 

Pode-se considerar que foi em 1996 que se iniciou um movimento em direção a uma 

definição comum de má conduta científica no âmbito do cenário científico americano, 

capitaneado pelo governo federal. O National Science and Technology Council (NSTC), 

 
attribution appropriate for the medium of presentation; or b. make use of any information in breach of any duty 

of confidentiality associated with the review of any manuscript or grant application (PHS, 1995, p. 15). 
96 Interference: An investigator or reviewer shall not intentionally and without authorization take or sequester or 

materially damage any research-related property of another, including without limitation the apparatus, reagents, 

biological materials, writings, data, hardware, software, or any other substance or device used or produced in the 

conduct of research (PHS, 1995, p. 15). 
97 Misrepresentation: An investigator or reviewer shall not with intent to deceive, or in reckless disregard for the 

truth, a. state or present a material or significant falsehood; or b. omit a fact so that what is stated or presented 

as a whole states or presents a material or significant falsehood (PHS, 1995, p. 15). 
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vinculado ao Office of Science and Technology Policy (OSTP), criou um painel dedicado 

exclusivamente para estabelecer uma definição consensual de má conduta, uma vez que as 

definições, principalmente entre suas principais agências financiadoras de pesquisa, não eram 

as mesmas, possibilitando confusões tanto para o indivíduo quanto para as instâncias de 

julgamento. 

Após extensivas revisões e comentários das várias agências federais e após a realização 

de uma consulta pública que ficou aberta por três meses, de outubro a dezembro de 2000, o 

OSTP publicou, em dezembro de 2000, a política federal de má conduta em pesquisa – Federal 

Research Misconduct Policy (OSTP, 2000). Cabe ressaltar que, nesse instrumento normativo, 

só há uma única ocorrência da palavra “integrity” e noventa e três ocorrências da palavra 

“misconduct”. 

De acordo com a Federal Research Misconduct Policy, a má conduta em pesquisa passa 

então a ser definida como “fabricação, falsificação ou plágio na proposição, realização ou 

revisão da pesquisa ou no relato de resultados de pesquisa” (OSTP, 2000). Fabricação 

compreende “criação de dados ou resultados, seu armazenamento e relato”; falsificação é a 

“manipulação de materiais, equipamentos ou processos de pesquisa ou a alteração ou omissão 

de dados ou resultados de forma que a pesquisa não seja representada com precisão no registro 

de pesquisa” e plágio compreende “a apropriação das ideias, processos, resultados ou palavras 

de outra pessoa sem se dar o crédito apropriado” (OSTP, 2000)98. Registro de pesquisa “engloba 

registro de dados ou resultados, incluindo, mas não limitado a propostas de pesquisa, registros 

laboratoriais físicos e eletrônicos, relatórios etc” (OSTP, 2000). 

A partir de 2000, é possível identificar importantes deslocamentos nos discursos e nas 

práticas em torno da integridade da pesquisa. Um dos deslocamentos diz respeito à atenção, 

antes voltada para o contorno negativo da integridade da pesquisa, ou seja, para o desvio, onde 

os esforços estavam concentrados no estabelecimento de políticas e procedimentos para lidar 

com a má conduta, em nível federal e institucional, que passa então a ser direcionada para a 

integridade da pesquisa propriamente dita e para a identificação dos meios e os modos para a 

promoção da mesma no nível dos indivíduos e instituições de pesquisa, onde os ambientes de 

pesquisa são considerados os loci que possibilitam ou restringem tal promoção. 

 
98 Fabrication is making up data or results and recording or reporting them. Falsification is manipulating research 

materials, equipment, or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately 

represented in the research record. Plagiarism is the appropriation of another person's ideas, processes, results, 

or words without giving appropriate credit. Research misconduct does not include honest error or differences of 

opinion (OSTP, 2000). 
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Um outro deslocamento decorrente do anterior, diz respeito à mudança, de uma 

abordagem regulatória com foco na má conduta, para uma abordagem que enfatiza a avaliação 

da eficácia dos esforços realizados no sentido de promover a integridade no ambiente de 

pesquisa, a partir de uma perspectiva de gestão. Se, na primeira abordagem, a “linguagem 

regulatória” incluía definições de má conduta, requisitos para política e procedimentos 

institucionais para lidar com desvios de conduta etc., a “linguagem da avaliação” inclui modelos 

de avaliação de desempenho, medidas e indicadores para avaliação da integridade da pesquisa 

no ambiente de pesquisa, autoavaliação institucional, uso de benchmark99 como critério para 

avaliar o sucesso etc.  

Esta “segunda linguagem” é aquela que permeia o documento publicado pelo National 

Research Council – Integrity in Scientific Research: Creating an Environment that Promotes 

Responsible Conduct (NRC, 2002) – elaborado pelo Committee on Assessing Integrity in 

Research Environments, constituído para atender à necessidade do ORI e do DHHS, “de 

desenvolver meios para avaliar e rastrear o estado da integridade no ambiente de pesquisa” 

(NRC, 2002, p.3), em um cenário onde “não existem medidas estabelecidas para avaliar a 

integridade da pesquisa no ambiente de pesquisa” (NRC, 2002, p.3). 

Com a mudança do papel do ORI, em 2000, este passou a atuar prioritariamente na 

educação e no treinamento na condução responsável da pesquisa, em atividades destinadas a 

promover a integridade da pesquisa, evitar má conduta e desenvolver e reproduzir programas 

de pesquisa e avaliação. Diante de um cenário onde não se tinha um conhecimento consolidado 

acerca do estado da integridade da pesquisa nos ambientes de pesquisa, praticamente vinte anos 

após os primeiros instrumentos normativos e regulatórios instituídos pelo governo americano, 

duas ações relevantes foram disparadas pelo ORI: a criação do Research on Research Integrity 

Program (RRI Program) e o desenvolvimento de um banco de dados que permitisse “rastrear 

o estado de integridade em ambientes de pesquisa” (NRC, 2002, p.20), sob a seguinte 

argumentação. 

Para fornecer uma base empírica para essa nova missão, o ORI planeja 

desenvolver um banco de dados longitudinal que rastreie o estado de 

integridade em ambientes de pesquisa. ORI, PHS e a comunidade de pesquisa 

extramuros poderiam usar esse banco de dados para orientar o 

desenvolvimento de programas de educação, prevenção e pesquisa 

relacionados à conduta responsável da pesquisa e para avaliar a eficácia desses 

programas. Na ausência de tais dados, o governo federal e a comunidade 

científica continuarão a administrar questões relacionadas à integridade na 

 
99 Benchmark is a standard or point of reference used in measuring and/or judging quality or value. Benchmarking 

is the process of continuously comparing and measuring an organization’s performance, practices, policies, and 

philosophies against leading, high-performing organizations anywhere in the world to gain information that will 

help the organization take action to improve its performance (NPR, 1997 apud IOM, 2002, p.75). 

https://ori.hhs.gov/extramural-research
https://ori.hhs.gov/extramural-research
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pesquisa em um relativo vácuo e dependerão principalmente da especulação e 

dos relatórios de casos individuais infrequentes que recebem notoriedade 

(NRC, 2002, p.20, tradução nossa)100.  

 

Afastando-se da abordagem regulatória que “normalmente estipula o que não pode ser 

feito” (NRC, 2002, p.14), o Committee on Assessing Integrity in Research Environments 

enfatiza a integridade da pesquisa e não a má conduta em pesquisa, definindo “integridade” em 

termos de compromisso, tanto no nível do indivíduo quanto no nível da instituição. De acordo 

com o Comitê, para o cientista, “a integridade incorpora, acima de tudo, o compromisso do 

indivíduo com a honestidade intelectual e a responsabilidade pessoal por suas ações e com uma 

gama de práticas que caracterizam a conduta responsável da pesquisa (NRC, 2002, p.5, tradução 

nossa)101, sendo, acima de tudo, um aspecto do caráter moral e da experiência. Para uma 

instituição,  

 

A integridade é um compromisso de criar um ambiente que promova uma 

conduta responsável, adotando padrões de excelência, confiabilidade e 

legalidade e, em seguida, avaliar se os pesquisadores e administradores 

percebem que um ambiente com altos níveis de integridade foi criado (NRC, 

2002, p.4, tradução nossa)102. 

 

Considerando que o ambiente de pesquisa muda continuamente e que diversos fatores 

internos e externos potencialmente influenciam a integridade da pesquisa, e preocupado com a 

premência de uma maior compreensão das inter-relações entre o ambiente de pesquisa e a 

integridade da pesquisa, o Committee on Assessing Integrity in Research Environments, buscou 

“modelar” uma organização de pesquisa. De forma resumida, os elementos internos ao 

ambiente identificados foram, conforme NRC (2002, p.7), as entradas (financiamento e 

recursos humanos) que fornecem recursos para funcionamento organizacional, as estruturas 

(políticas, procedimentos e regras; papéis e responsabilidades, práticas de tomada de decisão, 

missão, objetivos e estratégias e tecnologia), os processos (liderança, competição, supervisão, 

 
100 To provide an empirical basis for this new mission, ORI plans to develop a longitudinal database that tracks 

the state of integrity in research environments. ORI, PHS, and the extramural research community could use this 

database to guide development of education, prevention, and research programs related to the responsible conduct 

of research and to evaluate the effectiveness of those programs. In the absence of such data, the federal government 

and the scientific community will continue to manage issues related to integrity in research in a relative vacuum 

and will primarily rely on speculation and the infrequent individual case reports that receive notoriety. (NRC, 

2002, p.20). 
101 For the individual scientist, integrity embodies above all a commitment to intelectual honesty and personal 

responsibility for one’s actions and to a range of practices that characterize the responsible conduct of research 

(NRC, 2002, p.5) 
102For an institution, it is a commitment to creating an environment that promotes responsible conduct by 

embracing standards of excellence, trustworthiness, and lawfulness and then assessing whether researchers and 

administrators perceive that an environment with high levels of integrity has been created (NRC, 2002, p.4). 
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comunicação, socialização, aprendizado organizacional) que definem a operação de uma 

organização, e os produtos e resultados de uma organização (atividades relacionadas a pesquisa 

propriamente dita e atividades relacionadas à integridade da pesquisa, incluindo conhecimento 

e atitudes em relação aos padrões éticos e aderência comportamental aos padrões). Os 

elementos externos de uma organização de pesquisa, conforme descrito em NRC (2002, p.8), 

são os regulamentos governamentais, as políticas e práticas dos editores, as políticas e práticas 

das sociedades científicas, os recursos humanos/mercado de trabalho, e o financiamento para 

os trabalhos científicos. 

Mais de duas décadas após a publicação do Responsible Science, em 1992, evidências 

de que “casos graves de má conduta em pesquisa continuavam a surgir com uma regularidade 

preocupante nos Estados Unidos e em todo o mundo” (NAS-NAE-IOM, 2017). Mudanças nos 

modos de produção e comunicação do conhecimento científico, e o surgimento de várias formas 

de má conduta em pesquisa e de práticas que comprometem a integridade da pesquisa, entre 

outros “sintomas”, em seu conjunto, constituíram fortes razões para a criação de um comitê ad 

hoc sob a supervisão do Committee on Science, Engineering, and Public Policy (COSEPUP) 

para “fazer uma revisão do estudo Responsible Science publicado pela primeira vez em 1992” 

(NAS-NAE-IOM,2017, p.19).  

Esta revisão foi considerada necessária em face das mudanças dinâmicas nos ambientes 

de pesquisa, incluindo questões como o impacto da intensificação do poder da informação e das 

tecnologias computacionais nas práticas de pesquisa, a globalização da pesquisa, a 

intensificação de alguns problemas e o surgimento de outros (como, por exemplo, problemas 

relacionados à não reprodutibilidade ou replicação da pesquisa, às retratações de artigos de 

periódicos, ao aparecimento de periódicos predatórios que cobram taxas dos autores, fazendo 

pouca ou nenhuma revisão editorial ou controle de qualidade dos artigos, e ao aparecimento de 

conferências predatórias, que cobram dos pesquisadores palestras em conferências, algumas 

posteriormente canceladas). Estes, entre outros, sintomas de uma “crise moral”, impõem novos 

desafios para todos os envolvidos na realização, gestão, financiamento e comunicação da 

pesquisa, no sentido do desenvolvimento de abordagens mais robustas para enfrentá-los, sendo 

que o compromisso e a responsabilidade compartilhada entre todos os atores para o 

enfrentamento de tais desafios são incisivamente reiterados ao longo desse relatório. 

A despeito dos impactos positivos para os empreendimentos científicos, impulsionando 

e ampliando as possibilidades as capacidades de realização dos mesmos, de acordo com NAS-

NAE-IOM (2017, p.37), o poder da informação e das tecnologias de informação e computação 

potencialmente induzem a condutas que afetam a integridade da pesquisa, tais como: introduzir 
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novas fontes de erro não intencional e irreprodutibilidade dos resultados, estimular a 

manipulação de imagens usando um software de processamento de imagens, a aplicação 

inadequada de pacotes estatísticos com a intenção de apresentar maior confiança nos resultados 

do que se justifica, as técnicas de mineração de dados que podem gerar falsos positivos e 

correlações espúrias etc. Por outro lado, de acordo com NAS-NAE-IOM (2017, p. 90), as 

tecnologias de informação e computacionais têm sido fortes aliadas para descobertas e relatos 

de desvios de conduta em pesquisa com o uso de softwares sofisticados desenvolvidos para 

detectar casos de fabricação de dados, de plágio, de manipulação inadequada de imagem e até 

mesmo para  determinar a probabilidade de que um determinado conjunto de dados tenha sido 

gerado genuinamente por um experimento, e não fabricado. 

O relatório discute o movimento Ciência Aberta e a integridade da pesquisa, colocando 

em destaque dois valores fundamentais para a formação das normas que constituem as práticas 

e relações de pesquisa: openness (abertura) e transparência. O movimento Ciência Aberta 

expressa, sobretudo, os anseios e os esforços de cientistas cidadãos para reusar, monitorar, 

contribuir e, em alguns casos, criticar os avanços científicos. De acordo com NAS-NAE-IOM 

(2017, p. 156), “a exigência para que autores compartilhem dados e códigos para fins de 

verificação, replicação e reutilização é um passo importante para a garantia da integridade da 

pesquisa”. Os periódicos, financiadores de pesquisa, autores e instituições, conforme pontuado 

em NAS-NAE-IOM (2017), devem trabalhar conjuntamente no sentido de garantir acesso de 

longo prazo a dados, códigos e outras informações complementares de artigos publicados. 

Em 2014, o Center for Open Science (COP)103 desenvolveu um conjunto de diretrizes – 

Transparency and Openness Promotion (TOP) guidelines104, estabelecendo oito padrões, onde 

cada um abrange três distintos níveis de abertura, com a intenção de incentivar um movimento 

em direção a uma maior transparência e abertura ao longo do tempo, incluindo padrões para 

citação de dados, códigos e materiais de pesquisa e estabelecendo condições sob as quais os 

periódicos publicarão estudos de replicação entre outros. De acordo com COP, os guidelines 

fornecem templates para aumentar a transparência na ciência, os quais têm recebido o interesse 

de diversos periódicos e organizações signatários, os quais têm se comprometido em revisar 

seus padrões, tomando como referência as diretrizes do TOP. 

 
103COS (Center for Open Science). Disponível em: https://cos.io/top/#signatories. Acesso em: 5 abr. 2019. 
104Transparency and Openness Promotion (TOP) Guidelines. Disponível em 

:https://osf.io/ud578/?_ga=2.61707813.829903472.1554859773-1181070141.1554859773. Acesso em: 5 abr. 

2019. 

https://cos.io/top/#signatories
https://osf.io/ud578/?_ga=2.61707813.829903472.1554859773-1181070141.1554859773
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Muitas das práticas identificadas em NAS-NAE-IOM (1992) como sendo práticas 

questionáveis de pesquisa, não alcançaram suficiente consenso institucional nem tampouco 

foram contempladas em políticas. De acordo com o comitê formado em 2017, algumas dessas 

práticas representam violações claras dos princípios fundamentais da pesquisa, devendo, 

portanto, serem consideradas como práticas de pesquisa prejudiciais (detrimental research 

practices – DRPs). 

 

O comitê considera e concorda que são exemplos de DRPs: práticas de autoria 

prejudiciais que podem não ser consideradas más condutas, como autoria 

honorária exigindo autoria em troca do acesso a dados ou materiais 

previamente coletados; negando a autoria àqueles que merecem ser 

designados como autores; não reter ou disponibilizar dados, códigos ou outras 

informações/materiais subjacentes aos resultados da pesquisa, conforme 

especificado nas políticas institucionais ou do patrocinador, ou práticas padrão 

no campo; supervisão na pesquisa negligente ou que explore; análise 

estatística enganosa que fica aquém da falsificação; políticas institucionais 

inadequadas, procedimentos ou capacidade para promover a integridade da 

pesquisa e abordar alegações de má conduta de pesquisa e implementação 

deficiente de políticas e procedimentos; práticas de publicação abusivas ou 

irresponsáveis por editores de periódicos e revisores (NAS-NAE-IOM, 2017, 

p.61, tradução nossa)105. 

 

O cenário científico norte-americano indubitavelmente pode ser considerado um dos 

principais, senão o principal, locus da emergência das preocupações e de iniciativas normativas 

em torno da integridade da pesquisa. Na seção seguinte, apresentaremos algumas mobilizações 

e ações no cenário europeu, buscando evidenciar, tal como feito para o contexto norte-

americano, a emergência das discussões e algumas iniciativas e abordagens em torno da questão 

da integridade. 

5.2 CONSTRUÇÃO DO CAMPO PRÁTICO-DISCURSIVO EM TORNO DA 

INTEGRIDADE DA PESQUISA NO CONTEXTO EUROPEU: UMA NARRATIVA 

 

O seminal documento publicado, em 2000, pela European Science Foundation (ESF) – 

Good scientific practice in research and scholarship Policy Briefing n. 10 (ESF, 2000) – é a 

 
105These are examples of DRPs that the committee has considered and agrees on: Detrimental authorship practices 

that may not be considered misconduct, such as honorary authorship, demanding authorship in return for access 

to previously collected data or materials, or denying authorship to those who deserve to be designated as authors.; 

not retaining or making data, code, or other information/materials underlying research results available as 

specified in institutional or sponsor policies, or standard practices in the field; neglectful or exploitative 

supervision in research; misleading statistical analysis that falls short of falsification; inadequate institutional 

policies, procedures, or capacity to foster research integrity and address research misconduct allegations, and 

deficient implementation of policies and procedures; abusive or irresponsible publication practices by journal 

editors and peer reviewers(NAS-NAE-IOM, 2017, p.61).  
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principal referência quando se trata de considerar o posicionamento europeu frente à premente 

necessidade de salvaguardar a integridade nas pesquisas realizadas pelas organizações e 

instituições de pesquisa na Europa. Ele foi produzido em um contexto de suspeitas e de 

comprovações de inúmeros casos de má conduta em ciência envolvendo países e instituições 

com expressivas participações na produção científica mundial, inclusive na Europa, a exemplo 

do caso de fabricação de dados envolvendo instituição e pesquisadores alemães investigados 

desde 1997, tendo sido comprovada fraude científica – “94 dos 347 trabalhos de pesquisa do 

pesquisador Herrmann continham dados manipulados” (TUFFS, 2004 ). Este caso de má 

conduta foi amplamente publicizado na mídia em geral e principalmente na mídia científica 

internacional. Na revista Nature, foi publicado em 1999, 

 

Provavelmente o pior caso de fraude científica da Europa: os agora infames 

Friedhelm Herrmann e Marion Brach são acusados de fabricar 

descaradamente dados em dezenas de publicações revisadas por pares durante 

muitos anos (ABBOTT, 1999, p.765, tradução nossa) 106. 

 

Anterior à publicação de Policy Briefing n.10, algumas organizações e instituições 

científicas em diversos países da Europa já haviam elaborado diretrizes e códigos para 

promover boas práticas científicas, como também codificado regras para lidar com alegações 

de má conduta em pesquisa. Dentre algumas das iniciativas europeias, destacam-se: Dinamarca 

– o Danish Committee on Scientific Dishonesty criado em 1992 publicou Recommendations for 

Safeguarding Good Scientific Practice em 1997; Finlândia – em 1994, o National Advisory 

Board on Research Ethics publicou Procedures for handling allegations of scientific 

misconduct; Alemanha – a principal organização de financiamento de pesquisa, o Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG), criou uma comissão para discutir as causas da desonestidade 

e medidas preventivas apropriadas para salvaguardar boas práticas científicas no sistema 

científico alemão, e publicou, em 1998, o seu Recommendations for Safeguarding Good 

Scientific Practice; e Reino Unido – em 1997, o Research Councils publicou a declaração 

conjunta Safeguarding good scientific practice, sublinhando a importância de reconhecer o 

problema da má conduta científica e estabelecer princípios claros de boas práticas. 

Retornando ao contexto de produção do Briefing n. 10 (ESF, 2000), este aconteceu 

oportunamente em um momento em que, não somente na Europa como em outros países, eram 

fortes as demandas por iniciativas na direção do fortalecimento da autorregulação da ciência, 

 
106 German science lost its innocence two years ago with the exposure of what is probably Europe’s worst case of 

scientific fraud: the now infamous Friedhelm Herrmann and Marion Brach stand accused of brazen fabrication 

of data in scores of peer-reviewed publications over many years (NATURE, 1999, p.765). 
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fragilizada em face dos inúmeros casos de má conduta científica e de uma “crescente 

globalização da ciência com suas extensas colaborações interorganizacionais e internacionais” 

(ESF, 2000, p.2). Particularmente, a Europa se encontrava em meio ao debate sobre a 

constituição da European Research Area (ERA), onde a garantia da manutenção da qualidade 

e confiança da pesquisa europeia era uma questão central, conforme pontuado na publicação da 

Commission of the European Communities (CEC, 2000). 

 

O espaço europeu de pesquisa deve ser uma área em que a capacidade 

científica e os recursos materiais dos Estados-Membros possam ser melhor 

utilizados, onde as políticas nacionais e europeias possam ser aplicadas de 

forma mais coerente e onde as pessoas e os conhecimentos possam circular 

mais livremente; aos pesquisadores europeus e aos melhores pesquisadores de 

países terceiros e assentes no respeito pelos valores sociais e éticos comuns 

dos europeus e da sua diversidade (CEC, 2000, p.24, tradução nossa)107. 

 

Diante desse cenário, a ESF – uma organização não governamental, independente e sem 

fins lucrativos que reúne cientistas, agências de financiamento, organizações de pesquisa, 

sociedades e academias científicas de vários países europeus – em face de sua 

representatividade no cenário científico europeu, reforçou o seu papel fundamental com a 

publicação do Policy Briefing n. 10 e declarou seu compromisso público em atuar na promoção 

de boas práticas em todas as atividades de pesquisa realizadas por suas organizações-membro. 

 

[European Science Foundation], com os seus dois grupos stakeholders em 

primeiro lugar (os membros de agências financiadoras, organizações 

nacionais de pesquisa e academias de ciências e letras e, em segundo lugar, a 

comunidade de pesquisa em geral) está em posição privilegiada para 

desempenhar um papel significativo na promoção dos níveis mais altos de 

integridade científica e melhor autorregulação em toda a Europa (ESF, 2000, 

p.2, tradução nossa)108. 
 

A garantia da qualidade da ciência e da pesquisa europeia – e, portanto, de sua posição 

no cenário científico internacional – o desenvolvimento de políticas de boas práticas em 

pesquisa em toda a Europa e a necessidade de fortalecimento dessas políticas são enfatizadas 

 
107The European research area should be an area where the scientific capacity and material resources in Member 

States can be put to best use, where national and European policies can be implemented more coherently, and 

where people and knowledge can circulate more freely; an area attractive both to European researchers and to 

the best researchers from third countries and built on respect for the common social and ethical values of 

Europeans and their diversity (CEC, 2000, p.24). 
108 ESF, with its two sets of stakeholders firstly, (its membership drawn from funding agencies, national research 

organisations and academies of sciences and letters and, secondly, the research community at large) is uniquely 

placed to play a significant role in promoting the highest levels of scientific integrity and better self-regulation 

across Europe (ESF, 2000, p.2). 
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no Policy Briefing n. 10 como sendo essenciais e estratégicos para suportar as atividades 

científicas promovidas e realizadas na Europa. 

 

A nível estratégico, existe uma necessidade de maior uniformidade nos 

códigos de boa prática científica, na gestão e monitoramento eficazes dessas 

normas e no desenvolvimento de procedimentos transparentes para investigar 

denúncias de má conduta científica. O progresso pan-europeu nestas áreas 

melhoraria a garantia de qualidade, fortaleceria a autorregulação da ciência e 

ajudaria a reforçar a confiança pública na ciência (ESF, 2000, p.2, tradução 

nossa)109. 

 

Cabe ressaltar que na década de 1980, foi proposta pela Comissão Europeia a criação 

do Framework Programme (FP) para ser a ferramenta estratégica para o fortalecimento da 

cooperação e da coordenação de políticas científicas em nível europeu, com a expectativa de 

que “a cooperação e as atividades das organizações de pesquisa europeias levassem à criação 

de um ‘espaço científico europeu’ e a uma melhor integração dos programas nacionais” 

(REILLON, 2016, p. 8)110.  

O Framework Programme, que já detinha, desde o final da década de 90, reconhecido 

protagonismo nas pesquisas multidisciplinares e em atividades de cooperação científica dentro 

e fora da Europa, passou por uma importante mudança de foco com “a introdução da ideia de 

atividades de pesquisa servindo a sociedade e o cidadão” (REILLON, 2017, p. 23)111. Nessa 

direção, em 2000, a noção de ‘Responsible Research and Innovation’ (RRI) passou a ser 

utilizada no discurso político em ciência e tecnologia, onde argumentos aparentemente 

conflituosos como “retirar a Europa da crise” e “inovação podendo ser a solução para garantir 

o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo”, vêm acompanhando de argumentos “de que 

a tecnociência e inovação sejam sustentados por valores públicos compartilhados” 

(FORSBERG, 2018, p.4). A estratégia do Europe 2020 deixa esse posicionamento bem claro. 

 

Para superar a atual crise econômica, precisamos criar uma economia mais 

inteligente e mais verde, onde nossa prosperidade virá da pesquisa e da 

inovação. A ciência é a base para um futuro melhor e o alicerce de uma 

 
109 At a strategic level, there is a need for more commonality in codes of good scientific practice, in the 

effective managing and monitoring of those standards and in developing transparent procedures for 

investigating allegations of scientific misconduct. Pan-European progress inthese areas would improve 

qualityassurance, strengthen the self-regulationof science and help reinforce public trust in science. (ESF, 

2000, p.2). 
110TheParliament advocatedfor stronger cooperation and coordination of science policies at European level. It 

'expects that this cooperation and the activities of the European public research organisation will lead to the 

establishment of a European "scientific area" and better integration of national programmes, if possible, towards 

Community objectives' (REILLON, 2016, p. 8). 
111 FP5 provided a new direction for the framework programme by introducing the idea of research activities 

serving society and the citizen (REILLON, 2017, p. 23). 
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sociedade baseada no conhecimento e de uma economia saudável (EC, 2012, 

p.1, tradução nossa)112.  

 

Em 2001, foi lançado o plano de ação “Ciência e Sociedade”, para definir uma estratégia 

comum para melhorar a conexão entre a ciência e os cidadãos europeus. Em 2007, no âmbito 

do sétimo Framework Programme (FP7), o foco foi deslocado de “Ciência e Sociedade” para 

“Ciência em Sociedade”, com o principal objetivo de fomentar o engajamento público e um 

diálogo bidirecional sustentado entre ciência e sociedade civil, sendo então incluído, pela 

primeira vez, o conceito de RRI. O desenvolvimento e a aplicação do conceito são colocados 

como uma resposta às aspirações e ambições dos cidadãos europeus no enfrentamento dos 

grandes desafios sociais pelo engajamento de todos atores sociais na construção de soluções, 

produtos e serviços inovadores. Esse engajamento coletivo e plural implica, sobretudo, em 

processos de coconstrução e corresponsabilização dos efeitos positivos ou não, dos riscos e 

benefícios das soluções científicas e tecnológicas. De acordo com EC (2012), Responsible 

Research and Innovation significa que “os atores da sociedade trabalham em conjunto durante 

todo o processo de pesquisa e inovação a fim de alinhar melhor o processo e os seus resultados 

com os valores, necessidades e expectativas da sociedade europeia” (EC, 2012, p.1)113. Dentre 

algumas metas gerais definidas para RRI no nível da União Europeia, estão incluídos: 

 

um melhor alinhamento da ciência (das políticas) com necessidades sociais e 

a consideração de aspectos éticos, o estímulo ou a implementação de 

processos inclusivos e deliberativos (envolvimento de partes interessadas e 

engajamento público) e o compartilhamento de responsabilidade por 

processos de inovação entre uma ampla gama de partes interessadas por meio 

de engajamento antecipado e aprendizagem mútua (COENEN, 2016, p. 1, 

tradução nossa)114. 

 

A Comissão Europeia concentrou-se em seis chaves políticas ou dimensões, cujas ações 

nas mesmas efetivamente realizariam a pesquisa responsável e inovação: engajamento da 

sociedade, igualdade de gênero na pesquisa, educação científica, ética, acesso aberto e 

 
112 To overcome the current economic crisis we need to create a smarter, greener economy, where our prosperity 

will come from research and innovation. Science is the basis for a better future and the bedrock of a knowledge-

based society and a healthy economy (EC, 2012, p.1). 
113Responsible Research and Innovation means that societal actors work together during the whole research and 

innovation process in order to better align both the process and its outcomes, with the values, needs and 

expectations of European Society (EC, 2012, p.1). 
114Overarching goals have been defined for RRI at the level of the European Union(EU),including a better 

alignment of science (policies) with societal needs and the consideration of ethical aspects, the stimulation or 

implementation of inclusive and deliberative processes (stakeholder involvement and public engagement), and the 

sharing of responsibility for innovation processes among a wide range of stakeholders by means of early 

engagement and mutual learning (COENEN, 2016, p. 1) 
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governança. No framework RRI, de acordo com EC (2012), a área-chave denominada 

engajamento, considera o envolvimento de plurais atores, o aprendizado mútuo e as práticas 

acordadas como sendo elementos necessários para o desenvolvimento de soluções conjuntas de 

pesquisa e inovação responsáveis. A área-chave ética considera que a pesquisa e a inovação 

devem respeitar os direitos fundamentais e aos mais altos padrões éticos, buscando assegurar 

maior relevância social e aceitabilidade para os resultados da pesquisa e inovação. 

Forsberg et al. (2018, p.4), observam que os compromissos com o framework RRI ainda 

não se encontram amplamente nem plenamente adotados pelas organizações de pesquisa 

europeias e que em países não europeus como nas economias emergentes do Sul Global (Brasil, 

Índia e China) e também em algumas economias avançadas (Japão, Austrália), há pouca 

consciência sobre o conceito de RRI. Um dos projetos do Horizon 2020 Programme que têm 

investigado os desafios, a eficácia e o impacto dos programas em curso na RRI é o projeto 

Responsible Research and Innovation in Practice (RRI-Practice)115. 

 

Este projeto [RRI-Practice] buscou refletir sobre os potenciais direcionadores 

e barreiras para a implementação da RRI - Pesquisa Responsável e Inovação 

em diferentes contextos nacionais e culturais. Este relatório detalha as 

descobertas da equipe do Brasil, engajadas no mapeamento de duas 

importantes instituições brasileiras: a Universidade de Campinas 

(UNICAMP) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). Nossas descobertas centrais podem ser resumidas aqui em dois 

pontos: a centralidade da autonomia e as potenciais sinergias entre a RRI e os 

entendimentos locais de responsabilidade. Um apresenta um desafio para a 

RRI, o outro uma oportunidade (REYES-GALINDO; MONTEIRO, 2018, 

p.4, tradução nossa)116. 

 

Tendo em conta a diversidade em termos da natureza, missões e estatuto legal das 

organizações-membro da ESF e de seus respectivos sistemas nacionais de pesquisa, com o 

Policy Briefing n. 10, a ESF incitou as organizações europeias a discutir e elaborar, caso ainda 

não o tivessem feito, políticas de boas práticas científicas e procedimentos com regras claras 

para lidar com má conduta em pesquisa. 

Com foco nas boas práticas de pesquisa, o documento enfatiza as responsabilidades das 

instituições, dos grupos de pesquisa e do cientista individual, os papéis das agências de 

 
115 O projeto RRI-Practice que envolve doze países, incluindo o Brasil encontra-se entre os projetos que fazem 

parte do nosso campo empírico. 
116This project sought to reflect about the potential drivers and barriers to implementing RRI – Responsible 

Research and Innovation in different national and cultural contexts. This report details the findings from the Brazil 

team, engaged with mapping two important Brazilian institutions: The University of Campinas (UNICAMP) and 

the São Paulo Research Foundation (FAPESP). Our central findings can be summarised here in two points: the 

centrality of autonomy and the potential synergies between RRI and local understandings of responsibility. One 

presents a challenge for RRI, the other an opportunity (REYES-GALINDO; MONTEIRO, 2018, p.4). 
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financiamento e das sociedades profissionais. Não apresenta definição de má conduta ou 

quaisquer outros tipos de práticas desviantes, tal como enfaticamente abordado durante muito 

tempo nos Estados Unidos. De acordo com ESF (2000), 

 

Boas práticas científicas abrangem todos os procedimentos e práticas 

necessários para planejar, conduzir e relatar pesquisas e estudos acadêmicos 

dentro de um contexto de integridade científica. Ao fornecer uma base 

comum, a boa prática facilita os processos externos vitais de revisão, 

verificação e reprodutibilidade pelos pares. Isso permite que outros cientistas 

julguem a validade de novas contribuições para o conhecimento e a 

compreensão dos mesmos. Metodologias padrão para coletar e interpretar 

informações também reduzem o viés individual que pode ser introduzido, 

talvez involuntariamente, pelo histórico e valores pessoais de um cientista. E 

a trilha de auditoria criada pela boa prática científica fornece garantia de 

qualidade e uma valiosa sustentação contra má conduta científica e fraude 

(ESF, 2000, p.5, tradução nossa)117. 

 

Ao abordar as responsabilidades, alguns aspectos, de certa forma singulares, apontados 

em ESF (2000) merecem destaque. Em relação às responsabilidades institucionais no 

desenvolvimento de suas políticas de boas práticas em pesquisa, enfatiza a autonomia das 

universidades e instituições de pesquisa, chamando a atenção para a clareza e a praticidade das 

políticas desenvolvidas, para a adoção de processos democráticos na construção das políticas 

institucionais, para o acento em relação à conformidade com outras normas mais gerais e para 

a garantia de que todos os profissionais estejam cientes do que constitui má conduta.  

Diferentemente dos Estados Unidos – que apresentou sua política federal em 2000, 

especificando uma definição estreita e formal de má conduta, que poderia ser ampliada pelas 

instituições –, na Europa, ao menos naquela ocasião, percebe-se pouca ou nenhuma 

interveniência, outorgando, assim, um maior “grau de liberdade” para instituições europeias 

elaborarem as suas políticas e definições de má conduta. Por outro lado, é interessante ressaltar 

a ênfase dada, na Europa, para que os processos de desenvolvimento de políticas de boas 

práticas pelas instituições sejam processos democráticos; posicionamento que não foi 

identificado, ao menos na pesquisa documental realizada, nos discursos e recomendações no 

contexto norte-americano. 

 
117 Good scientific practice embraces all the procedures and practices that are necessary for planning, conducting 

and reporting research and scholarship within a framework of scientific integrity.  By providing a common 

currency, good practice facilitates the vital, external processes of peer review, verification and repeatability.  This 

enables other scientists to judge the validity of new contributions to knowledge and understanding.  Standard 

methodologies for collecting and interpreting information also reduce the individual bias that might be introduced, 

perhaps unwittingly, by a scientist’s personal background and values.  And the audit trail created by good scientific 

practice provides quality assurance and a valuable buttress against scientific misconduct and fraud (ESF, 2000, 

p.5) 
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A federação das academias nacionais europeias de ciências e humanidades – All 

European Academies (ALLEA)118, tem desempenhado um papel significativo na direção da 

construção de um horizonte discursivo e prático comum em torno da integridade da pesquisa 

na Europa. Em 2003, a ALLEA publicou o Memorandum on Scientific Integrity (ALLEA, 

2003), dirigido aos staffs das universidades e institutos de pesquisa com a intenção de promover 

a aplicação de padrões gerais de conduta científica, enfatizando as infrações e definindo três 

grandes categorias de violações de integridade da pesquisa e algumas práticas abarcadas nestas 

categorias. 

 

Em primeiro lugar, a má conduta científica surge se os resultados da pesquisa 

são falsificados ou se a sua apresentação envolve um grau de manipulação. 

Uma segunda forma de violação da integridade científica pode ser 

caracterizada como "enganosa". Pode estar implícito que dados empíricos 

estão disponíveis, mesmo que não seja o caso, técnicas de análise ou métodos 

estatísticos podem ser deliberadamente aplicados incorretamente, ou amostras 

podem ser escolhidas de uma maneira que tenha uma influência inaceitável 

nos resultados da pesquisa ou que não permite tirar conclusões gerais. A 

terceira categoria envolve o roubo de propriedade intelectual. Isso pode 

envolver práticas como copiar seções de artigos ou livros ou apresentar as 

descobertas ou ideias de outras pessoas sem mencionar a fonte e como se o 

autor as tivesse produzido ou desenvolvido (ALLEA, 2003, p.11, tradução 

nossa)119. 

 

Logo após a realização da primeira World Conference on Research Integrity (WCRI), 

em 2007, que permitiu conhecer um cenário mais global acerca dos problemas, iniciativas e 

desafios vivenciados por muitos países, instituições e profissionais participantes desta 

Conferência, em 2007, ORI e ESF publicaram o Science Policy Briefing n. 30 – Research 

Integrity: global responsability to foster common standards (ORI-ESF, 2007a), retratando tal 

cenário. 

 

Regulamentos de pesquisa e práticas de pesquisa comumente aceitas variam 

internacionalmente e entre organizações profissionais. Não existe uma 

 
118ALLEA (All European Academies) is the European Federation of National Academies of Sciences and 

Humanities whose 53 Member Academies in 40 countries are self-governing communities of scientists and 

scholars. It was founded in 1994 to promote the exchange of information and experience between Academies; to 

offer European science and society advice from its Member Academies; and to promote excellence and high ethical 

standards in science and scholarship. Disponível em: https://www.allea.org/. Acesso em: 10 abr. 2019. 
119Firstly, scientific misconduct arises if research results are falsified or if their presentation involves a degree of 

manipulation. A second form of an infringement of scientific integrity can be characterized as 'misleading'. It may 

be implied that empirical data are available even though that is not the case, techniques of analysis or statistical 

methods may be deliberately applied incorrectly, or samples may be chosen in a way that has an unacceptable 

influence on the results of the research or which does not allow overall conclusions to be drawn. The third category 

involves the theft of intellectual property. This may involve copying sections of articles or books or presenting the 

discoveries or ideas of others without mentioning the source and as if the author had produced or developed them 

himself (ALLEA, 2003, p.11).  

https://www.allea.org/


  132 

 

 

definição mundial comum para má conduta em pesquisa, conflitos de interesse 

ou plágio. Mesmo onde há um consenso geral sobre os principais elementos 

do comportamento de pesquisa, como a necessidade de restringir a autoria a 

indivíduos que fazem contribuições substanciais à pesquisa ou fornecer 

proteção a sujeitos de pesquisa, as políticas e/ou marcos legais que 

implementam este acordo podem variar amplamente de país para país e de 

organização para organização. Em suma, não há acordo global sobre "boa 

prática científica". Portanto, a comunidade de pesquisa em todo o mundo deve 

resolver esse problema para manter a confiança pública (ORI-ESF, 2007a, p.2, 

tradução nossa)120. 

 

A ESF, com apoio da Comissão Europeia e de interessados em dimensionar o panorama 

europeu com relação à existência de políticas nacionais ou institucionais existentes para 

promover e salvaguardar boas práticas de pesquisa, financiou a realização de uma grande survey 

iniciada em 2006, cujos resultados foram apresentados em 2008, no relatório Stewards of 

Integrity Institutional Approaches to Promote and Safeguard Good Research Practice in 

Europe (ESF, 2008). O foco do estudo foi a identificação, em 32 países da Europa: (1) dos 

códigos e diretrizes para promover boas práticas de pesquisa; (2) das atividades e políticas de 

instituições e órgãos com pesquisas acerca da responsabilidade de integridade; e (3) dos 

procedimentos explícitos para lidar com alegações de má conduta de pesquisa em um nível 

institucional e nacional. Dos 32 países selecionados para participar da survey, apenas 18 

efetivamente participaram. O estudo mostrou, ou melhor, confirmou a existência de uma 

diversidade de abordagens normativas voltadas para a integridade da pesquisa na Europa.  

 

Os códigos/diretrizes analisados no relatório são diferentes em dois aspectos 

principais. (a) Temos, por um lado documentos que cobrem todas as 

disciplinas de pesquisa e, por outro lado, aqueles apresentando a perspectiva 

de certos campos de pesquisa. (b) A natureza dos documentos também varia 

muito e inclui todos os tipos cobertos pelo Observatório Global de Ética da 

UNESCO. Alguns documentos são aspiracionais na natureza, delineando o 

comportamento ideal de pesquisadores (por exemplo, "Good Manners in 

Science" da Polish Academy of Science), enquanto outros documentos buscam 

aprofundar a compreensão de boa conduta de pesquisa, discutindo seus vários 

aspectos (por exemplo, o documento Good Research Practice – what is it? 

Views, Guidelines and Examples of the Ethics Committee da Swedish 

Research Council a). Um terceiro tipo de documento consiste em códigos / 

diretrizes regulamentares, que fornecem o quadro de mecanismos a serem 

desenvolvido nas instituições individuais (por exemplo, “Prática científica e 

 
120 Research regulations and commonly accepted research practices vary internationally and among professional 

organisations. There is no common, worldwide definition for research misconduct, conflict of interest or 

plagiarism. Even where there is general agreement on key elements of research behaviour, such as the need to 

restrict authorship to individuals who make substantive contributions to the research or to provide protection for 

research subjects, the policies and/or legal frameworks that implement this agreement can vary widely from 

country to country and organisation to organisation. In sum, there is no global agreement on ‘good scientific 

practice’. Therefore, the research community worldwide must address this problem if it is to retain public 

confidence (ORI-ESF, 2007a, p.2). 
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procedimentos para lidar com conduta imprópria e fraude na ciência ” do 

Finish National Advisory Board on Research Ethics) ou definir regras 

executáveis e servir de base para inquéritos e sanções (por exemplo, 

Norwegian Law on Ethics and Integrity in Research) (ESF, 2008, p.49, 

tradução nossa)121. 

 

Conforme pontuado em ESF (2008), ainda em 2008, algumas iniciativas estavam em 

andamento na Europa, como foi o caso do Reino Unido e da França, quando na ocasião do 

estudo, atores importantes da comunidade de pesquisa desses países, estavam na fase de 

organização de eventos para discutir o desenvolvimento de políticas e medidas para promover 

boas práticas de pesquisa. Nesse ponto, cabe ressaltar que alguns estudos recentes como 

Godecharle et al. (2014) e Bonn; Godecharle et al. (2017), constataram a existência, no cenário 

europeu, de uma heterogeneidade normativa em torno da integridade da pesquisa, expressas, 

respectivamente, em codificações em nível nacional e em nível institucional.  

Com relação à heterogeneidade normativa, Godecharle et al. (2014) observam alguns 

pontos que merecem destaque. Os autores enfatizam as distinções e inter-relações entre valores, 

normas e regras, chamando a atenção para o caráter variável e situacional das normas e regras. 

De acordo com Godecharle et al. (2014), 

 

Os valores são universais e guiam as pessoas em que ou como deveria ser. 

Valores são traduzidos em normas, que são incorporadas em um contexto 

específico: situação, hora e local. As normas estão sujeitas a alterações. Elas 

devem ser seguidas e gerar regras claras (GODECHARLE et al., 2014, p.85-

86, tradução nossa)122. 

 

A partir do exemplo da verificabilidade da pesquisa como um valor e sendo a 

preservação adequada dos dados brutos considerada essencial para a verificação e/ou 

reprodutibilidade dos resultados, os autores salientam que diferentes “traduções” desse valor 

podem ser expressas em diferentes normas, inclusive, contraditórias. Godecharle et al. (2014, 

 
121 The codes/guidelines analysed in the report are different in two main aspects. (a) We have on one hand 

documents which cover all research disciplines and on other hand those presenting the perspective of certain 

research fields. (b) The nature of the documents also varies greatly and includes all types covered by the UNESCO 

Global Ethics Observatory. Some documents are aspirational in nature, outlining the ideal behaviour of 

researchers (e.g. ‘Good Manners in Science’ of the Polish Academy of Science), while other documents seek to 

deepen the understanding of good research conduct by discussing its various aspects (e.g. the document Good 

Research Practice – what is it? Views, Guidelines and Examples of the Ethics Committee of the Swedish Research 

Council). A third type of document consist of regulatory codes/guidelines, which either provide the framework of 

mechanisms to be developed at the individual institutions (e.g. ‘Good scientific practice and procedures for 

handling misconduct and fraud in science’ of the Finish National Advisory Board on Research Ethics) or define 

enforceable rules and serve as a basis for inquiries and sanctions (e.g. the Norwegian Law on Ethics and Integrity 

in Research) (ESF, 2008, p.49). 
122 Values are universal and guide people in what or howt hey ought to be. Values are translated into norms, which 

are embedded in a specific context: situation, time, and place. Norms are subject to change. They must be adhered 

to and generate clear rules (GODECHARLE et al., 2014, p.85-86). 
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p.8) observam que algumas diretrizes referem-se aos diferentes requisitos das disciplinas 

científicas como o Science Ethics Code of the Hungarian Academy of Sciences (2010) e outras 

diretrizes que fornecem um limite de tempo muito claro pelo qual os dados brutos devem ser 

mantidos seguros e inalterados por pelo menos 3 anos (UK Research Integrity Office, 2008, 

2009), 5 anos (Association of Universities in the Netherlands, 2012) ou até 10 anos (Austrian 

Agency for Research Integrity, 2010). Essas diferentes regras representam potenciais problemas 

em pesquisas colaborativas envolvendo, por exemplo, essas instituições, se não discutidas e 

negociadas. 

Em 2011, a ESF e a ALLEA lançaram o código de conduta europeu – The European 

Code of Conduct for Research Integrity (ESF-ALLEA, 2011), considerado a representação de 

um amplo acordo em nível europeu sobre um conjunto de princípios e prioridades para a 

comunidade de pesquisa, com a pretensão de ser tomado como “um cânone para autorregulação 

em toda a Europa” (ESF-ALLEA, 2011, p.3).  

Diante da consideração da importância de um acordo comum sobre normas de 

integridade científica e sobre regras e procedimentos para lidar com casos de má conduta na 

pesquisa internacional, a ESF e ALLEA reforçam a importância do “desenvolvimento de um 

código de conduta internacional para cientistas e outros stakeholders em todo o mundo” (ESF-

ALLEA, 2011, p.3).  

Enfatizando, as colaborações científicas internacionais, o código pontua que “os 

envolvidos em colaboração científica internacional, devem concordar com padrões de 

integridade da pesquisa como os desenvolvidos neste documento e, quando apropriado, adotar 

um protocolo formal de colaboração ab initio ou o proposto pelo GSF” (ESF-ALLEA, 2011, 

p.7, tradução nossa)123. 

O comitê internacional coordenado pelo Global Science Forum (GSF) da OECD 

publicou, em 2009, o seu Investigating Research Misconduct Allegations in International 

Collaborative Research Projects: a practical guide (GSF, 2009), objetivando uma 

harmonização entre procedimentos nacionais para investigação de má conduta em contextos de 

colaboração científica internacional. Reconhecendo a dificuldade e até mesmo a 

improbabilidade de se alcançar essa harmonização em face das diversidades de sistemas 

nacionais de pesquisa, o comitê definiu os princípios fundamentais que deveriam guiar as 

investigações, enfatizou a importância da conscientização internacional sobre a questão e 

 
123 Researchers involved in international collaboration should agree to standards of research integrity as 

developed in this document and, where appropriate, adopt a formal collaboration protocol either ab initio or by 

using one drafted by the OECD Global Science Forum (ESF-ALLEA, 2011, p.7). 
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propôs um “boilerplate” que pode ser inserido em qualquer documento de acordo internacional, 

apresentado em GSF (2009). 

 

Embora a harmonização dos procedimentos nacionais em investigações de 

conduta imprópria em pesquisa pudesse ser útil, o comitê concordou que era 

altamente improvável que tal meta fosse alcançada, e poderia até mesmo ser 

indesejável, devido à diversidade dos sistemas nacionais de pesquisa (GSF, 

2009, p.2, tradução nossa)124. 

 

O European Code of Conduct for Research Integrity adota uma abordagem positiva, 

enfatizando os princípios que devem estar subjacentes a todo e qualquer comportamento em 

pesquisa científica: honestidade na comunicação; confiabilidade na execução da pesquisa; 

objetividade; imparcialidade e independência; abertura e acessibilidade; dever de cuidar de 

humanos, de animais, do ambiente ou de objetos de estudo; justiça em prover referências e os 

devidos créditos para o trabalho de outros e responsabilidade para com as gerações futuras de 

pesquisadores. Enquanto os princípios da integridade da pesquisa e a violação dos mesmos têm 

um caráter universal, as regras de boas práticas podem ser locais, situacionais e sujeitas a 

diferenças diversas, como, por exemplo, culturais, e, portanto, não sendo facilmente 

incorporadas em um código de conduta universal. Nesse sentido, em ESF-ALLEA (2011, p.6), 

são apresentadas recomendações abarcando práticas relacionadas ao armazenamento dos dados 

primários e secundários, e à publicação entre outras, onde são pontuadas questões como 

armazenamento dos dados de pesquisa de forma segura e por certo período de tempo, 

assegurando o exercício dos princípios de abertura (openness) e a acessibilidade, de forma a 

permitir a reprodutibilidade da pesquisa, e, no campo da publicação, de que “regras de autoria 

devem ser claras e a sequência dos autores deve ser acordada por todos, idealmente no início 

do projeto” (ESF-ALLEA, 2011, p.7)125. 

De acordo com ESF-ALLEA (2011, p. 8), “fabricação, falsificação e omissão deliberada 

de dados indesejáveis são consideradas como sérias violações do ethos da ciência”. Plágio é 

considerado “como violação de regras de conduta responsável vis-à-vis com outros 

pesquisadores e, indiretamente, são prejudiciais para a ciência” (ESF-ALLEA, 2011, p.5). O 

entendimento de má conduta em pesquisa, além da FFP, considera diversos outros desvios 

 
124 While a harmonisation of national procedures on research misconduct investigations could be useful, the 

committee agreed that such a goal was highly unlikely to be achieved, and could even be undesirable, due to the 

diversity of national research systems (GSF, 2009). 
125 The criteria for establishing the sequence of authors should be agreed by all, ideally at the start of the Project 

(ESF-ALLEA, 2011, p.7). 
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envolvendo práticas relacionadas à dados de pesquisa, aos procedimentos de pesquisa e à 

publicação. 

Em 2017, foi publicada a nova versão do The European Code of Conduct for Research 

Integrity (ESF-ALLEA, 2017). Iniciada pelo Permanent Working Group on Science and Ethics 

da ALLEA, a revisão do Código de 2011 valeu-se de uma ampla consulta de atores interessados 

e compromissados na pesquisa europeia, tanto organizações públicas como privadas, no sentido 

de garantir um senso de propriedade compartilhada. Dentre algumas razões para tal revisão, 

conforme pontuado em (ESF-ALLEA, 2017, p.13), estão: o panorama regulatório vigente e 

novas práticas na produção e comunicação científica envolvendo, publicação de acesso aberto, 

uso de repositórios e o uso das mídias sociais, entre outras. 

Reafirmando a autonomia e a autorregulação da comunidade científica, a 

responsabilidade desta na formulação dos princípios da pesquisa, na definição de critérios para 

o comportamento adequado na pesquisa, para a maximização da qualidade e da robustez da 

pesquisa, como também a responsabilidade em responder adequadamente as ameaças ou 

violações da integridade da pesquisa, e considerando sobretudo, “que a interpretação de valores 

e princípios que regulam a pesquisa podem ser afetados por desenvolvimentos social, político, 

tecnológico e por mudanças nos ambientes de pesquisa” (ESF-ALLEA, 2017, p.3, tradução 

nossa)126, o código de conduta europeu, entendido “como um framework para a autorregulação” 

(ESF-ALLEA, 2017, p.3), teria como principal objetivo ajudar a comunidade científica a 

realizar tais responsabilidades e, tal como na versão anterior, estabelece princípios 

fundamentais da integridade da pesquisa. Reiterando as preocupações com as diferenças 

legítimas, locais e nacionais, a versão de 2017 do código europeu, apresenta recomendações de 

boas práticas em várias áreas, como ambiente de pesquisa; treinamento, supervisão e mentoria; 

diferenças de cultura, gênero, etnia e classe social; e práticas e gestão de dados; entre outras. 

Com relação às práticas envolvendo dados de pesquisa, a versão anterior abordava 

questões como segurança, abertura (openness) e liberdade para (re)uso. No entanto, em face às 

demandas por maior compartilhamento dados e códigos para fins de reutilização, verificação e 

replicação da pesquisa e da importância dessas práticas para a garantia da integridade da 

pesquisa, algumas questões precisavam ser revistas e outras, incluídas. Algumas das 

recomendações incluídas na versão do código europeu de 2017, foram 

 

[...] curadoria de todos os dados e materiais de pesquisa, incluindo aqueles não 

publicados, com preservação segurança e por um período razoável; prover 

 
126 The interpretation of the values and principles that regulate research may be affected by social, political or 

technological developments and by changes in the research environment (ESF-ALLEA, 2017, p.3). 
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transparência sobre como acessar ou fazer uso de dados ou materiais de 

pesquisa; reconhecimento de dados como legítimos e produtos de pesquisa 

citáveis; pesquisadores, instituições de pesquisa e organizações asseguram 

que quaisquer contratos ou acordos relacionados aos resultados da pesquisa 

incluam provisão equitativa e justa para o gerenciamento de seu uso, 

propriedade e/ou sua proteção sob os direitos de propriedade intelectual (ESF-

ALLEA, 2017, p.6, tradução nossa)127. 

Pesquisadores, instituições de pesquisa e organizações garantem que o acesso 

aos dados seja o mais aberto possível, tão fechado quanto necessário e, quando 

apropriado, em conformidade com os Princípios FAIR (Findable, Accessible, 

Interoperable and Re-Usable) para gerenciamento de dados (ESF-ALLEA, 

2017, p.6, tradução nossa)128. 

 

No campo da publicação científica, agências de apoio à pesquisa de catorze países, na 

maioria europeus criaram em setembro de 2018 o Plan S129, um pacto para garantir que a partir 

de janeiro de 2020 todas as pesquisas científicas com financiamento público sejam 

imediatamente publicadas em plataformas de acesso aberto, cujos impactos nos modelos de 

comunicação científica, desencadearam um debate intenso, incluindo o lançamento de uma 

petição na internet contrária ao Plan S.  

O Plan S será liderada pela Comissão Europeia, que o adotará em seu novo programa 

multilateral de financiamento à pesquisa, o Horizon Europe, que substituirá o Horizon 2020 e 

por um grupo de agências de 14 países, entre elas instituições filantrópicas como o Wellcome 

Trust, no Reino Unido, e a Bill and Melinda Gates, nos Estados Unidos.  

Diante da intensificação da pesquisa colaborativa, em particular no contexto científico 

europeu e das preocupações com a garantia da integridade da pesquisa, a versão do Código 

europeu, de 2017 reforça a questão do acordo como importante recurso para evitar ou minimizar 

a má conduta científica e os problemas advindos da mesma, fazendo a seguinte recomendação 

a todos os parceiros em pesquisas colaborativas, 

 

Todos os parceiros concordem formalmente, no início de sua colaboração, 

sobre as expectativas e aos padrões relativos à integridade da pesquisa, sobre 

as leis e regulamentos aplicáveis, sobre a proteção da propriedade intelectual 

de colaboradores e sobre procedimentos para lidar com conflitos e possíveis 

casos de má conduta. Todos os parceiros em colaboração de pesquisa são 

 
127 [...] curation of all data and research materials, including unpublished ones, with secure preservation for a 

reasonable period; provide transparency about how to access or make use of their data and research 

materials;acknowledge data as legitimate and citable products of research; researchers, research institutions and 

organisations ensure that any contracts or agreements relating to research outputs include equitable and fair 

provision for the management of their use, ownership, and/or their protection under intellectual property rights 

(ESF-ALLEA, 2017, p.6). 
128Researchers, research institutions and organisations ensure access to data is as open as possible, as closed as 

necessary, and where appropriate in line with the FAIR Principles (Findable, Accessible, Interoperable and Re-

usable) for data management (ESF-ALLEA, 2017, p.6). 
129 Plan S. Disponível em: https://www.coalition-s.org/why-plan-s/. Acesso em: 2 jun. 2019. 

https://www.coalition-s.org/why-plan-s/
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devidamente informados e consultados sobre as submissões para publicação 

dos resultados da pesquisa (ESF-ALLEA, 2017, p. 6-7, tradução nossa)130. 

 

A correção do registro de pesquisa publicado é um importante mecanismo para a 

garantia da qualidade da pesquisa. Retratações podem advir de várias razões, não 

necessariamente devido à má conduta. Nesse sentido, em ESF-ALLEA (2017), com relação à 

implementação de boas práticas na área da publicação e disseminação dos registros de pesquisa, 

é pontuada a questão da retratação. 

 

Autores e editores publicam correções ou retratações de trabalhos, se 

necessário; os processos para tal são claros, as razões são declaradas e os 

autores recebem crédito pela emissão imediata de correções pós-publicação 

(ESF-ALLEA, 2017, p. 7, tradução nossa)131. 

 

Uma das iniciativas da ALLEA no sentido de manter um espaço de contínua discussão 

sobre ética e integridade da pesquisa na Europa, foi a criação do Permanent Working Group on 

Science and Ethics (PWGSE), conforme pontuado em ESF-ALLEA (2017), em conformidade com 

sua missão deliberativa em torno de temas como ética da pesquisa e integridade da pesquisa. 

Entre outras atuações do PWGSE estão a realização de reuniões temáticas em ambientes mais 

amplos em parceria com outras organizações relevantes, como a European Commission (EC), 

a European Science Foundation (ESF), o International Council for Science (ICSU) e a 

UNESCO.  

Recentemente, em 2016, foi criado um subgrupo dentro do PWGSE denominado 

Framework Programme 9 para desenvolver sugestões para o sucessor do EU Framework for 

Research and Innovation, que entrará em vigor após a conclusão do Horizon 2020, conforme 

pontuado em ESF-ALLEA (2017, p.2). O PWGSE também provê suporte para o projeto ENERI 

(European Network of Research Ethics and Research Integrity) financiado pelo Horizon 2020 

Programme, cujo objetivo é “formar experts em questões relacionadas com a ética e harmonizar 

 
130All partners formally agree at the start of their collaboration on expectations and standards concerning 

research integrity, on the laws and regulations that will apply, on protection of the intellectual property of 

collaborators, and on procedures for handling conflicts and possible cases of misconduct. All partners in research 

collaborations are properly informed and consulted about submissions for publication of the research results 

(ESF-ALLEA, 2017, p. 6-7).  
131Authors and publishers issue corrections or retract work if necessary, the processes for which are clear, the 

reasons are stated, and authors are given credit for issuing prompt corrections post publication (ESF-ALLEA, 

2017, p. 7). 
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as infraestruturas de integridade da pesquisa em toda a Europa” (ESF-ALLEA, 2017, p. 14, 

tradução nossa)132. 

 

5.3 CONSTRUÇÃO DO CAMPO PRÁTICO-DISCURSIVO EM TORNO DA 

INTEGRIDADE DA PESQUISA NO CONTEXTO BRASILEIRO: UMA NARRATIVA 

 

No Brasil, apenas muito recentemente as discussões e ações voltadas para a integridade 

da pesquisa passaram a ocupar as agendas de agências de financiamento à pesquisa, federal e 

estaduais, como, por exemplo, o CNPq e FAPESP, de sociedades científicas como a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC), e de instituições e centros de pesquisa e de ensino, como a UFRJ, 

USP, UFF, entre muitas outras. 

Não diferentemente de outros países que apoiam e investem em pesquisa científica, a 

publicização de casos de má conduta envolvendo pesquisadores e renomadas instituições de 

pesquisa brasileiras chamaram a atenção para o problema da má conduta. Dentre esses casos, 

um deles envolveu alegação de plágio do trabalho de um colega da mesma instituição e, em 

outro, foi a constatação de cópia de imagens de um trabalho de um outro pesquisador brasileiro. 

Em ambos os casos, os resultados das pesquisas tinham sido publicados em periódico científicos 

internacionais, sendo a sanção para o primeiro caso, de acordo com Garcia(2008), uma moção 

de censura ética e para o segundo caso, de acordo com Takahashi (2011), a exoneração do 

docente e a cassação do título de doutor do coautor, uma vez que o trabalho publicado com 

imagens copiadas eram de responsabilidade e derivado da tese do coautor. 

O problema do plágio é contemplado no ordenamento jurídico brasileiro pela lei de 

Direitos Autorais – Lei 9.610/98, explicitando regras de citação. 

 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: III – a citação em livros, 

jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de 

qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada 

para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra [...] 

(BRASIL, 1998) 

 

Além da Lei de Direitos Autorais, a atualização do Código Penal brasileiro – Lei nº 

10.695/2003 – em seu art. 184 (BRASIL, 2003) tipifica a prática do plágio como conduta 

criminosa.  

 
132 Additionally, the group provides expertise for the Horizon 2020 funded ENERI project (European Network of 

Research Ethics and Research Integrity), which aims to train experts in ethics related issues and to harmonise 

research integrity infrastructures across Europe (ALLEA, 2017, p.2). 
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Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena - detenção, 

de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.  

§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de 

lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, 

interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, 

do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de 

quem os represente: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa 

(BRASIL, 2003). 

 

Preocupações em torno da integridade da pesquisa foram manifestadas por atores da 

sociedade civil organizada, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em 2010, o 

advogado Ricardo Bacelar Paiva apresentou à OAB uma proposta com diretrizes e 

recomendações voltadas para o combate ao plágio acadêmico, requerendo do Conselho Federal 

da OAB o envio de circular para todas instituições de ensino superior do país, para que as 

mesmas “utilizem softwares de busca de similaridade na Internet e em banco de dados em suas 

atividades, e que adotem políticas de conscientização e informação sobre propriedade 

intelectual, visando coibir o plágio nas atividades acadêmica” (OAB, 2010, p.5). A 

recomendação foi acatada por diversas instituições. Em 2011, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão vinculado na ocasião ao 

Ministério da Educação, emitiu um documento dirigido para todas instituições de ensino no 

Brasil. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

recomenda, com base em orientações do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), que as instituições de ensino públicas e privadas 

brasileiras adotem políticas de conscientização e informação sobre a 

propriedade intelectual, adotando procedimentos específicos que visem coibir 

a prática do plágio quando da redação de teses, monografias, artigos e outros 

textos por parte de alunos e outros membros de suas comunidades (CAPES, 

2011). 

 

Muito recentemente, principalmente a partir de 2010, deu-se início a relevantes 

iniciativas institucionais, sendo algumas individuais e outras em parceria com outras 

instituições, organizações de pesquisa e agências de financiamento de pesquisa vinculadas aos 

governos federal e estadual no sentido de promover a condução da pesquisa brasileira de acordo 

com padrões internacionais de integridade da pesquisa.  

Em 2010, foi criado um importante espaço de discussão e de troca de experiência sobre 

integridade da pesquisa e ética na publicação científica, com o apoio de diversas instituições e 

organizações de pesquisa – o Brazilian Meeting on Research Integrity, Science and Publication 

Ethics (BRISPE) –, tendo sido realizada a quinta edição em 2018. A primeira edição do 
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BRISPE, conforme pontuaram Vasconcelos et al. “foi uma tentativa inicial de chamar a atenção 

nacional para a RCR (conduta responsável em pesquisa)” (VASCONCELOS et al., 2015, 

p.1263, grifo nosso), que, de fato, contou com a participação de atores diversos da comunidade 

científica brasileira e também de pesquisadores e profissionais estrangeiros interessados em 

ampliar e disseminar as discussões sobre integridade da pesquisa. Vasconcelos, tendo sido a 

única representação brasileira na primeira edição da WCRI, conforme listagem de participantes 

apresentada no relatório (ORI-ESF, 2007b) – Final Report to ESF and ORI First World 

Conference on Research Integrity:Fostering Responsible Research –, encontra-se como um dos 

atores relevantes no cenário brasileiro para a construção de um campo prático-discursivo em 

torno da integridade da pesquisa. 

Em 2011, ocorreu denúncia de fraude em publicações científicas envolvendo 

pesquisadores apoiados pelo CNPq. Diante da inexistência de normas internas específicas e 

instrumentos estabelecidos para o tratamento adequado de ocorrências desta natureza, a 

Diretoria Executiva do CNPq criou, em 2012, uma comissão – Comissão de Integridade na 

Atividade Científica (CIAC) – com a missão de coordenar ações preventivas e educativas sobre 

a integridade da pesquisa e examinar situações em que haja dúvidas fundamentadas quanto à 

integridade da pesquisa realizada e/ou publicada por pesquisadores apoiados pelo CNPq. O 

documento apresentado pela CIAC – Diretrizes sobre Integridade da Pesquisa (CNPQ, 2012) –

, apresenta regras para os principais desvios de conduta acadêmica, como plágio, fabricação ou 

invenção de dados, autoplágio e regras de atribuição de autoria.  

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), em 2011, 

também apresentou medidas orientadas à vigência das normas da integridade da pesquisa nos 

projetos por ela financiados – Código de Boas Práticas Científicas (FAPESP, 2014). 

Em 2012, a segunda edição do BRISPE, buscou envolver a comunidade científica 

brasileira nas discussões em torno da integridade da pesquisa em face as mudanças emergentes 

relativas aos modos de produção e comunicação científica, sendo produzido o documento 

Declaração Conjunta sobre Integridade em Pesquisa (BRISPE, 2012), que apresenta inúmeras 

recomendações para as instituições brasileiras envolvidas com pesquisa científica. A 

Declaração enfatiza a responsabilização nas atividades científicas em sua relação com a 

promoção da integridade da pesquisa e a confiança pública na ciência. Com remissiva à 

importância da promoção de uma cultura de integridade da pesquisa sintonizada com os 

diálogos internacionais, recomenda que as instituições incluam e divulguem, os relevantes 

instrumentos normativos nacionais, como os do CNPq e FAPESP mencionados acima, bem 

como relevantes instrumentos normativos internacionais, como a Declaração de Cingapura e o 
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documento Cooperation between research institutions and journals on research integrity 

cases: guidance from the Committee on Publication Ethics (COPE) (WAGER; KLEINERT, 

2012).  

Em 2013, a ABC publicou diretrizes de práticas responsáveis, uma iniciativa no sentido 

de “complementar a outras na mesma direção, com propósitos específicos, por parte de 

instituições de pesquisa, associações profissionais, agências de fomento, entre outras”, 

nacionais e internacionais – Rigor e Integridade na Condução da Pesquisa Científica (ABC, 

2013). 

No Brasil, são três as principais esferas de regulamentação ético-jurídica da pesquisa 

vinculadas a diferentes estruturas do governo federal e organizadas em complexos sistemas que 

atuam respectivamente, no controle, avaliação e monitoramento de pesquisas com/em seres 

humanos, de pesquisas com uso de animais e ao acesso e repartição de benefícios para com os 

países de origem da biodiversidade ou para com as comunidades tradicionais detentoras: o 

sistema da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), vinculado ao Ministério da 

Saúde, o sistema do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), 

vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético (GGEN), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. No campo da 

biossegurança, atuando como instância consultiva e normativa, têm-se a Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança (CTNBio), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, cuja principal finalidade é prestar apoio técnico consultivo e assessoramento ao 

Governo Federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de 

Biossegurança relativa a organismos geneticamente modificados (OGM). 

Nas iniciativas em nível institucional, no sentido do estabelecimento de estrutura 

consultiva e deliberativa em torno da integridade da pesquisa, temos, por exemplo, a Câmara 

Técnica de Ética em Pesquisa (CTEP)133 da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

o Escritório de Integridade em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul. 

A CTEP, conforme apresentado em sua página oficial, de natureza consultiva, 

informativa e educativa, foi criada em 2013 para assessorar a comunidade da UFRJ sobre 

questões éticas envolvendo planejamento, financiamento e condução de pesquisas em diversas 

áreas, representadas em seis subcâmaras: pesquisa com humanos, pesquisa com animais, 

integridade em pesquisa, biossegurança, biodiversidade e relação empresa-universidade.  

 
133 Câmara Técnica de Ética em Pesquisa (CTEP/UFRJ). Disponível em: 

http://cpro16197.publiccloud.com.br/~ctep/. Acesso em: 10 abr. 2019. 

http://cpro16197.publiccloud.com.br/~ctep/
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Neste capítulo, embora de forma panorâmica, mostramos alguns contextos de 

emergência das preocupações com a integridade da pesquisa. Também mostramos alguns 

relevantes atores e iniciativas locais – nacional, regional e/ou institucional – principalmente nos 

Estados Unidos e na Europa, no sentido de explicitar e codificar instrumentos normativos, estes, 

em grande parte, produzidos como reação às pressões ou em resposta à interveniência de atores 

externos à comunidade científica, principalmente do governo e da sociedade em geral. Estas, 

como outras iniciativas em nível local, representam uma “virada normativa” na ciência, uma 

vez que (re)colocaram as discussões normativas da ciência em contextos de grande demanda 

por maior controle social das práticas científicas e de seus profissionais, onde a explicitação e 

a formalização de instrumentos normativos se tornam elementos centrais e essenciais para o 

exercício do controle, monitoramento e promoção do comportamento responsável em pesquisa. 

Dando continuidade ao delineamento de um campo prático-discursivo em torno da 

integridade da pesquisa, no próximo capítulo, apresentaremos uma narrativa da 

“internacionalização normativa” da integridade da pesquisa. Ao longo dessa narrativa, diante 

da heterogeneidade de marcos normativos desenvolvidos, destacaremos alguns atores e suas 

mobilizações, no sentido de se estabelecer certa harmonização normativa frente a essas 

diversidades, tanto em planos internacionais quanto institucionais, como, por exemplo, a 

harmonização normativa expressa em termos de princípios e responsabilidades em espaços 

deliberativos como a World Conference on Research Integrity (WCRI), representada nas 

Declarações de Cingapura (WCRI, 2010) e de Montreal (WCRI, 2013), e as harmonizações 

normativas em planos institucionais, como as políticas de integridade da pesquisa e os acordos 

negociados no âmbito de programas e projetos de pesquisa colaborativa internacional.  
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6. “INTERNACIONALIZAÇÃO NORMATIVA” DA INTEGRIDADE DA PESQUISA: 

UMA NARRATIVA 

 

No capítulo anterior, apresentamos algumas iniciativas deslanchadas em nível local 

(nacional, regional e/ou institucional) voltadas para a garantia e promoção da integridade da 

pesquisa.  

O cenário científico norte-americano tem sido considerado um dos mais expressivos loci 

da emergência de demandas por uma maior explicitação e codificação de instrumentos 

normativos voltados para os padrões profissionais nas práticas científicas e pelo 

desenvolvimento de estruturas e procedimentos para lidar com alegações de casos de má 

conduta científica. Cada vez mais, embora de modos e intensidades diferenciados, estas 

demandas vêm sendo contempladas e operacionalizadas em diversos países e instituições de 

ensino e pesquisa, o que nos permite considerar a ‘integridade da pesquisa’ como sendo uma 

issue area de interesse internacional. 

Como mencionado na Introdução deste trabalho, o termo issue area é utilizado para 

denotar o agrupamento de questões/problemas relacionados a um mesmo assunto que detém o 

interesse de diversos e diferentes atores, estatais e não estatais – organizações governamentais 

internacionais, organizações não governamentais, movimentos sociais transnacionais, atores 

econômicos privados e comunidades epistêmicas. “Integridade da pesquisa”, como um termo 

guarda-chuva que abrange uma ampla gama de questões relacionadas à conduta ética na 

pesquisa – incluindo pesquisa envolvendo seres humanos e animais, concepção do projeto de 

pesquisa, gestão de dados e de materiais de pesquisa, análise de dados, publicação, práticas de 

autoria, revisão por pares, mentoria, conflitos de interesse, entre muitos outros – pode ser 

considerada como uma issue area de interesse internacional.  

Nessa linha de entendimento, podemos considerar que diante do cenário contemporâneo 

da ciência e da pesquisa, onde – a) a ciência e a pesquisa científica são considerados 

componentes importantes para as nações e para as relações entre nações, atores estatais e não 

estatais como a indústria e a sociedade; b) as redes de colaboração científica, cada vez mais 

envolvem países que se encontram em diferentes patamares com relação às ações voltadas para 

a integridade da pesquisa; c) inúmeras mobilizações e ações vêm sendo realizadas em níveis 

local, nacional e internacional na direção do estabelecimento de instrumentos normativos e 

regulatórios, não necessariamente formais, como leis e políticas, mas também informais ou 

menos formais, como diretrizes, guias, princípios e normas, de forma a coordenar e orientar 

comportamentos no campo da pesquisa científica, cada vez mais interdisciplinar, 
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interinstitucional e internacional; e d) cada vez mais as questões com efeitos sobre a integridade 

da pesquisa perpassam vários domínios, que suscitam questões e problemas diferentes, como o 

domínio dos editores e publishers, das patentes e propriedade intelectual, da segurança de dados 

pessoais e/ou sensíveis e privacidade, da indústria e comércio, entre outros, amplificando, 

sobremaneira, os domínios normativos e regulatórios aos quais as pesquisas científicas em geral 

e, em especial, as pesquisas colaborativas internacionais encontram-se abarcadas e que devem 

observar e atuarem em conformidade – a integridade da pesquisa se apresenta, cada vez mais, 

como uma questão e/ou problema de interesse em escala internacional, tendo suscitado, cada 

vez mais o interesse e preocupação de diversos atores nacionais e internacionais. Nessa direção, 

tal como colocado acima, na perspectiva do entendimento dos estudos de relações 

internacionais, a integridade da pesquisa pode ser considerada uma issue area de interesse 

internacional. 

O engajamento de diversos atores individuais e coletivos – governos, sociedades 

científicas e profissionais, instituições de ensino e pesquisa, agências de fomento, editores 

científicos, pesquisadores, movimentos e fóruns nacionais e internacionais etc. –, a constituição 

de uma ampla rede prático-discursiva e, sobretudo, a constituição de uma pluralidade 

normativa, em nível local, nacional/regional, internacional e global, expressam, em nosso 

entendimento, um processo, emergente, de “internacionalização normativa” da integridade da 

pesquisa. 

Utilizamos o termo “emergente” em consonância com o sentido adotado na teoria dos 

sistemas adaptativos complexos, o que nos permite considerar que tanto o tema da integridade 

da pesquisa quanto o escopo e abrangência de suas questões e problemas ainda estão em 

formação. Os ambientes de pesquisa contemporâneos, cada vez mais dinâmicos e complexos, 

e as mudanças nos modos de produção e comunicação do conhecimento científico, trazem em 

seu bojo, a necessidade de reflexão sobre os problemas e desafios atuais, bem como sobre 

desafios futuros, frente às novas questões ou práticas que podem se apresentar no cenário 

científico contemporâneo. O empreendimento científico é definido, em NAS-NAE-IOM 

(2017), como sendo um exemplo de sistema adaptativo complexo. 

 

O empreendimento científico é um sistema de indivíduos, organizações e 

relacionamentos que exige que seus constituintes cumpram suas 

responsabilidades para serem eficazes. Em contraste com sistemas simples, 

que são estáveis e cujos componentes interagem por meio de relações de causa 

e efeito bem compreendidas, o empreendimento de pesquisa é mais parecido 
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com um sistema adaptativo complexo caracterizado por dinamismo e auto-

organização (NAS-NAE-IOM, 2017, p.12, tradução nossa)134. 

 

Neste capítulo, descreveremos algumas mobilizações de atores relevantes e engajados 

nas discussões sobre integridade da pesquisa, buscando mostrar como as preocupações e 

iniciativas no sentido de uma maior explicitação e formalização de normas no escopo das 

práticas profissionais científicas, colocadas inicialmente em âmbito local (particularmente nos 

Estados Unidos na década de 1980), vêm, desde então, se “internacionalizando”, chegando ao 

ponto em que a busca pelo estabelecimento de certa harmonização diante do “patchwork” de 

instrumentos normativos construídos em nível local (país, região, instituição), se torna 

fundamentalmente necessária para se pensar a integridade da pesquisa em um contexto de 

crescente internacionalização da ciência e da pesquisa científica.  

Evidentemente, neste capítulo, não pretendemos fazer um mapeamento completo dessas 

mobilizações, uma vez que este seria uma tarefa hercúlea, além do fato de que nossa pretensão 

com esse mapeamento é tão somente (re)traçar um quadro mais rico em termos de eventos, 

atores e ações, bem como as suas possíveis contribuições para o processo de 

“internacionalização normativa” da integridade da pesquisa, ainda em andamento.  

Como no capítulo anterior, a nossa narrativa estará ancorada em uma pesquisa 

documental e bibliográfica. Para a produção dessa narrativa, nos apropriaremos de algumas 

ideias subjacentes ao modelo do “ciclo de vida”da norma apresentado por Finnemore e Sikkink 

(1998). Embora este modelo tenha sido desenvolvido no âmbito dos estudos de Relações 

Internacionais, com o uso sensível do mesmo, ajustando-o de forma a atender os nossos 

interesses de pesquisa, este oferece uma possibilidade de leitura que nos permite (re)traçar e 

dar certa visibilidade para o processo de “internacionalização normativa” da integridade da 

pesquisa. 

Pretendemos destacar e problematizar alguns aspectos decorrentes desse processo, 

como, por exemplo, a pluralidade normativa que vem se constituindo ao longo das últimas 

décadas, em particular, a partir da década de 1980, e a premência de esforços em se buscar certa 

harmonização normativa em diferentes planos, como, por exemplo, as proposições de 

harmonização normativa colocadas: a) por atores transnacionais, como o Committee on 

Publication Ethics (COPE); b) em espaços deliberativos, como a World Conference on 

 
134 The research enterprise is a system of individuals, organizations, and relationships that requires its constituents 

to fulfill their responsibilities in order to be effective. In contrast to simple systems, which are stable and whose 

components interact through well-understood cause and effect relationships, the research enterprise is more akin 

to a complex adaptive system characterized by dynamism and self-organization (NAS-NAE-IOM, 2017, p.12) 
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Research Integrity (WCRI) e o Brazilian Meeting on Research Integrity, Science and 

Publication Ethics (BRISPE); e c) em espaços institucionais diversos à medida em que são 

desenvolvidos e implementados instrumentos normativos voltados para orientar 

comportamentos e práticas no campo da pesquisa científica, a exemplo dos códigos 

profissionais, das políticas de integridade da pesquisa e dos acordos institucionais estabelecidos 

no âmbito de programas e projetos de pesquisa colaborativos internacionais. 

As autoras idealizadoras do modelo “ciclo de vida” da norma afirmam que este é um 

recurso heurístico cuja aplicação possibilita, de um modo geral, a compreensão do processo 

“evolutivo” da norma internacional, englobando etapas como a emergência da norma, a 

‘cascata’ da norma e a internalização da norma. Uma breve explanação do modelo bem como 

algumas adaptações necessárias para a adoção do mesmo em nosso trabalho, serão apresentadas 

na próxima seção. 

 

6.1 MODELO DO “CICLO DE VIDA” DA NORMA: UMA BREVE EXPLANAÇÃO 

 

Considerando que normas são dinâmicas e evoluem ao longo do tempo, para Finnemore 

e Sikkink (1998, p. 892), compreender o processo evolutivo das normas internacionais permite 

vislumbrar como as mesmas influenciam os comportamentos dos Estados, como alcançam ou 

não ampla aceitabilidade enquanto padrão de comportamento e como as normas se tornam 

internalizadas. Nesse sentido, as autoras desenvolveram um framework analítico para a 

compreensão da dinâmica desse processo denominado como modelo do “ciclo de vida” da 

norma.  

No modelo “ciclo de vida” da norma, o processo evolutivo das normas passa por três 

estágios: o primeiro é a emergência da norma, o segundo envolve a ampla aceitação da norma, 

o qual as autoras denominam como “cascata de norma”, e o terceiro envolve a internalização 

da norma. Sobre o modelo, as proponentes do mesmo salientam que 

 

Diferentes processos sociais e lógicas de ação podem estar envolvidos em 

diferentes etapas do ‘ciclo de vida’ da norma. Portanto, debates teóricos sobre 

o grau em que um comportamento baseado em normas é orientado pela 

escolha ou hábito, questões de especificação sobre o custo da violação das 

normas ou os benefícios da adesão às normas e questões de pesquisa 

relacionadas frequentemente dependem da etapa de evolução da norma que se 

examina. Argumentamos que a mudança em cada estágio é caracterizada por 
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diferentes atores, motivos e mecanismos de influência (FINNEMORE; 

SIKKINK, 1998, p. 895, tradução nossa)135.  

 

Finnemore e Sikkink (1998) salientam que “a conclusão do ‘ciclo de vida’ não é um 

processo inevitável” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 895). Ou seja, nem toda norma 

emergente alcançará o estágio de internalização. A descrição do modelo utiliza alguns termos, 

quais sejam: empreendedores normativos ou promotores de normas, agentes da socialização de 

normas, normas domésticas, normas internacionais, plataformas organizacionais, 

institucionalização, socialização, internalização, entre outros. 

 

6.1.1 A emergência das normas 

 

Como argumentações iniciais para tratar o estágio de emergência das normas, as autoras 

colocam que “as normas não surgem do nada; elas são ativamente construídas por agentes que 

possuem fortes noções sobre o comportamento adequado ou desejável em suas comunidades” 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 896, tradução nossa)136. Para as autoras, “os esforços para 

promover uma nova norma ocorrem dentro dos padrões de ‘adequação’ definidos por normas 

anteriores” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 897, tradução nossa)137. Similarmente, Florini 

pontua que “qualquer nova norma deve se ajustar coerentemente a outras normas existentes”, o 

que a autora denomina de “uma rede de entendimentos normativos compartilhados sobre qual 

comportamento é aceitável” (FLORINI, 1996, p.376). 

No processo de emergência das normas, dois componentes são considerados 

fundamentais: os empreendedores ou promotores de normas e as plataformas organizacionais, 

estas últimas consideradas os meios a partir dos quais os primeiros promovem suas normas, ou 

seja, “os meios a partir dos quais os empreendedores agem” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, 

p. 896). 

 

6.1.2 Empreendedores de norma e plataforma organizacional 

 
135 The pattern is important for researchers to understand because different social processes and logics of action 

may be involved at different stages in a norm's "life cycle." Thus, theoretical debates about the degree to which 

norm-based behavior is driven by choice or habit, specifi- cation issues about the costs of norm-violation or 

benefits from norm adherence, and related research issues often turn out to hinge on the stage of the norm's 

evolution one examines. Change at each stage, we argue, is characterized by different actors, motives, and 

mechanisms of influence (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 895). 
136 Norms do not appear out of thin air; they are actively built by agents having strong notions about appropriate 

or desirable behavior in their community (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 896). 
137 Efforts to promote a new norm take place within the standards of "appropriateness" defined by prior norms 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 897). 
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Em ciência política e em Relações Internacionais, conforme pontuado por Björkdahl 

(2002, p. 45), o conceito de empreendedor é frequentemente usado para descrever, por exemplo, 

os definidores de agenda, os inovadores de políticas, os atores moralmente comprometidos e 

também as comunidades epistêmicas.  

Os empreendedores de normas (empreendedores normativos), conforme observado por 

Minussi (2012, p.32), “são aqueles agentes que através de suas ações são capazes de chamar a 

atenção para determinados assuntos”. Esse mesmo entendimento é apresentado por Finnemore 

e Sikkink (1998), quando as autoras consideram que “empreendedores normativos são 

decisivos para a emergência de normas porque eles chamam atenção para questões ou mesmo 

‘criam’ questões ao utilizarem uma linguagem que as nomeiam, interpretam e dramatizam” 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 897, tradução nossa)138. 

Segundo Finnemore e Sikkink, “empreendedores normativos são agentes que possuem 

fortes noções sobre o comportamento adequado ou desejável em suas comunidades” 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 896) e que têm fortes interesses em “convencer uma massa 

crítica de Estados a adotarem novas normas” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 895). 

Enquanto muitas conceituações de empreendedor se referem principalmente a um 

empreendedor individual e não a um coletivo, o conceito de empreendedor coletivo não é 

incomum na ciência política. Para Finnemore e Sikkink (1998, p.893), o termo 

‘empreendedores de normas’ abrange diversos tipos de agentes, como por exemplo, indivíduos, 

organizações internacionais, redes políticas transnacionais, movimentos sociais etc.  

Björkdahl (2002, p. 47) observa que há certas issues areas como segurança 

internacional, nas quais Estados e as organizações interestaduais continuam sendo atores 

dominantes no estabelecimento de um regime normativo. De acordo com Björkdahl, “um traço 

singular do empreendedor normativo é um forte compromisso com uma ideia particular” 

(BJÖRKDAH, 2002, p. 45, tradução nossa)139. Para a autora, um empreendedor de normas é 

aquele que, diante da percepção de situações problemáticas, toma iniciativas introduzindo 

novas ideias como solução para o problema em questão no debate internacional, podendo ser 

considerado como “um agente de mudança social com capacidade de moldar o comportamento 

coletivo dos outros” (BJÖRKDAH, 2002, p. 45), e podendo lançar mão de diversos recursos 

para possibilitar ou ampliar suas habilidades ou poder de influência. De acordo com Björkdahl 

 
138 Norm entrepreneurs are critical for norm emergence because they call attention toissues or even ‘‘create’’ 

issues by using language that names, interprets, and dramatizes them (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 897) 
139 A salient trait of the norm entrepreneur is a strong commitment to a particular idea. The norm entrepreneur is 

an agent of social change with an ability to shape the collective behavior of others (BJÖRKDAH, 2002, p. 45). 
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(2002, p.48), alguns desses recursos são: conhecimento, especialização técnica, habilidades 

sociais e autoridade moral.  

Conforme pontuam Finnemore e Sikkink, “todos os empreendedores de normas no nível 

internacional precisam de algum tipo de plataforma organizacional a partir da e por meio da 

qual possam promover suas normas” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p.899, tradução 

nossa)140. Tais plataformas organizacionais podem ser existentes ou serem criadas 

especificadamente para tal propósito, como por exemplo, a Organização das Nações Unidas 

(ONU), que é uma organização internacional existente cujos propósitos e agendas não se 

resumem à promoção de uma norma específica, as organizações não governamentais (ONGs), 

que atuam em causas específicas e as redes transnacionais de defesa de questões mais amplas. 

Em seus esforços para levar uma norma emergente a ser institucionalizada, 

empreendedores normativos procuram organizações que lhes proporcionem uma arena 

internacional para trocar ideias e antecipar a norma em questão. De acordo com Björkdahl 

(2002, p. 50), empreendedores normativos, portanto, procuram fóruns internacionais a fim de 

auxiliá-los em sua atividade de promoção normativa e onde a norma possa se institucionalizar 

e se estabelecer.  

Finnemore e Sikkink (1998, p. 900) observam que diferentes plataformas 

organizacionais provêm diferentes tipos de ferramentas, como recursos e poder de influência, 

com as quais o empreendedor normativo pode lançar mão para promover determinada norma. 

Poder de influência, fatos e informações são ferramentas providas por plataformas 

organizacionais às quais os empreendedores podem recorrer. 

 

6.1.3 A institucionalização e a socialização de uma norma: importantes processos para a 

‘cascata’ de normas. 

 

De acordo com Finnemore e Sikkink, “depois que os empreendedores normativos 

persuadem uma ‘massa crítica’ de Estados a se tornarem líderes normativos e a adotarem novas 

normas, pode-se dizer que a norma alcança um ponto de inflexão ou limiar” (FINNEMORE; 

SIKKINK, 1998, p. 901, tradução nossa)141, passando então para uma nova dinâmica. Essa nova 

dinâmica da norma corresponde ao estágio do “ciclo de vida” da norma, que as autoras 

 
140 All norm promoters at the international level need some kind of organizational platform from and through 

which they promote their norms (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p.899). 
141 After norm entrepreneurs have persuaded a critical mass of states to become norm leaders and adopt new 

norms, we can say the norm reaches a threshold or tipping point (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p.901). 
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denominam de “cascata” de norma. Segundo elas, nesse estágio, “mais países começam a adotar 

a nova norma” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 902). 

Para Finnemore e Sikkink, “na maioria dos casos, para que uma norma emergente 

alcance o ponto de inflexão e passe adiante para a segunda etapa, ela precisa se tornar 

institucionalizada em conjuntos específicos de organizações e regras internacionais” 

(FINNEMORE; SIKKINK,1998, p.900, tradução nossa)142. Assim, para as autoras, a 

institucionalização da norma contribui fortemente para a ‘cascata’ da norma. Tal contribuição 

para o ‘cascateamento’ da norma se dá em razão de a institucionalização requerer “o 

esclarecimento do que exatamente a norma é e o que constitui a sua violação e o esclarecimento 

de quais são os procedimentos específicos por meio dos quais líderes normativos coordenam 

desaprovação e sanções pela quebra da norma” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 900, 

tradução nossa)143.  

Para Björkdahl, a institucionalização da norma diz respeito aos meios e modos de “como 

as normas que se deseja promover se tornam estabelecidas, ou seja, como passam a fazer parte 

da estrutura normativa e induzir padrões de comportamento” (BJÖRKDAHL, 2002, p. 135, 

tradução nossa)144. Para a autora, “uma norma estabelecida pode redefinir as estruturas 

normativas existentes, ter poderosos efeitos constitutivos e, assim, introduzir práticas que antes 

não eram consideradas relevantes ou eficientes” (BJÖRKDAHL, 2002, p. 135). Para a autora, 

“as normas estabelecidas podem ser consideradas dispositivos de orientação de ação, unidades 

de instrução direcionando o comportamento dos atores, identificando noções geralmente aceitas 

de “melhores práticas” (BJÖRKDAHL, 2002, p.41-42, tradução nossa)145.  

A fim de institucionalizar a norma em uma estrutura normativa, o empreendedor 

normativo, segundo Björkdahl (2002, p. 49), pode iniciar mudanças organizacionais e 

processuais, sugerir novas políticas e programas e fornecer uma manutenção retórica da norma. 

A escolha da estratégia, no entanto, dependerá da identidade do empreendedor normativo e das 

 
142 In most cases, for an emergent norm to reach a threshold and move toward thesecond stage, it must become 

institutionalized in speci. c sets of international rulesand organizations (FINNEMORE; SIKKINK,1998, p.900). 
143 Such institutionalization contributes strongly to the possibility for a norm cascade both by clarifying what, 

exactly, the norm is and what constitutes violation (often a matter of some disagreement among actors) and by 

spelling out specific procedures by which norm leaders coordinate disapproval and sanctions for norm breaking  

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 900). 
144 Institutionalization is the process through which an unsettled norm becomes settled and embedded into the 

normative structure (BJÖRKDAHL, 2002, p. 135). 
145 Settled norms can therefore be considered as action guiding devices, instructional units directing the behavior 

of actors and identifying commonly accepted notions of “best practices” (BJÖRKDAHL, 2002, p.41-42). 
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restrições estruturais. Para uma norma se sustentar a longo prazo, segundo Björkdahl, “elas 

precisam de uma ancoragem organizacional” (BJÖRKDAHL, 2002, p. 135, tradução nossa)146. 

Para estudar o processo de institucionalização de uma norma, ou seja, estudar “se e 

como uma norma está se refletindo na infraestrutura da organização”, Björkdahl (2002, p. 135, 

tradução nossa)147, enfatiza que é preciso traçar a retórica em torno de práticas, reformas 

organizacionais e procedimentais e mudanças nas políticas e programas. De acordo com 

Björkdahl, o suporte retórico é dado a uma norma “quando as prescrições incorporadas na 

norma tornam, por meio de mudanças na retórica, discurso ou comportamento, um foco de 

atenção política” (BJÖRKDAHL, 2002, p.137, tradução nossa)148. Conforme a autora, “o apoio 

retórico indica o compromisso político com a norma e pode fortalecer a norma, o que pode ser 

interpretado como a institucionalização iniciada” (CHECKEL, 1999, p. 87-89 apud 

BJÖRKDAHL, 2002, p.137, tradução nossa)149. 

De acordo com Finnemore e Sikkink, “o mecanismo principal para promover a ‘cascata’ 

da norma é um ativo processo de socialização internacional” (FINNEMORE; SIKKINK,1998, 

p. 902, tradução nossa)150. A socialização “é o mecanismo a partir do qual líderes normativos 

persuadem outros a aderirem à norma” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p.902, tradução 

nossa)151. A socialização das normas “é interpretada como um processo de conscientização 

moral, argumentação, diálogo e persuasão” (RISSE, 1999, p.529 apud BJÖRKDAHL, 2002, 

p.100)152.  

Com relação ao momento em que se verifica um ‘cascateamento’ da norma, ou seja, a 

adoção da norma por vários países, Finnemore e Sikkink (1998, p.902) argumentam que 

frequentemente um ‘contágio’ ou um efeito de demonstração regional ou internacional ocorre, 

no qual as influências da norma transnacional ou internacional se tornam mais importantes do 

que a política doméstica para provocar a mudança normativa. Essa dinâmica, para as autoras, 

 
146 To be able to sustain themselves over the long term, norms need to find an organizational “home” 

(BJÖRKDAHL, 2002, p. 135). 
147 To study the process of institutionalization, we need to trace the rhetoric surrounding practices,organizational 

and procedural reforms and changes in policies and programs to discover if the unsettled norm is becoming 

reflected in the organization’s infrastructure (BJÖRKDAH, 2002, p. 135). 
148 Rhetorical support is given to a norm when the prescriptions embodied in the norm become, through changes 

in rhetoric, discourse or behavior, a focus of political attention (BJÖRKDAHL, 2002, p.137). 
149 The rhetorical support signals political commitment to the norm and may empowerthe norm, which can be 

interpreted as the institutionalization having commenced (BJÖRKDAHL, 2002, p.100). 
150 We argue that the primary mechanismfor promoting norm cascades is an active process of international 

socializationintended to induce norm breakers to become norm followers (FINNEMORE; SIKKINK,1998, p. 

902). 
151 Socialization is thus the dominantmechanism of a norm cascade—themechanism through which norm leaders 

persuade others to adhere (FINNEMORE; SIKKINK,1998, p. 902). 
152 Socialization is interpreted as a process of moral consciousness raising, argumentation, dialogue and 

persuasion (RISSE, 1999, p.529 apud BJÖRKDAHL, 2002, p.100) 
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trata-se de um processo de socialização internacional. De acordo com Finnemore e Sikkink 

(1998), “a socialização é, portanto, o mecanismo dominante de uma cascata de norma – o 

mecanismo por meio do qual líderes persuadem outros (Estados) a aderir a norma” 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 902, tradução nossa, grifo nosso)153. 

Olhando pela perspectiva do Estado, ou melhor, pela perspectiva doméstica, o que se vê 

no processo de socialização é o estabelecimento de uma conexão entre a norma doméstica e a 

norma “cascateada”, onde a norma internacional ou regional influencia e define os padrões de 

comportamento apropriados por parte dos Estados. No entanto, essa relação entre norma 

internacional e norma doméstica parece não ser tão imediata ou de um mimetismo direto, uma 

vez que se deve considerar, tal como pontuado por Finnemore e Sikkink, “que as normas 

internacionais devem sempre exercer sua influência através dos filtros das estruturas e das 

normas domésticas, as quais podem produzir importantes variações nos níveis de compliance 

(conformidade) e de interpretação dessas normas” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 893, 

tradução nossa, grifo nosso)154. 

 

6.1.4 Internalização da norma 

 

O terceiro e último estágio do “ciclo de vida” da norma corresponde à internalização da 

norma. Conforme Finnemore e Sikkink, “as normas podem se tornar tão amplamente aceitas 

que elas são internalizadas pelos atores e alcançam uma qualidade de “tidas como certas” 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 904), levando com que a conformidade à mesma seja algo 

quase automático”, e, portanto, não sendo mais assunto ou matéria de debate público. 

 

6.1.5 Considerações acerca de um uso sensível do modelo ‘ciclo de vida da norma’ 

 

Para uma apropriação do modelo de ‘ciclo de vida’ da norma como uma possível 

alternativa para ancorar nossa leitura e contribuir no sentido de ampliar o quadro de análise de 

nossa pesquisa de tese, torna-se necessário que sejam feitas algumas considerações e adaptações 

coerentes e justificáveis no modelo. 

 
153 Socialization is thus the dominant mechanism of a norm cascade-the mechanism through which norm leaders 

persuade others to adhere (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 902). 
154 In addition, international norms must always work their infuence through the . lter of domestic structures and 

domestic norms, which can produce important variations in compliance and interpretation of these norms 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 893). 
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A primeira consideração diz respeito ao fato de que estamos examinando normas 

especificamente relacionadas à integridade da pesquisa, enquanto as idealizadoras do modelo 

abordam normas internacionais em geral.  

Conforme colocado anteriormente, o modelo é um recurso cuja aplicação possibilita 

uma compreensão do processo “evolutivo” da norma internacional – englobando desde a 

emergência da norma, a “cascata” de norma e a sua internalização. Quanto ao uso desse modelo, 

estamos valorizando justamente a possibilidade de apreendermos alguns movimentos, quais 

sejam: a emergência das preocupações e das demandas normativas em nível local em torno da 

integridade da pesquisa, o ‘cascateamento’ dessas preocupações e demandas normativas em 

diversos países e instituições, e a internalização dessas preocupações convertidas e 

formalizadas em instâncias específicas, como nos acordos e/ou convênios de colaboração 

científica internacional. Esses movimentos compreendem o que estamos considerando como 

um processo de ‘internacionalização normativa’ da integridade da pesquisa. 

Com relação à dinâmica do “ciclo de vida” da norma, o estágio da internalização, 

segundo as proponentes do modelo, é aquele no qual “a norma passa a ser adotada 

automaticamente, sem questionamentos” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 895, tradução 

nossa)155. No que diz respeito a esse estágio, considerando a definição apresentada pelas as 

autoras do modelo, entendemos que olhando para um cenário internacional onde encontramos 

diversas e diferentes respostas normativas voltadas para a integridade da pesquisa e, sobretudo, 

onde a dinamicidade e a complexidade dos ambientes de pesquisa levam com que novas 

questões/problemas potencialmente afetem a integridade da pesquisa, requerendo, portanto, 

discussões e demandas no plano normativo, de um modo geral, não há como se falar em “adoção 

automática, sem questionamentos” de normas voltadas para a integridade da pesquisa, uma vez 

que a formulação e aplicação das normas acionam repertórios plurais, de forma a (re)ajustá-las 

aos e nos cursos da ação. No capítulo 7, apresentaremos discussões nessa direção, a partir de 

uma perspectiva pragmatista. 

Partindo-se dessas observações, nossa posição foi pela adaptação do modelo “ciclo de 

vida” da norma, considerando o terceiro estágio do mesmo, não como internalização no sentido 

proposto pelas autoras, e, sim, no sentido da formalização normativa, ou seja, quando a norma 

se converte em algo formalizado, instituído, como por exemplo, pela inserção de normas e/ou 

regras relacionadas à questão da integridade da pesquisa nos acordos e convênios de 

colaboração científica internacional.  

 
155 At the far end of the norm cascade, norm internalization occurs;norms acquire a taken-for-granted quality 

and are no longer a matter of broad public debate (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 895). 
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6.2 UMA NARRATIVA DA ‘INTERNACIONALIZAÇÃO NORMATIVA’ DA 

INTEGRIDADE DA PESQUISA 

 

A afirmação de Finnemore e Sikkink de que “uma nova norma nunca entra em um vácuo 

normativo” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p.897, tradução nossa)156 é bastante pertinente 

para iniciarmos o desenvolvimento de nossa narrativa sobre a ‘internacionalização normativa’ 

da integridade da pesquisa, e esclarecermos algumas considerações em nosso trabalho diante 

da escolha em adotarmos algumas ideias subjacentes ao modelo “ciclo de vida” da norma, o 

qual tem a emergência da norma como primeiro estágio desse processo. 

Ao mencionarmos a expressão “emergência de normas” voltadas para a integridade da 

pesquisa, de forma alguma se pretendeu inferir a ideia da não existência de normas e quadros 

normativos anteriores desenvolvidos para orientar comportamentos e práticas no campo da 

pesquisa científica, principalmente se considerarmos duas perspectivas normativas atreladas ao 

termo “integridade” pontuadas por Steneck, quais sejam, “integridade como meta ou princípio, 

capturando, ainda de forma imprecisa, uma fundamental responsabilidade compartilhada pelos 

pesquisadores” e “integridade como padrão prático para o desenvolvimento de políticas” 

(STENECK, 2011, p.10, tradução nossa)157. 

Uma das constatações de que a ‘emergência de normas’ para orientar comportamentos 

e práticas no campo da pesquisa científica não se deu em um “vácuo normativo” é a estrutura 

normativa da ciência – normas técnicas e sociais, apresentada por Merton em 1942 – a qual, 

indiscutivelmente, a despeito das críticas e propostas de atualizações subsequentes, como as de 

Ziman (2000) e Anderson et al. (2010), é referência basilar quando se deseja abordar os 

comportamentos dos pesquisadores e cientistas. 

As normas sociais mertonianas – comunalismo, universalismo, desinteresse e ceticismo 

organizado, já mencionadas no capítulo quatro deste trabalho, explicitam comportamentos 

individuais ideais, que, se interiorizados e institucionalizados, segundo a concepção 

funcionalista de Merton, seriam suficientes para garantir o bom funcionamento da ciência e de 

sua autonomia. No entanto, a operatividade dessas normas tem se apresentado como um grande 

desafio a ser enfrentado diante dos ambientes de pesquisa contemporâneos, cada vez mais 

dinâmicos e complexos, não sendo incomuns as situações onde as normas sociais mertonianas 

são contrariadas.  

 
156 In other words, new norms never enter a normative vacuum (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p.897). 
157 As a goal or principle, integrity has na importante place in discussion of research behavior. It captures, if 

somewhat imprecisely, a fundamental responsibility shared by researchers. As a practical standard for developing 

policies (STENECK, 2011, p.10). 
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Ziman (2000) e Jasanoff (2006), chamam a atenção para os desafios e dificuldades da 

operatividade das normas mertonianas nos contextos contemporâneos nos quais a ciência e a 

atividade científica acontecem; contextos estes referenciados por alguns estudiosos como 

ciência “modo 2”, sendo caracterizado, conforme observa Jasanoff (2006), “pela pesquisa 

orientada para missões, abordagens interdisciplinares, diversificação institucional e crescentes 

demandas públicas por accountability” (JASANOFF, 2006, p. 24, tradução nossa)158. Ziman 

observa que, na ciência “modo 2”, “o conhecimento é produzido por equipes de pesquisadores 

em rede em uma ampla gama de organizações”, cujos membros das equipes possivelmente “têm 

responsabilidades epistêmicas bem diferentes” (ZIMAN, 2000, p. 173, tradução nossa)159, 

dependendo de sua atuação e vinculação ou contrato naquele empreendimento científico. 

A importância atribuída ao conhecimento científico e aos diversos interesses e 

interessados na produção e uso do mesmo, próprios da ciência “modo 2”, impõem grandes 

desafios e dificuldades para a realização, por exemplo, da norma mertoniana desinteresse. 

Jasanoff (2006), por exemplo, ao pontuar que o crescimento das economias nacionais, a 

indústria, o mercado, a saúde e a segurança das populações e do ambiente dependem cada vez 

mais da produção de conhecimento científico útil, chama a atenção para o fato de  que “a ciência 

não pode mais se dar ao luxo de ser desinteressada; ela serve a muitos propósitos e a muitos 

interessados para reivindicar ou para buscar desapegos” (JASANOFF, 2006, p. 23, tradução 

nossa)160. 

Nos Estados Unidos, a colocação do problema da má conduta de profissionais no campo 

da pesquisa científica e a emergência de normas para prevenir desvios, bem como a 

implementação de mecanismos para lidar com suspeitas de desvios ou má conduta em pesquisa, 

paradoxalmente, tiveram como um dos primeiros e principais atores ou empreendedores 

normativos, se utilizarmos a linguagem adotada no modelo “ciclo de vida”, agentes políticos 

(parlamentares do Congresso americano) e não atores que possuem fortes noções sobre o 

comportamento adequado ou desejável em suas comunidades, no caso, atores da comunidade 

científica, tal como o entendimento de empreendedores normativos apresentado por Finnemore 

e Sikkink. 

 
158 Mode 2 science, these analysts argue, is characterized by mission-oriented research, cross-disciplinary 

approaches, institutional diversification, and growing public demands for accountability (JASANOFF, 2006, p. 

24). 
159 In ‘Mode 2’, therefore, knowledge is produced by teams of researchers networked across a wide range of 

organizations. The members of these teams often have quite different epistemic responsibilities,depending on their 

terms of employment (ZIMAN, 2000, p. 173). 
160 Science can no longer afford to be disinterestesd; it serves too many purposes and too many masters to claim 

or to seek detachment (JASANOFF, 2006, p. 23). 
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Como pontuado por Steneck (2011, p.11), “governos, no mundo todo, têm tipicamente 

adotado abordagens reativas, não proativas, para a questão da integridade na pesquisa, 

intervindo somente quando surgem questões ou problemas relacionados à má conduta 

científica” (STENECK, 2011, p.11, tradução nossa)161. As respostas reativas ao desafio de 

promover a integridade da pesquisa, segundo Kalichman (2016, p.786)162, “são orientadas 

através de regulamentos, políticas e/ou códigos que definem os mais graves comportamentos 

de pesquisa e os mecanismos de prescrição para investigar e sancionar os casos de má conduta 

em pesquisa” e as respostas proativas, “são aquelas orientadas em grande parte pela educação, 

mas também com a criação de códigos de conduta” (KALICHMAN, 2016, p.786, tradução 

nossa)163. 

Em resposta ao problema da má conduta em pesquisa, nos Estados Unidos foram 

desenvolvidos instrumentos normativos, em grande parte, com forte vinculação legal, a 

exemplo da regulação da Health Research Extension Act pelas principais agências de 

financiamento NIH e NSF, e a promulgação, em 2000, da política federal de má conduta pelo 

OSTP – Federal Research Misconduct Policy. Este último instrumento normativo estabelece o 

limite legal em termos de jurisdição e de objeto de imputação, uma vez que seu poder legal se 

encontra, respectivamente, restrito ao âmbito das pesquisas científicas intra e extramuros, em 

quaisquer áreas do conhecimento que sejam financiadas pelo governo federal americano, e 

restrito às práticas FFP. 

Para Steneck, a definição de má conduta apresentada na Federal Research Misconduct 

Policy, “estabelece um padrão mínimo para medir o comportamento aceitável e não um padrão 

para julgar todo o comportamento da pesquisa” (STENECK, 2007, p. 21, tradução nossa)164, 

sendo a principal preocupação do governo “assegurar que a pesquisa financiada com recursos 

públicos seja precisa e adequadamente representada, afirmando claramente que as três práticas, 

 
161 Worldwide, governments have typically taken a reactive, not proactive, approach to integrity in research 

(STENECK, 2011, p.11).  
162 Responses to the challenge of promoting research integrity varied in the details, but were uniform in being 

comprised of two forms of approach: (1) reactive (i.e., guidance through regulations, policies, and/or codes 

defining the most serious research misbehaviors and prescribing mechanisms for investigating and sanctioning 

cases of research misconduct) and (2) proactive (i.e., largely education, but also the creation of codes of 

conduct.(KALICHMAN,2016, p.786). 
163 Second, responses to the challenge of promoting research integrity varied in the details, but were uniform in 

being comprised of two forms of approach:(1) reactive (i.e., guidance through regulations, policies, and/or codes 

defining themost serious research misbehaviors and prescribing mechanisms for investigating and sanctioning 

cases of research misconduct) and (2) proactive (i.e., largely education, but also the creation of codes of conduct) 

((KALICHMAN, 2016, p.786). 
164 When using the common Federal definition to discuss research misconduct, it is important to understand that 

it establishes a minimum standard for measuring acceptable behavior, not a standard for judging all research 

behavior. In particular, it does not imply that all other behaviors are acceptable (STENECK, 2007, p. 21). 
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comumente referidas como ‘FFP’, são consideradas erradas” (STENECK, 2007, p. 21, tradução 

nossa)165, o que não implica dizer que os outros tipos de comportamentos desviantes sejam 

aceitáveis.  

Para Fanelli, a definição de má conduta do governo federal americano, embora seja 

considerada “a mais estreita, legalista e clara definição adotada por qualquer outro país”, “esta 

precisão é mais aparente do que real”, uma vez que “o velho problema de se definir 

consistentemente e objetivamente o que se considera como ‘sérios desvios’ permanece” 

(FANELLI, 2012, p. 81)166. Por outro lado, no próprio corpo textual da Federal Research 

Misconduct Policy, é apresentada a justificativa para a manutenção da expressão “afastamento 

significativo de práticas aceitas pela comunidade de pesquisa relevante”, pautada no 

reconhecimento de possível existência de diferenças nas práticas de pesquisa, cuja consideração 

em termos de desvio ou não, cabe exclusivamente às comunidades de pesquisa pertinentes e 

relevantes. 

 

Questão: Diversos comentários enfatizaram a necessidade de maior precisão 

na expressão “afastamento significativo das práticas aceitas da comunidade 

científica”. Resposta: Esta frase destina-se a deixar claro que o 

comportamento alegadamente envolvendo má conduta em pesquisa deve ser 

avaliado no contexto de práticas comunitárias, ou seja, práticas que são 

geralmente entendidas pela comunidade, mas que podem não estar em uma 

forma escrita. Para fins de esclarecimento e para ser mais abrangente, o termo 

“comunidade científica” foi modificado para “comunidade de pesquisa 

relevante”. A política não pretende ratificar essas “práticas aceitas”, mas sim 

indicar que essas podem variar entre diferentes comunidades (OSTP, 2000, 

tradução nossa)167. 

 

O forte nexo entre integridade da pesquisa e o governo dos Estados Unidos – 

manifestado pelo desenvolvimento de instrumentos normativos voltados para a integridade da 

pesquisa com vinculação legal – é expressivo, senão singular, se comparado com outros países. 

 
165 The government’s main concern in establishing this definition is to assure that publicly funded research is 

accurate and appropriately represented by clearly stating that three practices, commonly referred to as “FFP,” 

are wrong (STENECK, 2007, p. 21). 
166 The US federal definition of misconduct might be considered the most narrow, legalistic and clear-cut 

definition adopted by any country. Yet, its clarity and precision are more apparent than real. [...] Therefore, the 

old problem of defining consistently and objectively what a “serious” deviation entails has not gone away. 
(FANELLI, 2012, p. 8) 
167 Issue: Several comments stressed the need for greater precision in the phrase “significant departure from 

accepted practices of the scientific community”. Response: This phrase is intended to make it clear that behavior 

alleged to involve research misconduct should be assessed in the context of community practices, meaning 

practices that are generally understood by the community but that may not be in a written form. For clarification 

purposes and in order to be more comprehensive, the term ``scientific community'' has been modified to read 

"relevant research community.'' The policy is not intended to ratify those "accepted practices'' but rather to 

indicate that these may vary among different communities (OSTP, 2000). 



  159 

 

 

Nessa direção, no que diz respeito aos mecanismos de supervisão e monitoramento com 

provisões legais, tem-se a obrigatoriedade definida em lei, por exemplo, para que as instituições 

de pesquisa reportem os casos de suspeitas de má conduta aos departamentos ou a órgãos 

federais. São exemplos o NIH, delegação de autoridade do ORI para rever investigações 

realizadas localmente pelas instituições de pesquisa, e a promulgação da Creating 

Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science Act 

(COMPETES Act) (UNITED STATES, 2007), que estabelece a competência da NSF para 

exigir das instituições de pesquisa que solicitam assistência financeira da agência, a garantia 

destas quanto ao provimento de treinamento em conduta responsável em pesquisa, 

estabelecendo também a competência da NSF em supervisionar a conformidade ou não desta 

exigência. 

O Diretor [da NSF] exigirá que cada instituição que solicita assistência 

financeira da Fundação para pesquisa em ciências, engenharia ou educação 

descreva em sua proposta de concessão um plano para fornecer treinamento 

apropriado e supervisão na conduta responsável e ética da pesquisa para 

estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação e pesquisadores de pós-

doutorado participantes do projeto de pesquisa proposto (UNITED STATES, 

2007, p. 680, tradução nossa, grifo nosso)168. 

 

A exigência de treinamento/educação em conduta responsável em pesquisa para 

estudantes e pesquisadores também fora estabelecida em 1989 pelo NIH, sendo esta atualizada 

em 2011. 

 

O NIH exige que todos os estagiários, bolsistas, participantes e acadêmicos 

que recebem apoio através de qualquer treinamento do NIH, prêmio de 

desenvolvimento de carreira (individual ou institucional), bolsa de pesquisa 

acadêmica e bolsa de pesquisa de dissertação devem receber instruções sobre 

a conduta responsável da pesquisa (NIH, 2011, tradução nossa)169. 

 

Por obrigatoriedade ou não, dependendo do tipo de instituição e de sua participação em 

pesquisas com apoio financeiro federal, em grande parte, as instituições de ensino e pesquisa, 

públicas e privadas, dos Estados Unidos desenvolveram seus próprios instrumentos normativos 

voltados para a integridade da pesquisa, e suas próprias estruturas administrativas para lidar 

 
168 The Director shall require that each institution that applies for financial assistance from the Foundation for 

science and engineering research or education describe in its grant proposal a plan to provide appropriate 

training and oversight in the responsible and ethical conduct of research to undergraduate students, graduate 

students, and postdoctoral researchers participating in the proposed research Project (UNITED STATES, p. 680, 

2007) 
169 NIH requires that all trainees, fellows, participants, and scholars receiving support through any NIH training, 

career development award (individual or institutional), research education grant, and dissertation research grant 

must receive instruction in responsible conduct of research (NIH, 201). 
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com os desvios das normas prescritas ou proscritas nesses documentos. Esses movimentos, 

onde as normas estabelecidas voltadas para a integridade da pesquisa passam a fazer parte das 

estruturas normativas das instituições, expressam o que Finnemore e Sikkink denominam de 

institucionalização da norma. As autoras observam que a institucionalização da norma requer 

o esclarecimento do que exatamente é a norma, o que constitui a sua violação e quais são os 

procedimentos específicos para lidar com a sua quebra ou não cumprimento da norma.  

Localmente, ou seja, no âmbito das instituições de pesquisa, e aí pode-se considerar, 

tanto nos Estados Unidos como em outros países, a institucionalização normativa da integridade 

da pesquisa não ocorre de forma completa ou mesmo uniforme; está sujeita a variações, seja do 

ponto de vista temporal de seu desenvolvimento como também, e, principalmente, do ponto de 

vista de conteúdo, especialmente no que diz respeito à definição de má conduta científica. 

Também estão sujeitas a outras variações, como, por exemplo, a acessibilidade, ou seja, como 

essas políticas estão (ou não) prontamente ou facilmente disponíveis para as pessoas que elas 

afetam ou interessam, tendo esta questão sido estudada por Lind (2005).  

Referindo-se especificamente aos Estados Unidos, Steneck (2007) pontua que as 

políticas desenvolvidas pelas instituições norte-americanas, em geral, “seguem o padrão 

recomendado pelo Governo Federal, porém, quase sempre incluindo alguns elementos 

adicionais, que por uma razão ou outra, tenham sido assumidos como tendo importância local” 

(STENECK, 2007, p.23, tradução nossa)170. Esta afirmação é constatada em estudo de Resnik 

et al. (2015a), onde foram analisados os tipos de comportamento definidos como má conduta 

em pesquisa em políticas institucionais de 183 instituições de pesquisa públicas e privadas dos 

EUA. Destas, em relação à disponibilidade e ao acesso para tais políticas, os autores pontuam 

que, “nem todas, embora não a maioria, puderam ser obtidas à partir dos websites institucionais” 

(RESNIK et al., 2015a, p.2). 

Com relação à variação de tipos de comportamento além de FFP, nas políticas 

institucionais estudadas e aos possíveis impactos sobre a integridade da pesquisa, os autores 

ponderam que, por um lado, tal variação pode ajudar na promoção da integridade da pesquisa, 

uma vez que a inclusão na política de um tipo ou outro de comportamento considerado como 

má conduta, reflete as preocupações locais, ou seja, “aqueles que consideram particularmente 

relevantes para a sua cultura institucional e foco de pesquisa” (RESNIK et al., 2015a, p.5), e 

 
170 Institutional research misconduct policies generally follow the pattern recommended by the Federal 

Government, but almost always include some additional elements that for one reason or another are assumed to 

have local importance (STENECK, 2007, p.23). 
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que, por outro, tal variação pode prejudicar a integridade da pesquisa. Com relação à segunda 

argumentação, os autores, chamam a atenção para as dificuldades que estas variações 

representam para pesquisadores envolvidos em projetos colaborativos. Enfatizando um 

importante aspecto para uma efetiva realização de projetos colaborativos – no caso do estudo 

em questão, projetos interinstitucionais, qual seja, a identificação de suposto comportamento 

desviante –, os autores colocam que:  

 

Se cientistas de diferentes instituições forem governados por diferentes 

definições de má conduta, eles poderão ter dificuldade em saber se devem 

denunciar uma suspeita de violação relacionada ao projeto colaborativo, pois 

podem não ter certeza sobre quais regras da instituição ela se aplica (RESNIK 

et al., 2015a, p.5, tradução nossa)171. 

 

Nos Estados Unidos, o ORI, com suas responsabilidades e atuações – no 

desenvolvimento de políticas, procedimentos e regulamentos relacionados à detecção, 

investigação e prevenção de má conduta de pesquisa, prestação de assistência técnica às 

instituições em questões envolvendo investigação de alegações de má conduta de pesquisa, 

análises de políticas, avaliações e pesquisas objetivando construir uma base de conhecimento 

sobre má conduta de pesquisa e, sobretudo, com suas atuações no desenvolvimento de 

programas de educação/treinamento em conduta responsável em pesquisa – pode ser 

considerado como um relevante ator para o processo de institucionalização normativa da 

integridade da pesquisa, tanto em nível nacional como internacional. Nesse sentido, com 

relação ao ORI e à sua experiência, Anderson (2014) afirma que “a sua influência [do ORI], no 

entanto, estendeu-se a campos de estudo além das ciências da vida, além da pesquisa financiada 

pelo governo federal e além dos Estados Unidos” (ANDERSON, 2014, p.2, tradução nossa, 

grifo nosso)172.  

A vinculação entre responsabilidade na pesquisa e alta qualidade da pesquisa com a 

potencialidade de avanços econômicos e sociais, e a confiança pública nos resultados e produtos 

da ciência tem sido reconhecida e aceita mundialmente. Por outro lado, o reconhecimento da 

importância da colaboração científica internacional para o avanço da ciência e da pesquisa se 

mostra evidente, à medida em que se constata que o crescente aumento desse tipo de 

 
171 If scientists from different institutions are governed by different definitions of misconduct, they may find it 

difficult to know whether to report a suspected violation related to their collaborative project because they may 

be unsure about which institution’s rules apply (RESNIK et al., 2015a, p.5). 
172 The U.S. Office of Research Integrity (ORI) has played a pivotal role in promoting the integrity of research 

funded by the Public Health Service, notably the National Institutes of Health1. Its influence, however, has 

extended to fields of study beyond the life sciences, beyond federally-funded research, and beyond the United States 

(ANDERSON, 2014, p.2) 
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empreendimento científico, que o coloca como uma das mais expressivas dimensões da 

internacionalização da ciência e da pesquisa, conforme já pontuado no capítulo 1. 

Os recentes e dinâmicos arranjos da ‘geografia’ e ‘arquitetura’ da ciência colocam a 

integridade da pesquisa, inescapavelmente, como uma questão de interesse internacional para 

diversos atores, individuais e coletivos. Conforme pontuado por Hiney, “a má conduta em 

pesquisa não é um crime sem vítimas” (HINEY, 2015, p. 11). Além dos impactos negativos 

para pesquisadores e stakeholders envolvidos na pesquisa, para instituições de ensino e 

pesquisa, para os campos de pesquisa, para a sociedade e, sobretudo, para a confiança pública 

na ciência e na pesquisa científica, há de se considerar outros custos associados direta ou 

indiretamente ao problema da má conduta, como, por exemplo, a perda de oportunidade de um 

país, instituição ou pesquisador de participar de um empreendimento colaborativo internacional 

em face da perda de confiança. Essas estão entre algumas possíveis razões para que, cada vez 

mais, sejam empenhados esforços nacionais e institucionais na direção do desenvolvimento de 

suas próprias infraestruturas voltadas para integridade da pesquisa.  

Anderson pontua a substancial influência dos Estados Unidos no encorajamento e 

liderança para o desenvolvimento de iniciativas voltadas para integridade da pesquisa em todo 

o mundo. De acordo com a autora, à medida em que infraestruturas nacionais e transnacionais 

são elaboradas, “estas podem, em parte, ser inspiradas pelo sistema dos Estados Unidos, o qual 

provê exemplos de linguagem, abordagens e procedimentos” (ANDERSON, 2014, p.4, 

tradução nossa)173. A observação de Anderson, no entanto, não implica, de forma alguma, tal 

como pontuado pela autora, em se considerar o desejo ou a pretensão de se esperar algum 

mimetismo direto por parte desses outros países. O desenvolvimento, por outros países, de uma 

infraestrutura de integridade da pesquisa, abarcando política, treinamento e supervisão tal como 

desenvolvidos nos Estados Unidos, inescapavelmente, esbarra em “filtros” de natureza diversa, 

sendo em geral, decorrentes de diferenças nacionais nos sistemas que suportam a pesquisa. As 

diferenças nos ambientes nacionais de pesquisa são apontadas em Anderson e Steneck (2011), 

Anderson et al. (2016) e por outros autores. 

 

Os modos como a pesquisa é financiada, as prioridades definidas por governos 

ou outras autoridades locais, as estruturas institucionais que moldam as 

iniciativas de pesquisa e preparam os jovens cientistas são estabelecidos de 

diferentes maneiras em diferentes países. Estas variações dão origem a 

diferentes interpretações de como a pesquisa deve ser feita, as quais são 

 
173 As national and cross-national infrastructures are elaborated, they may be inspired in part by U.S. systems, 

which provide examples of language, approaches and procedures (ANDERSON, 2014, p.4). 
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expressas em políticas, códigos, normas e práticas que não são uniformes no 

mundo todo (ANDERSON et al., 2016, p.882, tradução nossa)174. 

 

Diversos estudos nos fornecem uma abrangente noção sobre os inúmeros países que têm 

apresentado respostas normativas e regulatórias voltadas para a integridade da pesquisa. Fanelli 

(2012), Godecharle et al. (2014), Resnik et al. (2015a), Resnik et al. (2015b) e Bonn et al. 

(2017) são alguns exemplos de autores que apresentaram estudos mostrando o quão 

heterogêneo é o cenário internacional em termos de respostas normativas voltadas para 

integridade da pesquisa. 

O estudo de Resnik et al. (2015b) apresentou um levantamento em nível global de 

informações sobre as políticas nacionais de má conduta. Restringindo o estudo nos quarenta 

países com maior investimento em P&D na ocasião da realização do mesmo, ou seja, em 2014, 

foram considerados além, dos Estados Unidos, vários países da Europa, Ásia , América do 

Norte e América Latina, como, por exemplo, Alemanha, França, Espanha, Irã, Japão, Coreia do 

Norte, Cingapura, Canadá e Brasil. 

Considerando que política nacional de má conduta poderia ser uma lei, regulação ou 

políticas de agências governamentais de financiamento operando em nível nacional, um dos 

importantes achados desse estudo foi a identificação de uma expressiva variação nas definições 

de má conduta encontradas nas políticas nacionais investigadas. De acordo com Resnik et al., 

“embora todas as políticas nacionais estudadas incluíam FFP, havia pouco acordo em termos 

de outros comportamentos considerados como má conduta” (RESNIK et al., 2015b, p. 4, 

tradução nossa)175. Também constataram que mais da metade dos países considerados no estudo 

possuía políticas nacionais de má conduta e que, dentre os demais, alguns não possuíam 

políticas nacionais ou estas ainda estavam em processo de desenvolvimento.  

O estudo de Resnik et al. (2015b) contribui para a sustentação de dois aspectos que 

temos enfatizado nesse trabalho. O primeiro, diz respeito à consideração de que, “muitos 

governos nacionais estão seriamente considerando a questão da má conduta em pesquisa e estão 

buscando promover a integridade da pesquisa” (RESNIK et al, 2015b, p.4, tradução nossa)176. 

 
174 Systems that support research vary widely across national boundaries. The ways in which research is funded, 

the priorities that are set by governmental or other authorities, and the institutional structures that shape research 

initiatives and prepare young scientists are set up in different ways in different countries. These variations give 

rise to different interpretations of how research should be done, which are expressed in policies, codes, norms, 

and practices that are not uniform worldwide (ANDERSON, 2016, p.882) 
175 Although all countries with national policies included fabrication, falsification, and plagiarism in the definition, 

there was little agreement beyond that (RESNIK et al, 2015b, p.4). 
176 This finding indicates to us that most national governments are taking research misconduct seriously and are 

attempting to promote research integrity (RESNIK et al, 2015b, p.4). 
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O segundo, diz respeito ao fato de que “a falta de acordo na definição de má conduta pode 

conduzir a problemas para a promoção da integridade da pesquisa em pesquisas internacionais” 

(RESNIK et al., 2015b, p.4, tradução nossa)177. 

Interessante destaque no estudo de Resnik et al. (2015b) é o fato de que, 

majoritariamente, as políticas nacionais de má conduta em pesquisa dos países considerados no 

estudo foram criadas e/ou atualizadas após o ano de 2000, ano da apresentação, nos Estados 

Unidos da Federal Research Misconduct Policy. Achados similares foram apresentados no 

estudo de Fanelli (2012). 

A respeito da diversidade de definições de má conduta consideradas nas políticas de má 

conduta, Fanelli (2012) argumenta que “a promoção global da integridade da pesquisa se 

beneficiaria de uma definição mais abrangente” (FANELLI, 2012, p.88, tradução nossa)178. 

Esta abrangência incluiria, segundo o autor, não apenas as ‘black areas’, ou seja, os inegáveis 

maus comportamentos em pesquisa – FFP, mas também as ‘grey areas’, abarcando outros tipos 

de comportamentos além do FFP, podendo também incluir as ‘white areas’, ou seja, 

“comportamentos antiéticos não estritamente ligados às práticas de pesquisa que poucas 

pessoas contestariam, mas muitas poderiam querer manter separadas da questão da má conduta 

em pesquisa” (FANELLI, 2012, p.84, tradução nossa)179, como por exemplo, o assédio sexual. 

Utilizando o vocabulário do modelo do “ciclo de vida” escolhido para ancorar a nossa 

narrativa sobre uma “internacionalização normativa” da integridade da pesquisa, pode-se 

considerar que o “cascateamento” de normas voltadas para a integridade da pesquisa cada vez 

mais se intensifica, à medida em que mais países vêm se comprometendo em desenvolver ou 

em atualizar seus arcabouços normativos e suas infraestruturas institucionais de supervisão, de 

investigação e de adjudicação de má conduta em pesquisa; ou seja, à medida em que mais países 

passam a adotar normas voltadas para a integridade da pesquisa. Conforme o entendimento de 

Finnemore e Sikkink, o momento do “cascateamento” pode ser verificado à medida em que 

“cada vez mais países começam a adotar a norma” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 902).  

 
177 Lack of agreement on the definition of misconduct can lead to problems for promoting integrity in international 

research, since a type of behavior may be categorized as misconduct by one country but not by another (RESNIK 

et al, 2015b, p.4). 
178 In conclusion, a consensus on “core” research misconduct is ready at hand, but the global fostering of research 

integrity would benefit from a more comprehensive definition — one that encompasses not only the “black”, but 

also the “grey” areas, and maybe the “white” ones too (FANELLI, 2012, p.88). 
179 Whether open or closed, definitions might also include unethical behaviours not strictly linked to research 

practices, thus entering “white areas” of generally unethical behaviour, which few people would contest but many 

might wish to keep separate from the issue of research misconduct (FANELLI, 2012, p.84) 



  165 

 

 

Tem sido considerável a adoção de políticas em nível nacional, sendo algumas 

desenvolvidas por agências de financiamento, como no Canadá e no Brasil, e outras por grupos 

de instituições, como é o caso do Reino Unido. 

No Canadá, por exemplo, a Tri-Agency lançou oficialmente em 2011, sendo atualizada 

recentemente (em 2016), a política de integridade da pesquisa em nível nacional – Tri-Agency 

Framework: Responsible Conduct of Research (TRI-AGENCY, 2016). A política conjunta das 

agências Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Natural Sciences and Engineering 

Research Council of Canada (NSERC) e Social Sciences and Humanities Research Council of 

Canada (SSHRC), “estabelece as responsabilidades e políticas correspondentes para 

pesquisadores, instituições e Agências, que juntos ajudam a apoiar e promover um ambiente de 

pesquisa positivo” (TRI-AGENCY, 2016, p.1). A fim de garantir accountability e transparência 

para o uso adequado de fundos públicos no apoio à pesquisa, e para evitar que pesquisadores 

que tenham cometido má conduta ao mudarem de instituições não sejam reconhecidos ou 

identificados como suspeitos ou acusados de infringirem quaisquer uma das Agency policies, 

ou seja, o “conjunto de regras, diretrizes e guidelines emitidos por uma Agência individual ou 

conjuntamente pelas Agências” (TRI-AGENCY, 2016, p.18, tradução nossa)180, a Tri-Agency 

mantém o requisito implementado desde 2011, qual seja, a publicização dos dados pessoais e 

dos dados relativos ao objeto da investigação de má conduta envolvendo o pesquisador. 

No Reino Unido, com a participação de representantes de universidades, departamentos 

governamentais e os principais financiadores de pesquisa, foi desenvolvido o documento The 

Concordat to Support Research Integrity (UUK, 2012), com o objetivo de “prover uma 

estrutura nacional abrangente para boas condutas de pesquisa e sua governança”. Endossando 

os princípios e responsabilidades da Singapore Statement on Research Integrity (2010), a 

Concordata estabelece cinco compromissos direcionados para todos envolvidos com a 

pesquisa: manter os mais altos padrões de rigor e integridade em todos os aspectos da pesquisa; 

assegurar que a pesquisa seja conduzida de acordo com apropriados quadros ético, legal e 

profissional, obrigações e padrões; apoiar um ambiente de pesquisa que seja sustentado por uma 

cultura de integridade e baseado em boa governança, melhores práticas e apoio ao 

desenvolvimento de pesquisadores; usar processos para lidar com alegações de má conduta de 

pesquisa que sejam transparentes, robustos e justos; trabalhar juntos para fortalecer a 

integridade da pesquisa e revisar o progresso regular e abertamente. 

 
180 Agency policies: The set of rules, directives and guidelines issued by an individual Agency or jointly by the 

Agencies ((TRI-AGENCY, 2016, p.18) 
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Com ou sem formalização ou obrigatoriedade jurídica, e mesmo sem políticas nacionais, 

muitos países têm desenvolvido e institucionalizado molduras normativas voltadas à promoção 

da pesquisa responsável, ao monitoramento e à sanção dos comportamentos que as infringem. 

Todo esse movimento representa um expressivo componente do processo de 

“internacionalização normativa” da integridade da pesquisa, assim como delineia um cenário 

plural e complexo do ponto de vista normativo, que representa um potencial problema e um 

grande desafio para o desenvolvimento e para a sustentação da pesquisa científica, cada vez 

mais realizada em redes mundiais de colaboração.  

Um segundo componente para a intensificação ou alavancagem desse processo é aquele 

constituído por atores transnacionais com relevante peso institucional e autoridade reconhecida, 

como, por exemplo, a European Science Foundation (ESF), o Global Science Forum (GSF), a 

All European Academies (ALLEA), o Committe on Publication Ethics (COPE), o Council of 

Science Editors (CSE) e o InterAcademy Partnership (IAP), entre outros. 

Comprometidos com a questão da integridade da pesquisa, esses atores transnacionais, 

ao apresentarem princípios e padrões orientadores para boas práticas em pesquisa, tendem a 

priorizar a conscientização para a questão da integridade da pesquisa e buscam, sobretudo, 

estabelecer algum patamar de harmonização normativa que transcendam fronteiras. Dentre 

algumas representações normativas produzidas por esses atores (relatórios, códigos de conduta, 

declarações, diretrizes etc.) com pretensões de alcance e possível aceitação em nível 

internacional e/ou transnacional, tem-se, por exemplo, Best Practices for Ensuring Scientific 

Integrity and Preventing Misconduct (GSF, 2007), European Code of Conduct for Research 

Integrity (ESF-ALLEA, 2011; ESF-ALLEA, 2017), Responsible Conduct in the Global 

Research Integrity (IAC-IAP, 2012), Statement of Principle for Research Integrity (GRC, 

2013)181 e Core Practices (COPE, 2017) que substitui o Code of Conduct and Best Practice 

Guidelines for Editor, de 2004, entre muitos outros. 

Considerando a não existência de uma norma ou de uma autoridade universal que 

prescreva ou proscreva comportamentos no campo da ciência e da atividade científica, haja 

vista as diferenças legítimas e próprias de cada país, instituição e áreas disciplinares e o 

reconhecimento da importância de se promover e garantir boas práticas e conduta responsável 

em pesquisa, diversos atores organizados em diferentes arranjos e com propósitos 

 
181GRC. Global Research Council is a virtual organisation, comprised of the heads of science and engineering 

funding agencies from around the world, dedicated to promote the sharing of data and best practices for high-

quality collaboration among funding agencies worldwide. Disponível em: 

https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin//documents/GRC_Publications/grc_statement_principles_resea

rch_integrity_FINAL.pdf. Acesso em abr. 2019. 

https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/grc_statement_principles_research_integrity_FINAL.pdf
https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/grc_statement_principles_research_integrity_FINAL.pdf
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diferenciados, a exemplo dos elencados acima, buscam apresentar proposições normativas 

consensuais visando alcançar algum patamar de harmonização em torno de aspectos gerais e/ou 

específicos, a exemplo do COPE e o CSE, que tratam de estabelecer normas e procedimentos 

direcionas para a publicação científica.  

De um modo geral, essas considerações são pontuadas, por exemplo, no relatório 

produzido pelo GSF, da OECD – Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and 

Preventing Misconduct (GSF, 2007). 

 

É importante declarar explicitamente que este relatório é de natureza 

informativa e consultiva, sem tentar instruir os governos sobre o que eles 

devem fazer em matéria de má conduta na pesquisa. O Global Science Forum 

e os participantes do workshop de Tóquio não têm autoridade nem inclinação 

para impor quaisquer medidas prescritivas aos governos soberanos. Além 

disso, é reconhecido que não existe uma solução global abrangente, única para 

todos, devido à considerável diversidade entre os países em variáveis como a 

estrutura geral do sistema científico, os papéis das instituições públicas e 

privada, o status dos pesquisadores (por exemplo, se são funcionários 

públicos), o sistema jurídico e tradições e costumes históricos. Mesmo assim, 

e dentro das restrições impostas por essas legítimas diferenças, benefícios 

poderiam derivar da harmonização de definições, regras e procedimentos, do 

compartilhamento internacional de informações e do encorajamento à 

cooperação entre funcionários e administradores que são responsáveis por 

promover e reforçar a integridade na pesquisa (GSF, 2007, p.2, tradução 

nossa)182. 

 

Em geral, documentos normativos elaborados por atores transnacionais apresentam 

princípios e padrões orientadores para boas práticas em pesquisa e/ou para investigações de 

casos de má conduta consensualmente identificados por esses atores que podem ser 

considerados como relevantes bases informacionais a serem acionadas em diferentes situações 

ou contextos. Ao menos duas situações foram pontuadas por Resnik, quando o autor afirma que 

“padrões internacionais para integridade de pesquisa são importantes por várias razões” 

(RESNIK, 2009, p.2), posto que estas nos permitem pensar nesses documentos como bases 

informacionais e também perceber uma questão subjacente ao modelo de “ciclo de vida” da 

 
182 It is important to state explicitly that this report is of an informative and advisory nature, without any attempt 

to instruct governments regarding what they should do in the matter of misconduct in research. The Global Science 

Forum, and the participants of the Tokyo workshop, have neither the authority nor the inclination to impose any 

prescriptive measures on sovereign governments. In addition, it is recognised that there is not an all-embracing, 

one-size-fits-all global solution, due to the considerable diversity among countries in such variables as the overall 

structure of the science system, the roles of public and private institutions, the status of researchers (e.g., whether 

they are public servants), the legal system, and historical traditions and customs. Even so, and within the 

constraints imposed by these legitimate differences, benefits could be derived from harmonising definitions, rules 

and procedures, sharing information internationally, and encouraging cooperation among officials and 

administrators who are responsible for promoting and enforcing integrity in research (GSF, 2007, p.2). 
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norma, que é a relação ou a busca de uma relação entre a norma local (nacional/institucional, 

ou seja, doméstica) e a norma internacional.  

A primeira diz respeito ao acionamento de documentos transnacionais como fontes de 

informação para dirimir conflitos em contextos onde possam ocorrer “choques” normativos, 

possivelmente orientando/subsidiando tomadas de decisão. Resnik (2009), considerando os 

contextos de pesquisas internacionais, pontua que “é necessário ter padrões internacionais que 

transcendam as fronteiras nacionais para resolver disputas que podem surgir quando as partes 

vêm de países diferentes” (RESNIK, 2009, p.2-3, tradução nossa)183. Nesse sentido, 

exemplifica com uma situação hipotética. 

 

Por exemplo, suponha que um revisor do país A suspeite que um artigo 

submetido por autores do país B plagia um artigo publicado anteriormente no 

país A. Suponha, também, que organizações governamentais do país A e do 

país B tenham definições diferentes de plágio. Os autores podem argumentar 

que o seu comportamento não se qualifica como plágio de acordo com as 

regras do seu país. Pode ser difícil resolver esse problema sem recorrer a uma 

definição comum (RESNIK, 2009, p.3, tradução nossa)184. 

 

Duas outras razões apresentadas por Resnik (2009) para a importância de construção de 

padrões internacionais nos remetem tanto à consideração destes como bases informacionais, 

quanto à consideração de uma possível dupla relação entre a norma local e a norma 

internacional ou com pretensão de alcance internacional. No primeiro sentido dessa relação, 

teríamos o caso em que uma norma local, caso exista, possa vir a ser atualizada, modificada ou 

mesmo anulada por influência de uma norma internacional, e, no outro sentido, se inexistente 

uma norma local, uma nova norma poderia ser criada tendo-se a norma internacional como 

modelo ou referência. De acordo com Resnik, 

 

Padrões internacionais de integridade, bem reconhecidos, claros e coerentes 

podem incentivar o desenvolvimento de padrões locais. Os países que não 

possuem padrões locais para a condução da pesquisa podem usar os padrões 

internacionais como modelo para o desenvolvimento de suas próprias regras 

e políticas (RESNIK, 2009, p.3, tradução nossa).185  

 
183 International standards for research integrity are important for several reasons. First, because research is 

often international in scope, it is necessary to have ethical standards that transcend national boundaries to resolve 

disputes that may arise when the parties come from different countries (RESNIK, 2009, p.2-3). 
184 For example, suppose that a reviewer from country A suspects that an article submitted by authors from country 

B plagiarizes a previously published article country A. Suppose, also, that government organizations from country 

A and country B have different definitions of plagiarism. The authors could argue that their behavior does not 

qualify as plagiarism according to their country’s rules. It may be difficult to resolve this issue without appealing 

to a common definition (RESNIK, 2009, p.3). 
185 well-recognized, clear, and coherent international integrity standards can encourage the development of local 

standards. Countries that lack local standards for the conduct of research can use international standards as a 

model for the development of their own rules and policies (RESNIK et al., 2009, p.3). 



  169 

 

 

Pesquisadores que estão planejando colaboração internacional recorrem aos 

padrões internacionais como referência para autoria, publicação, 

compartilhamento de dados e outras preocupações importantes. Se surgir uma 

disputa ética durante a colaboração, os pesquisadores podem apelar para uma 

referência comum (RESNIK, 2009, p.3, tradução nossa)186. 

 

As preocupações com a má conduta em pesquisa colocaram em discussão a necessidade 

de maior explicitação e formalização de normas no campo das práticas científicas, levando à 

constituição de uma miríade de instrumentos normativos e de sistemas de monitoramento e de 

adjudicação da pesquisa. No entanto, por outro lado, todo esse movimento, em grande parte 

reativo e isolado, levou a inúmeras representações que expressam, em última instância, algum 

grau de harmonização normativa bem como de procedimentos, seja em nível nacional, 

institucional ou disciplinar. Paradoxalmente, essas representações, antes um fator de 

harmonização, podem se apresentar, na prática, como um potencial problema ou dificuldade 

para a realização de colaboração científica internacional e para a formalização de acordos.  

A heterogeneidade em torno de diversos aspectos – como, por exemplo, diferenças ou 

variações de sistemas de pesquisa possíveis ou disponíveis em diferentes países, variações nas 

abordagens adotadas para a condução da pesquisa em países e/ou disciplinas, diferentes 

respostas dadas para o problema da má conduta, variações nos entendimentos sobre quais 

comportamentos devem ser considerados como má conduta, diferenças na educação ou 

treinamento em práticas responsáveis em pesquisa entre outros – em seu conjunto, pode 

conduzir a diferentes perspectivas com diferentes efeitos para a integridade da pesquisa.  

Como muitos dilemas ou problemas relacionados à integridade da pesquisa provocam 

direta ou indiretamente certa crise, insegurança ou, conforme colocado por González de Gomez 

et al., “uma desestabilização do ordenamento normativo que se pensava assegurar a 

credibilidade e a produtividade científica” (GONZÁLEZ DE GOMEZ et al., 2017, p. 25) e, 

como pontuado por Anderson, “nenhum indivíduo, instituição ou país tem uma perspectiva 

ampla o suficiente para resolver os dilemas persistentes relacionados à integridade da pesquisa” 

(ANDERSON, 2018, p. 460, tradução nossa)187, torna-se fortemente desejável e requerida a 

constituição de espaços híbridos locais, nacionais ou internacionais de caráter deliberativo que 

buscam sobretudo atuar como instrumentos de conscientização pública acerca dos dilemas ou 

problemas. Capurro designa esses espaços como ética pública – “espaços híbridos entre a ética, 

 
186 Investigators who are planning an international collaboration appeal to international standards as a 

benchmark for authorship, publication, data sharing, and other important concerns. If an ethical dispute arises 

during the collaboration, the investigators can appeal to a common benchmark (RESNIK et al., 2009, p.3). 
187 No individual, institution, or country has a broad enough perspective to solve the persistent dilemmas related 

to research integrity (ANDERSON, 2018, p. 460). 
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a gestão e a política” (GONZALEZ DE GOMEZ et al., 2017, p. 30). A World Conference on 

Research Integrity (WCRI) tem sido uma importante instância desses espaços híbridos ao 

possibilitar a discussão pública e promover uma maior conscientização da importância da 

integridade da pesquisa em uma escala global. 

Como um espaço de discussão pública que tem possibilitado a interação entre países 

com trocas de informações e experiências, a WCRI tornou-se, indiscutivelmente, um 

importante ator para a intensificação da “internacionalização normativa” da integridade da 

pesquisa, uma vez que, a cada nova edição, têm aumentado não somente o número de países 

participantes como também o número de participantes comprometidos com a questão, os quais 

desempenham variados papéis ou funções relacionados direta ou indiretamente à atividade 

científica – representantes de universidades, líderes nacionais e institucionais com 

responsabilidade frente à integridade da pesquisa, jovens e seniores acadêmicos e 

pesquisadores, editores de periódicos, jornalistas, gestores, representantes de agências de 

financiamento de pesquisa etc., possibilitando, em um mesmo espaço, plurais perspectivas 

acerca de questões, problemas e/ou iniciativas. 

Retomando o esforço de alinhavar as ideias do modelo de Finnemore e Sikkink às nossas 

discussões sobre a “internacionalização normativa” da integridade da pesquisa, a WCRI pode 

também ser considerada uma importante plataforma organizacional para que empreendedores 

normativos promovam a discussão e a conscientização da importância ou papel das normas para 

a integridade da pesquisa.  

Os fóruns nacionais e internacionais em torno da integridade da pesquisa são espaços 

que buscam reunir perspectivas e vozes de atores diversos com a intenção de delinear zonas de 

convergência em torno de determinadas questões. Sendo espaços deliberativos, em geral 

representativos, o que lhes confere certa legitimidade (e não autoridade), atuam no plano da 

conscientização, da recomendação ou do delineamento daquilo que é desejado.  

A narrativa de Steneck et al. (2018, p.4) sobre a criação da WCRI, apresentada abaixo, 

deixa clara a fundamental atuação de Nicholas Steneck, do ORI, bem como a de Bertil 

Andersson e Tony Mayer, ambos membros da ESF, colocando-os como importantes atores (ou 

empreendedores normativos) para a criação desse espaço, cujos esforços em arregimentar 

aliados possibilitaram ampliar o espaço de discussão, que antes envolvia apenas o ORI e a 

Europa, para se tornar uma conferência mundial para a promoção da integridade da pesquisa. 

De acordo com Steneck et al., “as World Conferences começaram como uma extensão 

experimental do programa de conferências do Office of Research Integrity (ORI) para a Europa” 

(STENECK et al., 2018, p. 4). 
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Como já foi pontuado no capítulo anterior, desde 2000, a atuação do ORI passou a se 

concentrar na prevenção de desvios de má conduta, tendo como pilar a promoção da integridade 

da pesquisa por meio de programas de educação, e que, desde 2000, a Europa também já se 

encontrava engajada, com a liderança do European Science Foundation, nas discussões sobre 

integridade da pesquisa. Em 2006, vários países europeus e grupos de pesquisadores europeus 

direcionavam esforços para desenvolver políticas de má conduta e promover a integridade na 

pesquisa, conforme pontuado em Steneck et al. (2018, p.2). Recuperando esse cenário de 

mobilizações em torno da questão da integridade da pesquisa, Steneck et al. (2018), narram o 

processo de construção da WCRI.  

 

Em 2006, Nicholas Steneck, professor da University of Michigan e consultor 

no ORI, estava se dirigindo à Europa para uma reunião acadêmica e sugeriu 

que se explorasse a possibilidade de realizar uma conferência Europa-Estados 

Unidos para discutir questões sobre integridade de pesquisa de interesse 

comum. [...] Em uma série de reuniões, Steneck, o iniciador da Conferência 

Mundial, teve o interesse europeu em promover a integridade, mas não 

recebeu nenhum compromisso de apoio até uma reunião final em Estrasburgo 

com Bertil Andersson, diretor-executivo da ESF (European Science 

Foundation). 

Andersson que estava profundamente comprometido em assumir um papel 

ativo na promoção da integridade na pesquisa, rapidamente concordou em 

combinar o financiamento da ORI. Mais importante, ele também concordou 

em assumir a liderança na busca de apoio adicional na Europa, começando 

com a Comissão Europeia, nomeando um consultor do ESF, Tony Mayer, para 

coorganizar e presidir a proposta conjunta de conferência EUA-Europa sobre 

integridade em pesquisa. A partir deste acordo, os copresidentes Steneck e 

Mayer assumiram a responsabilidade principal de garantir o financiamento e 

organizar a primeira Conferência Mundial sobre Integridade da Pesquisa 

(STENECK et al., 2018, p.4-5, tradução nossa)188. 

 

Iniciada em 2007, em Portugal, a World Conference on Research Integrity tinha, 

inicialmente, objetivos mais modestos do que seu audacioso título sugeria, conforme pontuado 

por Steneck et al. (2018, p.4). Indiscutivelmente, a Conferência tem sido um importante espaço 

para a comunidade científica global trocar ideias, experiências sobre como promover a 

integridade da pesquisa e evitar a má conduta em pesquisa. Ao final das edições de 2010 e 2013, 

 
188 In 2006, a consultant working at ORI, Nicholas Steneck, University of Michigan, was heading to Europe for an 

academic meeting and suggested that he explore the possibility of holding a Europe–United States conference to 

discuss research integrity issues of common interest. [...] In a series of meetings, World Conference initiator 

Steneck was assured of European interest in promoting integrity but received no commitment of support until one 

final meeting in Strasbourg with European Science Foundation (ESF) Chief Executive, Bertil Andersson. 

Andersson was deeply committed to taking an active role in promoting integrity in research and quickly agreed to 

match ORI’s funding. More importantly, he also agreed to take the lead in seeking additional support in Europe, 

starting with the European Commission, and appointed an ESF consultant, Tony Mayer, to co‐organize and co‐

chair the proposed joint U.S.–European conference on research integrity (STENECK et al., 2018, p.4-5). 
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foram produzidos dois importantes documentos – a Declaração de Cingapura (2010) e a 

Declaração de Montreal (2013) – com a função de atuarem como “um guia global para a 

condução responsável em pesquisa” (WCRI, 2010; WCRI, 2013), tal como pontuado nas notas 

de esclarecimento constantes no rodapé de ambas as Declarações.  

Ao longo das seis edições da WCRI, à medida em que mais países, como também mais 

pessoas desempenhando diferentes e variados papéis e de diferentes disciplinas, vêm 

participando das conferências, trocando ideias e diferentes experiências vivenciadas, em nível 

nacional, institucional e pessoal, é possível identificar um expressivo alargamento das questões 

discutidas como também dos enunciados colocados nesses espaços.  

O relatório final da I WCRI – Final Report to ESF and ORI first world conference on 

research integrity: fostering responsible research (WCRI, 2007) – foi o primeiro registro 

oficial do reconhecimento e do consenso internacional sobre a necessidade de se estabelecer 

certa harmonização de regras e procedimentos para promover boas práticas de pesquisa em 

nível global, da necessidade de uma maior colaboração dos países no combate à má conduta 

em pesquisa e de que a comunidade de pesquisa mundial tem que abordar os muitos problemas 

decorrentes da má conduta em pesquisa de forma a manter a confiança na ciência  

 

A World Conference on Research Integrity: fostering responsible research foi 

o primeiro fórum global reunido para fornecer aos pesquisadores, gestores de 

pesquisas, patrocinadores de pesquisas, editores de periódicos, representantes 

de sociedades profissionais, formuladores de políticas e outros uma 

oportunidade de discutir estratégias para harmonizar políticas de má conduta 

em pesquisa e promover conduta responsável em pesquisa (WCRI, 2007, p.1, 

tradução nossa)189. 

 

A segunda edição da WCRI, realizada em 2010, em Cingapura, conforme pontuado na 

página institucional do evento190, teve uma agenda proativa direcionada para o 

desenvolvimento de recomendações em quatro aspectos fundamentais: 1) “estruturas nacionais 

e internacionais para promover a integridade e responder à má conduta em pesquisa”; 2) 

“códigos globais de conduta e melhores práticas para pesquisa”; 3) “currículos comuns para a 

formação de estudantes e pesquisadores nas melhores práticas”; e 4) “melhores e uniformes 

práticas recomendadas para editores e publishers”. Consensualmente, os participantes da 

 
189 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 (WCRI, 2007, p.1). 
190 2nd World Conference on Research Integrity. Disponível em: https://wcrif.org/wcri2010. Acesso em: 3 mai. 

2019. 

https://wcrif.org/wcri2010
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Conferência desenvolveram um conjunto de responsabilidades ou áreas de responsabilidade 

fundamentais para todos os pesquisadores e os princípios básicos que suportem tais 

responsabilidades, representados no documento Singapore Statement on Research Integrity 

(WCRI, 2010). 

Anderson et al. pontuaram um deslocamento relevante observado entre as duas 

primeiras edições da WCRI, envolvendo a ideia ou a crença de que os mecanismos de 

autorregulação da ciência seriam suficientes para garantir a qualidade e confiança nos registros 

de pesquisa. Subjacente a essa ideia ou crença está a “interferência” (ou não) de outros atores 

da própria comunidade científica para corrigir e garantir tal qualidade e confiança. Referindo-

se às apresentações dos participantes na I WCRI, em 2007:  

 

[...] uma série de apresentações que confirmaram a suficiência da 

autorregulação científica. Este princípio reflete, em primeiro lugar, a 

responsabilidade pessoal dos cientistas que aderem aos mais altos padrões de 

moralidade pessoal e às exigências do método científico e, segundo, a 

capacidade e responsabilidade coletivas da comunidade científica de descobrir 

e corrigir tanto o erro quanto o mau comportamento por meio da revisão por 

pares, replicação e relatórios (ou denúncias) (ANDERSON et al., 2016, p.883, 

tradução nossa)191. 

 

Segundo Anderson et al., na ocasião da II WCRI, em 2010, “a ideia de que a 

autorregulação é suficiente para lidar com a má conduta estava amplamente ausente das 

discussões da conferência” (ANDERSON et al., 2016, p.883, tradução nossa)192. 

A primeira edição da WCRI oportunizou a constatação do quão diversificadas eram as 

abordagens dadas por países e instituições para o problema da má conduta em pesquisa. 

Conforme pontuou Anderson et al., na ocasião da III WCRI, realizada em Montreal, em 2013, 

“o foco havia se deslocado para além das estruturas internas e atividades dos países, para as 

redes de pesquisa colaborativa internacional” (ANDERSON et al., 2016, p.884, tradução 

nossa)193. O documento consensual produzido na III WCRI – Montreal Statement on Research 

Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations (WCRI, 2013) retoma as 

 
191 These were balanced, however, by a number of presentations that affirmed the sufficiency of scientific self-

regulation. This principle reflects, first, the personal responsibility of scientists who adhere to the highest 

standards of personal morality and to the requirements of the scientific method and, second, the collective capacity 

and responsibility of the scientific community to discover and correct both error and misbehavior through peer 

review, replication, and reporting (or whistle-blowing) (ANDERSON et al., 2016, p.883). 
192 By the time of the Second World Conference in Singapore, the idea that selfregulation is sufficient for dealing 

with misconduct was largely absent from conference discussions (ANDERSON et al., 2016, p.883). 
193 By the time of this conference, the focus had shifted beyond countries’ internal structures and activities to 

networks of international collaborative research. In these collaborations, differences in policies and codes of 

ethics can have significant impacts on the integrity of researchprocesses and outcomes (ANDERSON et al., 2016, 

p.884). 
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responsabilidades estabelecidas na Declaração de Cingapura e estabelece um conjunto de 

responsabilidades individuais e responsabilidades coletivas que devem ser assumidas pelos 

pesquisadores e pelas instituições perante os seus parceiros, financiadores e outras entidades 

envolvidas na condução da pesquisa. O documento apresenta tais responsabilidades agrupadas 

em quatro eixos: 1) “responsabilidades gerais”; 2) “responsabilidades na gestão da 

colaboração”; 3) “responsabilidades nas relações colaborativas”; e 4) “responsabilidades sobre 

os resultados de pesquisa”. 

Na perspectiva dos quadros regulatórios, a Declaração de Montreal, conforme WCRI 

(2013), enfatiza o cumprimento de todas as leis, políticas e regulações às quais os atores 

envolvidos na colaboração estão submetidos. Nesse sentido, ressalta a necessidade desses atores 

estarem cientes dos quadros regulatórios e das possíveis diferenças existentes entre os mesmos, 

comumente observadas em contexto das colaborações transfronteiriças. Outro aspecto diz 

respeito ao estabelecimento de acordos amplamente compreendidos e ratificados por todos os 

atores envolvidos. No amplo leque de acordos que devem ser estabelecidos, estão aqueles 

referentes às regras de publicações, regras para uso, gerenciamento, compartilhamento e 

propriedade de dados e regras para autoria, entre outros. 

A quarta edição da WCRI, realizada no Rio de Janeiro, em 2015, teve como foco uma 

preocupação que, segundo Anderson et al. (2016), pouco havia sido considerada nas 

Conferências anteriores, qual seja, “a preocupação de que incentivos e práticas nos sistemas de 

pesquisa exercem pressões que podem levar os pesquisadores a se envolver em má conduta ou 

comprometer a integridade de seus sistemas” (ANDERSON et al., 2016, p. 884, tradução 

nossa)194. De acordo com o documento oficial da Conferência – Conference Summary Report 

(WCRI, 2015), o objetivo da mesma foi  

 

Promover a reflexão sobre o papel da integridade da pesquisa na estrutura da 

ciência contemporânea, abordando as práticas culturais no seu sistema de 

publicação, desafios éticos atuais na revisão por pares e suas consequências 

quanto à confiabilidade do registro de pesquisa (WCRI, 2015, p.8, tradução 

nossa)195.  

 

A Conferência também possibilitou vislumbrar uma visão geral das iniciativas 

institucionais adotadas para lidar com a má conduta de pesquisa, incluindo questões legais, 

 
194 It reflected the concern that incentives and practices in research systems exert pressures that may lead 

researchers to engage in misconduct or otherwise compromise the integrity of their work (ANDERSON et al., 

2016, p. 884) 
195 The 4WCRI promoted a reflection on the role of research integrity in the very structure of contemporary 

science, addressing cultural practices in its publication system, current ethical challenges in peer review and its 

consequences regarding the reliability of the research record (WCRI, 2015, p.8,) 
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institucionais e governamentais entre outras peculiaridades que influenciam as ações de 

integridade da pesquisa em diferentes sistemas de ciência e tecnologia.  

Se a primeira edição da WCRI teve como objetivo estabelecer as bases para a discussão 

da integridade da pesquisa em nível global e identificar os principais desafios, conforme 

pontuado em WCRI (2007), a quinta edição, de acordo com a agenda do evento – Amsterdam 

Agenda – teve como um dos objetivos “colocar maior ênfase na avaliação dos esforços para 

melhorar a integridade na pesquisa e no uso de informações empíricas no desenvolvimento de 

políticas de integridade de pesquisa” (WCRI, 2017, tradução nossa)196.  

Em 2017, foi estabelecida a World Conferences on Research Integrity Foundation 

(WCRIF)197. De acordo com a página oficial da WCRIF, esta é uma organização sem fins 

lucrativos com sede oficial em Amsterdã, com a missão de “apoiar a organização e o 

desenvolvimento contínuos das Conferências Mundiais e todas as atividades relacionadas” 

(WCRIF, 2017). Dentre alguns de seus objetivos, conforme elencados em seu estatuto198, estão: 

“assegurar a continuidade organizacional entre as conferências, manter um site da World 

Conferences on Research Integrity” (WCRIF, 2017) e se “engajar na publicação ou 

disseminação de orientações ou políticas acordadas nas World Conferences on Research 

Integrity” (WCRIF, 2017). Conforme pontuado em WCRI (2017), “a WCRIF aumentará a 

conscientização sobre a importância da pesquisa sobre a integridade da pesquisa e seu uso no 

desenvolvimento de políticas baseadas em evidências”. 

Uma das deliberações no âmbito da quinta edição da WCRI foi a proposta de 

estabelecimento de um framework – Research on Research Integrity Registry (RRI Registry) 

para prover o registro e o compartilhamento de informações sobre as pesquisas e estudos 

realizados com foco na questão da integridade da pesquisa. Presume-se que a implementação 

desse framework para armazenar, organizar e compartilhar informações sobre pesquisas e 

iniciativas sobre integridade da pesquisa realizadas globalmente, indique um possível 

movimento na direção da consolidação de um emergente campo de estudo, ou também que a 

necessidade da manutenção de repositório próprio, seja um recurso adicional a ser utilizado 

para fins estratégicos, como, por exemplo, priorizar determinadas linhas de pesquisas sobre 

 
196 It is now time to place greater emphasis on the assessment of efforts to improve integrity in research and the 

use of empirical information in developing research integrity policies (WCRI, 2017) 
197 World Conferences On Research Integrity Foundation. Disponível em: https://wcrif.org/. Acesso em: 3 mai. 

2019. 
198 World Conferences On Research Integrity Foundation. Statutes. Disponível em: 

https://wcrif.org/foundation/statutes. Acesso em: 3 mai. 2019. 

https://wcrif.org/
https://wcrif.org/foundation/statutes
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integridade da pesquisa e até mesmo subsidiar o desenvolvimento de definição de políticas 

científicas. 

Outra iniciativa importante foi a criação da Netherlands Research Integrity Network 

(NRIN), uma rede colaborativa com o objetivo de prover um ambiente de intercâmbio de 

informações, de materiais didáticos, de melhores práticas e de aprendizagem mútua entre os 

atores no campo da integridade da pesquisa. Dentre diversas funcionalidades disponibilizadas, 

como, por exemplo a comunicação atualizada de eventos sobre diversas temáticas relacionadas 

à integridade da pesquisa, cabe destacar o desenvolvimento do RI-Collection199, um repositório 

de construção colaborativa, onde se pode encontrar uma variedade de documentos e links para 

sites sobre tópicos relevantes para o campo da integridade da pesquisa.  

Com o tema New Challenges for Research Integrity, a proposta da sexta edição da 

WCRI, realizada em 2019, reflete as preocupações em como promover e garantir a integridade 

da pesquisa diante das mudanças contemporâneas nos modos de produzir e comunicar a 

pesquisa científica. Dentre os temas propostos para discussão, conforme destacado na página 

oficial do evento200, estão: dados abertos, métodos, acesso e outros movimentos em direção à 

transparência na pesquisa; replicação, reprodutibilidade e desperdício de pesquisa; melhores 

formas de gerenciar má conduta de pesquisa, incluindo sua operacionalização em normas e 

procedimentos operacionais padrão, e atualizações sobre maneiras melhores de tentar resolvê-

la; e a importância de incorporar a educação na conduta responsável da pesquisa em instituições 

e evidências de como isso pode ser feito da maneira mais eficaz, entre outros. 

O Global Science Forum (GSF), da OEDC, criado para ser um “mega-forum” onde os 

países-membros e parceiros da OEDC possam discutir questões diversas sobre ciência 

colaborativa internacional, constituiu um grupo de trabalho para discutir a questão da 

integridade da pesquisa. Já em 2007, produziu o documento Best Practice for Ensuring 

Scientific Integrity and Preventing Misconduct” (2007) , utilizado como input para as 

discussões da primeira World Conference on Research Integrity, realizada em 2007. Sendo as 

colaborações científicas internacionais o objeto central das discussões realizadas no âmbito da 

GSF, o documento pontua: 

 

Responder a alegações de má conduta em projetos colaborativos 

internacionais é especialmente desafiador devido a definições, normas e 

procedimentos possivelmente incompatíveis nos países. Existem também 

problemas puramente práticos associados à realização de inquéritos além das 

 
199 RI-COLLECTION. Disponível em: https://www.nrin.nl/ri-collection. Acesso em: 3 abr. 2019. 
200 6th World Conference on Research Integrity. Disponível em: http://wcri2019.org/index/programme. Acesso 

em: 3 mai. 2019. 

https://www.nrin.nl/ri-collection
http://wcri2019.org/index/programme


  177 

 

 

fronteiras nacionais, por exemplo, barreiras linguísticas e a falta de 

familiaridade com arranjos institucionais e pessoal. Como a 

internacionalização da pesquisa está aumentando, faz sentido que as 

administrações nacionais competentes aumentem o seu nível de cooperação, 

a fim de compreender os requisitos e restrições uns dos outros. A 

harmonização e a convergência de definições e procedimentos também são 

desejáveis. Países são encorajados a empreender um diálogo internacional 

entre os profissionais nacionais (GSF, 2007, p.11, tradução nossa)201. 

 

O relatório GSF (2007), portanto, objetivou, “produzir recomendações práticas e 

ferramentas para auxiliar nas investigações de possíveis casos de má conduta em colaborações 

científicas internacionais (GSF, 2007, p.6)202. 

Em 2011, Subra Suresh, diretor da NSF, considerando a crescente internacionalização 

da ciência, apontou sua preocupação com “os diversos padrões de revisão de mérito científico 

e as diferenças existentes nas infraestruturas que garantem a ética profissional e a integridade 

científica” (SURESH, 2011, p.802, tradução nossa)203, como sendo barreiras fundamentais para 

as colaborações bilaterais e multilaterais. De acordo com Suresh, “a institucionalização 

deliberada de rigorosa revisão de mérito e infraestrutura para garantir a ética e integridade 

científica é essencial na arena internacional” (SURESH, 2011, p. 802, tradução nossa)204.  

Buscando avanços nessas duas áreas, em 2012, foi instaurada, com o apoio do governo 

federal americano e liderada pela NSF, uma das principais agências de financiamento de 

pesquisa dos Estados Unidos, a Global Merit Review Summit, que contou com a participação 

de agências de fomento de 50 países, incluindo o Brasil, que foi representado pelo presidente 

do CNPq, com o objetivo de “desenvolver uma base para a colaboração científica internacional, 

elucidando princípios aceitáveis de revisão de mérito”. O documento consensual da Cúpula – 

Statement of Principles for Research Integrity (GRC, 2013) – endossou os princípios basilares 

para a integridade da pesquisa estabelecidos em outros instrumentos transnacionais, como 

 
201 Responding to misconduct allegations in international collaborative projects is especially challenging due to 

possibly incompatible definitions, standards and procedures in participating countries. There are also purely 

practical problems associated with conducting inquiries across national boundaries, for example, linguistic 

barriers, and the lack of familiarity with institutional arrangements and personnel. Since the internationalisation 

of research is on the rise, it makes sense for competent national administrations to increase their level of 

cooperation, in order to understand one another’s requirements and constraints. Harmonisation and convergence 

on definitions and procedures is also desirable. Interested countries are encouraged to undertake an international 

dialog among national practitioners (GSF, 2007, p.11) 
202 This document was produced by an international coordinating committee of experts nominated by OECD 

Global Science Forum delegations. Its focus was to produce practical recommendations and tools to help in the 

investigation of possible cases of research misconduct in international research collaborations (GSF, 2007, p.6) 
203 The most fundamental barriers to bilateral and multilateral international collaborations are disparate standards for 

scientifi c merit review and differences in the infrastructures that ensure professional ethics and scientifi c integrity 

(SURESH, 2011, p.802). 
204 Deliberate institutionalization of both rigorous merit review and infrastructure for ensuring scientifi c ethics 

and integrity is essential in the international arena (SURESH, 2011, p. 802) 
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Singapore Statement, o Policy Report da InterAcademy Council e o European Code of Conduct 

for Research Integrity. Nele, são definidos os princípios que devem nortear ações e 

comportamentos das agências de financiamento – envolvendo a revisão de mérito, abarcando a 

avaliação por especialistas, requerendo dos mesmos conhecimento apropriado e expertise para 

realizar as avaliações como também que os avaliadores sejam selecionados com base em 

critérios claros; transparência no processo a partir do estabelecimento de regras, procedimentos 

e critérios de avaliação claros e publicizados, como também a necessidade de feedback da 

avaliação para os candidatos; imparcialidade; confidencialidade e integridade e consideração 

ética – como sendo fundamentais para suportar todos os demais princípios. 

Outro aspecto que expressa uma intensificação da “internacionalização normativa” da 

integridade da pesquisa diz respeito à capilaridade que alguns instrumentos normativos 

transnacionais têm alcançado, ao serem incorporados aos ambientes normativos em diferentes 

contextos – como, por exemplo, na política de integridade da pesquisa de uma universidade ou 

departamento específico, em um convênio ou acordo de colaboração científica internacional 

etc. –, denotando, assim o que consideramos como a internalização normativa, em referência à 

adaptação proposta ao modelo do “ciclo de vida” da norma.  

A título de exemplo dessa “internalização normativa”, podemos elencar o documento 

normativo institucional da UFRJ – Diretrizes sobre integridade acadêmica (UFRJ, 2015) – 

aprovado em 2015 pelo Conselho de Ensino para Graduados e Pesquisa (CEPG) da UFRJ. 

Conforme pontuado em UFRJ (2015, p.1), “as DIRETRIZES aqui apresentadas estão em 

sintonia com aquelas preconizadas pelas mais reconhecidas universidades com as quais a UFRJ 

colabora, em diversos países, e com os mais atuais pressupostos sobre integridade acadêmica”. 

As diretrizes apresentadas no documento UFRJ (2015) incorporam diretrizes 

apresentadas em instrumentos normativos internacionais como a Singapore Statement on 

Research Integrity (WCRI, 2010), como também instrumentos normativos locais, tais como, as 

Diretivas sobre Integridade na Pesquisa, do CNPq (CNPQ, 2012), a Declaração Conjunta sobre 

Integridade em Pesquisa, elaborada na segunda edição do Brazilian Meeting on Research 

Integrity Science and Publication Ethics (BRISPE, 2012) e o Código de Boas Práticas 

Científicas da FAPESP (FAPESP, 2014), entre outros. 

Encontramos outro exemplo, com a criação, em 2017, na Universidade de São Paulo 

(USP), do Comitê de Boas Práticas Científicas, com o objetivo de atuar na promoção e 

disseminação de boas práticas de pesquisa e a prevenção de incidentes de má conduta científica, 

onde são referenciados o Policies and Procedures for Promoting Scientific Integrity, do NIH, 
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o Policy and Guidelines on Governance of Good Research Conduct do Research Councils UK 

e o Australian Code for the Responsible Conduct of Research.  

No entanto, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 

(FEA-RP), parte da estrutura organizacional da USP, por decisão da Congregação desta unidade 

institucional aprovada em março de 2019, passa a adotar o Código de Conduta para Integridade 

em Pesquisa publicado pela Netherlands Code of Conduct for Research Integrity, o qual está 

alinhado a outros códigos internacionais. Conforme pontuado pelo presidente da Comissão de 

Pesquisa da FEA-RP, 

 

Existem diversos códigos de conduta, nacionais e internacionais, mas Aquino 

lembra que a FEA-RP aderiu ao holandês, pois este está bem alinhado com o 

Código Europeu e é um dos quais a USP recomenda. Além disso, afirma que 

“mesmo sendo um código amplo, cobre muito bem a área de ciências sociais 

aplicadas e a adesão a um código internacional como o holandês favorece a 

promoção da internacionalização da FEA-RP” (AQUINO; MARTINS, 2019). 

 

A “internalização normativa” da integridade da pesquisa se dá, por exemplo, na 

incorporação de instrumentos normativos transnacionais em convênios e contratos de pesquisas 

colaborativas. Como exemplo, a versão de 2017 do documento regulatório e jurídico que 

estabelece os termos e as obrigações a serem observados e cumpridos pelas partes participantes 

e beneficiários de projetos de pesquisa financiados pela União Europeia – o Grant Agreement 

–, como é o caso do Horizon 2020 Programme, determina a aderência de todos os stakeholders 

envolvidos nos projetos ao The European Code of Conduct for Research Integrity. 

 

[...] os beneficiários devem respeitar o princípio fundamental da integridade 

da investigação – conforme estabelecido no The European Code of Conduct 

for Research Integrity (EC, 2018, p. 266, tradução nossa)205. 

 

Ainda que não tenhamos elencado completamente as mobilizações e os instrumentos 

normativos transnacionais desenvolvidos com o objetivo de promover a integridade da pesquisa 

– aqueles mencionados foram selecionados em função da relevância dos atores ou autoridade 

normativas que os produziram, a exemplo, do Global Research Council e o European Science 

Foundation, entre outros –, o objetivo desse capítulo foi tão somente apresentar, de forma 

panorâmica, o esforço e o compromisso de alguns atores com a promoção e conscientização 

sobre integridade da pesquisa e a influência normativa dos mesmos. Ao apresentar esse 

panorama, em conjunto com aquele apresentado no capítulo anterior, relativo às mobilizações 

 
205 In addition, the beneficiaries must respect the fundamental principle of research integrity — as set out in the 

European Code of Conduct for Research Integrity (EC, 2019, p. 269). 
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nacionais e institucionais e à construção de instrumentos normativos nessas esferas, esperamos 

ter alcançado nosso objetivo de mostrar um processo “internacionalização normativa” da 

integridade da pesquisa, ainda em construção. E, conforme pontuado recorrentemente, ainda há 

muito o que se fazer para que “integridade da pesquisa” efetivamente alcance o patamar de uma 

“norma” internalizada internacionalmente. 
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7 DIMENSÕES NORMATIVA E INFOCOMUNICACIONAL: INTER-RELAÇÕES 

 

Ao longo dos capítulos anteriores, delineamos um quadro que, embora não extenso, 

entendemos ter sido suficientemente robusto para vislumbrarmos como a dimensão normativa 

em torno da integridade da pesquisa veio ganhando relevância em um contexto contemporâneo 

de crescente internacionalização da ciência e da pesquisa. Nessa direção, desenvolvemos a ideia 

de uma “internacionalização normativa” da integridade da pesquisa, expressão cunhada neste 

trabalho para abarcar a discussão de um processo, em andamento, que vem construindo uma 

ampla rede prático-discursiva e uma pluralidade de instrumentos normativos em torno da 

integridade da pesquisa, em níveis local, nacional, internacional e transnacional.  

A despeito de diferenças e aproximações existentes nos contextos de produção de 

instrumentos normativos, o processo de “internacionalização normativa” da integridade da 

pesquisa, de certa forma, resulta da e intensifica, do ponto de vista normativo, a relação local 

<=> nacional <=> internacional. Essa relação está cada vez mais dinâmica e interligada, 

decorrente, em grande parte, das inúmeras mudanças no cenário internacional contemporâneo 

– cada vez mais interdependente, marcado por inúmeras mudanças que trazem incertezas e 

desafios de diversas naturezas, como já pontuados no capítulo três – e, sobretudo, em face das 

inúmeras mudanças no cenário contemporâneo da ciência e da pesquisa e, nos modos de 

produção e comunicação do conhecimento científico, incluindo: a) as mudanças na “geografia 

da ciência”; b) a “coletivização da ciência”, que, segundo Ziman (2000), é uma tendência cada 

vez mais presente na direção de modos de ação mais coletivos, incluindo tanto as pesquisas 

realizada em larga escala, em grandes redes de colaboração, como os projetos colaborativos de 

menor escala ou tamanho; coletivização que pressupõe a participação e a divisão do trabalho 

entre diversas pessoas com diferentes formações, competências e habilidades; c) a 

“globalização” da ciência, com suas extensas colaborações interorganizacionais e 

internacionais, tal como pontuado em (ESF, 2000); d) a “comoditização do conhecimento”, 

com a produção de conhecimento mediante as demandas da indústria e do mercado 

(SLAUGTER et al., 2004 apud REIS, 2011, p.197); e e) o impacto da intensificação do poder 

da informação e das tecnologias computacionais nas práticas de pesquisa entre outros. 

Considerando essas mudanças no cenário científico, em particular, no que diz respeito 

aos modos de ação mais coletivos expressos pelo crescimento das redes de colaboração, cabe 

recuperar as observações de Zitt et al. (2004), também já pontuadas anteriormente, para quem, 

as redes de colaboração não só são constituídas a partir de programas multinacionais (orientação 

top-down), mas também a partir da auto-organização da comunidade científica (orientação 
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bottom-up); estas últimas, através de acordos via vinculações institucionais ou a partir de 

iniciativas próprias e legítimas da autonomia intelectual do pesquisador, assim como de certa 

autonomia do mesmo em seu papel de cogestor – do laboratório, do grupo de pesquisa etc. Por 

outro lado, há de se considerar que as colaborações científicas entre pesquisadores, em grande 

parte, ocorrem nas participações em congressos e conferências, entre outros eventos científicos 

– onde oportunamente são trocadas ideias, preprints, discutidas pesquisas em andamento e 

vislumbradas prospecções de novas pesquisas etc. – , correspondendo a um espaço de 

comunicação e de trocas em nível interpessoal e, muitas das vezes, informal. 

Independentemente dos arranjos da colaboração científica internacional, da sua 

heterogeneidade (institucional, disciplinar, geográfica [geopolítica], cultural etc.) e da sua 

formalização ou não, a confiança entre os parceiros encontra-se como um dos elementos 

basilares para a sua realização. Confiança, em grande parte, gerada e sustentada pelos 

compromissos e responsabilidades assumidos, cuja realização dos mesmos implica em um 

compartilhamento de normas, sejam aquelas inerentemente relacionadas ao domínio teórico-

conceitual e metodológico da pesquisa, seja pelo compartilhamento de normas inerentes a uma 

variedade de situações e práticas, endógenas e exógenas, que afetam ou influenciam a 

realização da pesquisa. Como exemplo, temos, respectivamente, as normas relacionadas às 

questões próprias do cotidiano de ambientes de pesquisa científica (como as normas recorridas 

para orientar e justificar o reconhecimento e atribuição de autoria) e aquelas relacionadas aos 

contextos de justificação mais amplos e exógenos à pesquisa, como aqueles exigidos frente aos 

benefícios e riscos sociais dos conhecimentos e produtos desenvolvidos. Não exclusivamente, 

mas particularmente em relação à colaboração científica internacional, trata-se, portanto, de se 

considerar que as ações (e os comportamentos) se realizam em um ambiente normativo que 

abarca não só um sistema ordenado de normas explícitas como também um complexo de 

normas e valores assentados em contextos plurais (culturais, institucionais, disciplinares etc.). 

Os imperativos institucionais (mores) mertonianos – comunalismo, universalismo, 

desinteresse e ceticismo organizado – já apresentados no capítulo quatro, referem-se aos 

comportamentos individuais ideais, que, se interiorizados e institucionalizados, segundo a 

concepção funcionalista de Merton, seriam suficientes para garantir o bom funcionamento da 

ciência e a sua autonomia. Recuperando a citação de Merton, apresentada anteriormente, 

 

Embora o ethos da ciência não tenha sido codificado, este pode ser inferido a 

partir do consenso moral de cientistas expressos no uso e no costume, em 
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incontáveis escritos sobre o espírito científico e na indignação moral dirigida 

às contravenções do ethos (MERTON, 1973, p.269, tradução nossa)206. 

 

O ethos da ciência, no entendimento de Merton, funciona(ria) como um princípio 

regulador e, portanto, desejável para o comportamento do cientista e pesquisador, assumindo 

como pressuposto basilar para o seu funcionamento, a eficiência da autorregulação da ciência 

e a expectativa da existência de um consenso moral entre os cientistas expressos nos usos e nos 

costumes. Tal como pontuado por Zuckerman (1988, p.515), “o ethos da ciência, como com as 

normas em geral, especifica expectativas ou ideais compartilhados de como os cientistas devem 

atuar em seu trabalho e vis-à-vis com outros cientistas” (ZUCKERMAN, 1988, p.515, tradução 

nossa)207. No entanto, na ciência, tal como em outras instituições, encontramos inúmeras 

situações de dissonâncias e de sérios afastamentos entre as expectativas normativas e o 

comportamento real. 

As inúmeras críticas e a retomada das discussões mais recentes das normas mertonianas 

têm sido sustentadas por meio de inúmeros argumentos. Há aqueles, tais como Mulkay (1980) 

e John Law e French (1974), que compartilham o entendimento do caráter situacional 

(contingencial) e interpretativo das normas, considerando que a formulação e a aplicação das 

normas estão sujeitas a julgamentos realizados pelos agentes (participantes da ação) diante da 

realidade ou dos contextos em que estão engajados. Outros, como Ziman (2000), Jasanoff 

(2006) e Bucchi (2015), enfatizam as mudanças nos ambientes de pesquisa, nas novas formas 

de organização, financiamento e gestão da ciência, e nas interações entre ciência, indústria, 

governos e sociedade. Conforme salientado por Ziman (2000), as mudanças contemporâneas 

nos ambientes de pesquisa estariam levando a uma deflação do ethos mertoniano. 

Por outro lado, inúmeros casos publicizados de comportamentos comprometem 

seriamente a integridade da pesquisa, como a FFP e outros comportamentos desviantes.  Alguns 

alcançaram grande visibilidade e impacto negativo, tanto para a comunidade científica como 

também com relação às expectativas e à confiança da sociedade na ciência, como foi o caso 

comprovado de fabricação de dados e de desvios éticos praticados pelo cientista Hwang Woo-

Suk Hwang, resumidos por Craine na revista científica Encyclopædia Britannica. 

 

 
206 Although the ethos of science has not been codified, it can be inferred from the moral consensus of scientists 

as expressed in use and wont, in countless writings on the scientific spirit and in moral indignation directed toward 

contraventions of the ethos (MERTON, 1973, p.269). 
207 The ethos ofscience, as with norms generally, specifies shared expectations or ideals. how scientists should act in 

their work and vis-a-vis other scientists (ZUCKERMAN, 1988, p.515). 
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Hwang publicou um artigo em maio de 2005 alegando que sua equipe havia 

criado 11 linhas de células-tronco individuais de embriões clonados. Esta 

descoberta teve implicações significativas para a medicina, uma vez que 

levantou a possibilidade de tratamentos adaptados para o paciente individual, 

usando células-tronco do próprio paciente. 

No entanto, em novembro de 2005, Hwang admitiu usar óvulos doados por 

duas pesquisadoras de sua própria equipe – uma prática que violava os 

princípios da ética científica. Em dezembro daquele ano, Roh Sung-Il, um 

colega no projeto de Hwang, apresentou informações indicando que suas 

descobertas de clonagem humana haviam sido fabricadas. Um painel de 

revisão acadêmica da Universidade Nacional de Seul concluiu que Hwang, 

embora em algum momento tenha recebido dados falsificados de um membro 

júnior de sua equipe, foi responsável pela maioria das afirmações infundadas 

tornadas públicas (CRAINE, 2019, p.1, tradução nossa)208. 

 

Muitos outros casos de má conduta publicizados na década de 1970-1980, reforçaram 

as evidências de que os mecanismos de autorregulação da ciência, isoladamente, não seriam 

suficientes para evitar ou minimizar os comportamentos desviantes e, portanto, insuficientes 

para garantir a excelência e a confiabilidade exigidas e esperadas da pesquisa científica, 

motivando não apenas a premência da interveniência de atores externos à comunidade 

científica, mas também a necessidade de uma maior explicitação e codificação de instrumentos 

normativos voltados para os padrões profissionais nas práticas científicas e pelo 

desenvolvimento de estruturas e procedimentos para lidar com alegações de casos de má 

conduta científica. 

Principalmente nos capítulos cinco e seis, em seu conjunto, apresentamos uma narrativa 

de forma a organizar algumas expressivas mobilizações, em diferentes tempo e espaço, e a 

(re)construção de enunciações normativas em torno da integridade da pesquisa, estas, em 

grande parte, inscritas em uma pluralidade de instrumentos normativos institucionalizados, com 

escopo, abrangência e alcance próprios, a exemplo daqueles produzidos nas instituições de 

pesquisa e ensino, nas sociedades científicas, nas agências de financiamento de pesquisa, nos 

fóruns nacionais e internacionais etc. 

Esses espaços – ainda que tenham diferentes arranjos na base de sua constituição, com 

seus atores e suas próprias questões e/ou problemas de (maior) interesse etc. – , em geral, têm 

em comum às demandas por respostas públicas aos dilemas ou problemas que provocam direta 

 
208 Hwang published a paper in May 2005 purporting that his team had created 11 individual stem cell lines from 

cloned embryos. This discovery had significant implications for medicine, as it raised the possibility of treatments 

tailored to the individual patient, using the patient’s own stem cells. However, in November 2005 Hwang admitted 

to using eggs donated by two of his own researchers—a practice that violated the principles of scientific ethics. In 

December of that year, Roh Sung-Il, a colleague on Hwang’s project, came forward with information indicating 

that his human cloning discoveries had been fabricated. An academic review panel at Seoul National University 

concluded that Hwang, though he had at one point received falsified data from a junior member of his team, had 

himself been responsible for most of the unfounded assertions made public (CRAINE, 2019, p.1). 
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ou indiretamente certa crise, insegurança e/ou indicação de um déficit de confiança na qualidade 

e validade do conhecimento científico. Tais respostas têm sido convertidas em (re)formulações 

de políticas institucionais, em códigos de ética profissional dos cientistas, em proposições 

normativas de caráter deliberativo, em desenvolvimento e implementação de procedimento 

administrativo para lidar com casos de desvios etc.  

A “internacionalização normativa” da integridade da pesquisa, um processo que 

compreende a emergência das preocupações e das demandas normativas em torno da 

integridade da pesquisa em nível local, o “cascateamento” dessas preocupações e demandas 

com a formulação de instrumentos normativos em diversos países e instituições, a formulação 

de instrumentos normativos com pretenso alcance de reconhecimento e capilaridade em nível 

internacional, e a internalização dessas preocupações normativas, à medida em que estas são 

convertidas e formalizadas em instâncias específicas, como, por exemplo, em políticas 

institucionais, em acordos e/ou convênios de colaboração científica internacional etc.  

Recuperado este pano de fundo construído ao longo dos capítulos anteriores, neste, 

trataremos de abordar a dimensão infocomunicacional em sua inter-relação com a dimensão 

normativa. Cabe ressaltar, no entanto, que, a partir da pesquisa documental realizada que deu 

suporte para a descrição das narrativas apresentadas nos capítulos cinco e seis, foi possível 

identificar várias remissivas a aspectos informacionais e/ou comunicacionais em diversas 

manifestações discursivas produzidas em torno da integridade da pesquisa, ainda que 

enfatizando propósitos ou aspectos distintos, como, por exemplo, a “garantia” de ação 

responsável, a eficácia dos contextos normativos ou a sua gestão, controle, monitoramento e 

aprimoramento.  

Remissivas à questão informacional e comunicacional e a efetividade de uma ação 

responsável são encontradas, por exemplo, em NAE-NAS-IOM (1993), ao vincular a questão 

da pluralidade normativa e o problema da dispersão de instrumentos normativos em sua relação 

com o conhecimento dos mesmos e seus efeitos para uma ação responsável. A necessidade de 

implementação de mecanismos que permitam integrar essa pluralidade normativa também é 

pontuada. 

A eficácia das regras normativas na promoção da responsabilidade é, no 

entanto, limitada. Primeiro, tão desarticulados e fragmentados quanto na 

maioria dos campi, eles não facilitam para os pesquisadores compreender e 

considerar todas as responsabilidades levantadas pela ciência e engenharia 

modernas. [...] o ônus da integração de regras e da resolução de contradições 

é muitas vezes deixado para o indivíduo. Dadas todas as outras pressões sobre 

os pesquisadores modernos, pode não ser razoável esperar que elas leiam três, 
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quatro ou mais políticas para descobrir o que elas deveriam ou não fazer 

(NAS-NAE-IOM,1993, p.9, tradução nossa)209. 

 

Um segundo exemplo, no qual a questão informacional e comunicacional é enfatizada, 

encontra-se na manifestação apresentada pela OAB, em 2010, envolvendo diretrizes e 

recomendações voltadas para o combate ao plágio acadêmico, as quais foram acatadas pela 

CAPES, quando, em 2011, elaborou um instrumento normativo dirigido para todas instituições 

de ensino no Brasil, orientando que estas “adotem políticas de conscientização e informação 

sobre a propriedade intelectual” (CAPES, 2011). 

Em outra direção, enfatizando a gestão, o controle, o monitoramento e o aprimoramento, 

remissivas à questão informacional e normativa são encontradas subjacentes à ‘linguagem da 

avaliação’ que permeia discursos e práticas em torno da integridade da pesquisa, em um cenário 

onde se busca consolidar o conhecimento acerca do “estado” da integridade nos ambientes de 

pesquisa. Modelos de avaliação de desempenho, medidas e indicadores para avaliar a 

integridade da pesquisa no ambiente de pesquisa, autoavaliação institucional etc. são alguns 

elementos dessas abordagens. Nessa direção, tal como pontuado no capítulo cinco, o ORI, em 

2000, deslanchou iniciativas para o desenvolvimento de um banco de dados com a 

argumentação de que o mesmo poderia “orientar o desenvolvimento de programas de educação, 

prevenção e pesquisa relacionados à conduta responsável da pesquisa e para avaliar a eficácia 

desses programas” (NRC, 2002, p.20, tradução nossa)210. 

Cabe também ressaltar algumas iniciativas no domínio informacional e comunicacional, 

fundamentadas na preocupação de organização e do acesso ao “universo” normativo construído 

em torno da integridade da pesquisa e questões correlatas. 

A preocupação em organizar e prover acesso à pluralidade normativa levou, por 

exemplo, com que a UNESCO criasse, em 2005, o Global Ethics Observatory. Trata-se de um 

sistema de bancos de dados sobre ética da ciência e tecnologia, provendo informações sobre 

especialistas em ética, sobre instituições (departamentos e centros universitários, comissões, e 

sociedades e associações científicas) e sobre programas de ensino em ética. Nessa mesma linha, 

 
209 The effectiveness of normative rules in fostering responsibility is, however, limited. First, as disjointed and 

piecemeal as they are on most campuses, they do not make it easy for researchers to comprehend and consider all 

the responsibilities raised by modern science and engineering. As conditions exist on many campuses, the burden 

for integrating rules and resolving contradictions is often left to the individual. Given all of the other pressures on 

modern-day researchers, it may not be reasonable to expect them to read through three, four, or more policies to 

find out what they should or should not be doing (NAS-NAE-IOM,1993, p.9). 
210 To provide an empirical basis for this new mission, ORI plans to develop a longitudinal database that tracks 

the state of integrity in research environments. ORI, PHS, and the extramural research community could use this 

database to guide development of education, prevention, and research programs related to the responsible conduct 

of research and to evaluate the effectiveness of those programs (NRC, 2002, p.20). 
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especificamente direcionada à integridade da pesquisa, outra iniciativa importante foi a criação 

da Netherlands Research Integrity Network (NRIN), uma rede colaborativa com o objetivo de 

prover um ambiente de intercâmbio de informações, de materiais didáticos, de melhores 

práticas e de aprendizagem mútua entre os atores no campo da integridade da pesquisa. Dentre 

diversas funcionalidades disponibilizadas nesta rede, tem-se o RI-Collection – um repositório 

de construção colaborativa onde se pode encontrar uma variedade de documentos e links para 

sites sobre tópicos relevantes para o campo da integridade da pesquisa.  

A atenção dada à informação e à comunicação de casos de má conduta em pesquisa, em 

especial para a comunidade científica em face dos possíveis prejuízos decorrentes da má 

conduta científica ao avanço da ciência, tem sido uma preocupação expressa de várias formas. 

Como exemplo, tem-se as páginas institucionais do ORI1, nos Estados Unidos, e da FAPESP1, 

no Brasil, e o blog Retraction Watch1, criado em 2010, com o objetivo de observar e publicizar 

retratações de artigos científicos e tópicos relacionados. Em 2018, foi lançado oficialmente o 

Retraction Watch Database211– um repositório de retratações de artigos científicos que já conta 

com mais de 18.000 entradas e tende a aumentar, conforme declaração postada no blog pelos 

seus fundadores, Ivan Oransky e Adam Marcus212. 

 

7.1 PLURALIDADES EM CONTEXTOS DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA 

INTERNACIONAL 

 

Um dos efeitos do processo de “internacionalização normativa” da integridade da 

pesquisa, como tem sido enfatizado neste trabalho, é a construção de uma pluralidade de 

instrumentos normativos. Em seu conjunto, esta pluralidade, produzida em e por inúmeras 

instâncias institucionais, caracteriza um ambiente normativo complexo, em particular para os 

contextos de colaboração científica internacional, quando consideramos que este envolve, em 

princípio, diversas instituições de diferentes países. Mesmo em uma determinada instituição, 

como, por exemplo, uma instituição de ensino e pesquisa, esta pode ter, no nível da instituição 

como um todo, a sua política de integridade da pesquisa e, no nível de um departamento ou 

grupo de pesquisa dentro desta mesma instituição, podem ter sido elaborados seus próprios 

 
211 Retraction Database. Disponível em: http://retractiondatabase.org/RetractionSearch.aspx?. Acesso em 01 fev. 

2019.  
212 Disponível em: https://retractionwatch.com/2018/12/28/the-year-in-retractions-2018-what-18000-retractions-

and-counting-told-us/#more-82935. Acesso em 02 fev. 2019. 
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instrumentos normativos, em face de uma necessidade ou especificidade particular213. Esta é 

uma situação não incomum, uma vez que, dificilmente, haverá uma norma unificada e 

abrangente o suficiente para atender ou abarcar todas as questões e/ou problemas com efeitos 

sobre a integridade da pesquisa, além do fato de que o repertório de questões e problemas se 

encontra continuamente aberto, em face da possibilidade da emergência de outros frente às 

dinâmicas mudanças nos modos contemporâneos de produção e comunicação do conhecimento 

científico. 

O sentido para a formulação de normas só se dá em razão destas virem a ter algum efeito 

sobre os comportamentos no plano das ações. Se, de um lado, tem-se uma pluralidade de 

instrumentos normativos formalizados com pretensões de efeitos sobre os comportamentos dos 

agentes no plano das ações, por outro, esses mesmos agentes, muito possivelmente, no curso de 

suas ações, se confrontarão com situações que os levarão a imprimir contornos alternativos a 

essas normas e aos seus efeitos bem como justificá-las. Cabe então considerar que a formulação 

e a ação conforme as normas nunca estão desassociadas de atores sociais – formuladores de 

normas e/ou outros atores afetados pelas mesmas – ancorados no tempo e no espaço, como 

também cabe considerar que as normas não estão apartadas de seus lugares de formulação. 

Ademais, conforme pontuado anteriormente, as normas concedem ou permitem inúmeras 

possibilidades de leitura que podem ser ativadas em um determinado percurso de interação 

social, indo em direção ao entendimento de Mulkay entre outros sociólogos pragmatistas. Para 

Mulkay, “não devemos presumir que qualquer norma possa ter um único significado literal, 

independente dos contextos na qual é aplicada” (MULKAY, 1980, p.112, tradução nossa)214. 

Estas considerações nos permitem vislumbrar sinopticamente a complexidade que 

envolve a dimensão normativa, particularmente, quando consideramos os contextos de 

colaboração científica internacional, loci potencialmente constituído de heterogeneidades, 

assimetrias e pluralidades. Eles podem envolver atores heterogêneos – diferentes países, 

instituições e disciplinas; assimetrias em termos de infraestrutura, capacidade de financiamento, 

desenvolvimento acadêmico-científico de recursos humanos etc. e pluralidades culturais, 

linguísticas, de valores, de instrumentos normativos e outros.  

 
213 Exemplificamos esta situação com a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 

(FEA-RP), parte da estrutura organizacional da USP, por decisão da Congregação desta unidade institucional 

aprovada em março de 2019, esta passa a adotar o Código de Conduta para Integridade em Pesquisa publicado 

pela Netherlands Code of Conduct for Research Integrity.  
214 we should not assume that any norm can have a single literal meaning independent of the contexts in which it 

is applied (MULKAY, 1980, p.112). 
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O estabelecimento de quadros normativos dos programas e projetos de pesquisa 

internacionais e interinstitucionais requer um esforço de articulação sistemática entre os atores 

heterogêneos integrantes destes programas e projetos, o qual depende essencialmente de 

processos infocomunicacionais. Silva (2007, p.16-17), por exemplo, ao abordar a construção 

de uma estrutura normativa formalizada para sustentar a cooperação científica internacional, 

pontua a importância da informação e da comunicação para o processo de conhecimento dos 

elementos intrínsecos da cooperação internacional e de seus programas e projetos de 

colaboração científica internacional; conhecimento basicamente acerca dos parceiros e dos 

interesses mútuos, como, por exemplo, na geração de excedentes de conhecimento acerca de 

um espaço comum de questões ou problemas. A autora também chama a atenção para a 

necessária interação social entre os atores no processo de estabelecimento de marcos 

normativos formais. 

 

Para isto, há procedimentos padrão e arranjos legais específicos, como 

memorandos de entendimento, visitas técnicas e científicas, seguidas de 

“workshops” fundamentais para a definição dos termos de referência que 

comporão os documentos básicos de formalização da cooperação. Neles 

ficarão explicitados os papéis de cada parceiro, os objetivos, recursos 

empregados, fonte de investimento, formas de avaliação, enfim, tudo que for 

necessário ser acordado na aliança, sendo que atualização periódica dos 

acordos é fundamental (SILVA, 2007, p.16-17). 
 

Trata-se, portanto, de considerar que a construção de uma estrutura normativa, no 

âmbito de programas e projetos colaborativos internacionais, requer a constituição de espaços, 

em princípio, que reúnem atores, os quais, em suas esferas de atuação ou expertise, são 

considerados autoridades – autoridades cognitivas – para discutir, especificar e legitimar 

normas que orientem e garantam a realização dos compromissos e responsabilidades 

assumidos.  

O conceito de autoridade cognitiva apresentado por Patrick Wilson relaciona-se a um 

tipo de autoridade que influencia pensamentos que as pessoas conscientemente reconhecem 

como sendo apropriados. Para o autor, “aqueles que são minhas autoridades cognitivas estão 

entre aqueles que influenciam o meu pensamento” (WILSON, 1993, p.15 apud MACKENZIE, 

2003, p. 264, tradução nossa)215. Para Wilson (1993), autoridade cognitiva é “[...] um tipo de 

influência que não está relacionada à autoridade administrativa” (WILSON, 1993, p. 14 apud 

 
215 The person whom I recognize as having cognitive authority is one whom I think should be allowed to have 

influence on my thinking (WILSON, 1993, p.15 apud MACKENZIE, 2003, p. 264). 
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MACKENZIE, 2003, p. 264, tradução nossa)216. A pessoa que tem uma autoridade 

administrativa é aquela que se encontra (provisoriamente) em uma posição que lhe outorga a 

prerrogativa de dizer a outros o que fazer; “um direito reconhecido de comandar, dentro de 

certos limites prescritos” (WILSON, 1993 apud FIGUEIREDO; GONZALEZ DE GOMEZ, 

2011, p. 91). 

Autoridade cognitiva é um conceito inerentemente relacional. A autoridade só se 

estabelece a partir do reconhecimento desta, minimamente por uma segunda pessoa, “ninguém 

pode ser uma autoridade sozinho, tem que haver alguém para quem ele é uma autoridade” 

(WILSON, 1993, p.14 apud MACKENZIE, 2003, p. 263, tradução nossa)217; é relativa a uma 

esfera de interesse e também é uma questão de grau – “uma pessoa pode ser uma autoridade 

para muitas pessoas, mas em diferentes graus ou em diferentes esferas” (WILSON, 1993, p.14 

apud MACKENZIE, 2003, p. 263-264, tradução nossa)218. Cabe ressaltar que, de acordo com 

Wilson (1983), autoridades cognitivas “não se limitam ao domínio da produção científica, mas 

se estendem a todo tipo de área: moral, religiosa, política, estética, técnica, filosófica, e em 

áreas que possuam questões abertas indefinidamente” (WILSON, 1993 apud FIGUEIREDO; 

GONZALEZ DE GOMEZ, 2011, p. 91). 

De acordo com Gonzalez de Gomez et al., autoridade cognitiva “é aquela que é 

conscientemente aceita pelas pessoas envolvidas em seu reconhecimento, e implica certo 

consenso de que alguém tem autoridade para falar de um assunto” (GONZALEZ DE GOMEZ 

et al., 2017, p.22).  

Silva (2007), por exemplo, em sua colocação apresentada anteriormente, detém-se, 

especificamente em um momento, digamos, inicial, do processo de formulação da estrutura 

normativa de um programa de pesquisa e colaboração científica internacional e 

interinstitucional – uma das instâncias de formulação e legitimação normativa. No entanto, cabe 

considerar, a possibilidade de constituição de diversas e diferentes instâncias de discussão e de 

(re)formulação de quadros normativos no âmbito de desses empreendimentos. Entendemos que 

estes empreendimentos são constituídos por pelo menos três planos: o plano que considera as 

várias instâncias institucionais envolvidas, onde são discutidos e estabelecidos quadros 

normativos daquele empreendimento; o plano das instituições que recomendam ou 

 
216 Cognitive authority is a kind of influence, unrelated to administrative authority (WILSON, 1993, p. 14 apud 

MACKENZIE, 2003, p. 264). 
217 No one can be na authority all by himself; there has to be someone else for whom he is na authority (WILSON, 

1993, p.14 apud MACKENZIE, 2003, p. 263).  
218 A person might be na authority for many people but in different degree or in diffrent spheres ((WILSON, 1993, 

p.14 apud MACKENZIE, 2003, p. 263-264). 
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sobredeterminam normas; e o plano das práticas, das relações interpessoais permeadas por 

situações próprias da heterogeneidade – cultural, institucional, disciplinar – que permeia esses 

contextos.  

Além da heterogeneidade de atores envolvidos, há de se considerar a heterogeneidade 

própria das diversas e diferentes autoridades, sejam estas, autoridades cognitivas ou 

administrativas que interagem nesses espaços, a exemplo, de representantes de países e 

instituições parceiros na colaboração, de pesquisadores de diferentes disciplinas, de gestores de 

agência de fomento, de possíveis porta-vozes de comunidades ou grupos envolvidos e/ou 

afetados pela pesquisa, e de representantes de indústria, entre outros. 

Se, por um lado, a definição dos compromissos e das responsabilidades a serem 

assumidos, em princípio, pelos participantes de programas e projetos colaborativos 

internacionais é o que está na base da motivação ou necessidade de formulação e explicitação 

normativa, por outro, a operacionalização das normas se dá, efetivamente, no campo das 

práticas – locus das contingencialidades, de acionamentos de diferentes ordens de valor e de 

diferentes e “adequados” recursos argumentativos que um ator individual ou coletivo pode 

lançar mão para justificar o uso, a modificação e até mesmo a desconsideração de uma norma 

ou regra; ações que, ao fim e ao cabo, tonalizarão a operacionalização da norma, confirmarão 

(ou não) a pertinência da norma em determinada situação, tempo e lugar.  

Estas modulações podem potencialmente afetar o alcance das expectativas em torno dos 

compromissos e das responsabilidades assumidos nos contextos dos programas e projetos 

colaborativos internacionais. Estas considerações nos remetem à consideração de outros tipos 

de heterogeneidade próprios desses contextos, como a heterogeneidade cultural e a disciplinar 

(disciplina acadêmica), envolvendo, portanto, plurais ethos – costumes e valores –, o que 

potencializa sobremaneira as dificuldades e os desafios para a garantia do cumprimento dos 

compromissos e das responsabilidades assumidos.  

De acordo com Geertz, nas discussões antropológicas recentes, “os aspectos morais (e 

estéticos) de uma dada cultura e os elementos valorativos foram resumidos sob o termo ‘ethos’” 

(GEERTZ, 2008, p.93). Não adentrando na densa discussão do entendimento de cultura 

apresentado por Geertz, o autor, com esta colocação, pontua um aspecto relevante a ser 

considerado quando se trata de abordar as diferentes ordens de heterogeneidade que permeiam 

os contextos de colaboração científica internacional, quais sejam, de que nestes contextos 

possivelmente estamos lidando com diferentes “mores”, próprios de um grupo; próprios de um 

povo. 
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Com relação à pluralidade de ordens de valor, Luc Boltanski e Thévenot apresentaram 

na década de 1980 uma abordagem sociológica – a sociologia dos regimes de ação – preocupada 

“em explicar não apenas os movimentos de um ator, mas também a maneira como seu ambiente 

responde a ele e a maneira como ele leva em conta essas respostas” (THÉVENOT, 2001, p.5). 

Esta abordagem sociológica política e moral, segundo Thévenot (2007), “abriu o caminho para 

a análise da relação entre cognição e avaliação, o que, por sua vez, nos levou a vincular formas 

de generalização cognitiva às gramáticas do bem comum subjacentes a uma pluralidade de 

ordens de valor” (THÉVENOT, 2007, 413, tradução nossa)219.  

Uma pluralidade de ordens de valor que se baseia na caracterização de um bem comum. 

As ordens de valor identificadas foram: valor “doméstico”, valor "fama", valor “mercado”, 

valor “industrial”, valor "cívico", valor "inspiração". No valor ‘doméstico’, “a avaliação é 

fundamentada na confiança tradicional e na autoridade personalizada com base na 

exemplaridade” (THÉVENOT, 2009, p.798), dessa forma a reputação, por exemplo, é um bem 

comum; A ordem de valor “fama” é entendida como visibilidade na opinião pública, sendo a 

fama, o renome bem comum próprio dessa ordem de valor; o valor “mercado” determinado pela 

concorrência; valor "industrial", entendido como eficiência técnica; valor "cívico", relativo ao 

interesse geral e à solidariedade igualitária e o valor "inspiração", envolvendo a ruptura ou 

diferença criativa, inovação. 

Além da pluralidade de ordens de valor, uma segunda dimensão de pluralidade é 

considerada. Essa dimensão que Thévenot qualifica como 'vertical', diferencia entre um número 

de maneiras pelas quais as pessoas podem se engajar com o mundo, desde as formas mais 

públicas de engajamento para um engajamento com o que é próximo e familiar (THÉVENOT, 

2007, p.418). Segundo Thévenot (2007), o termo “engajamento” foi escolhido por duas razões. 

Primeiro porque “enfatiza a dependência da pessoa em relação ao ambiente que ela conta, ao 

mesmo tempo em que apreende o mesmo por meio de um determinado formato cognitivo” 

(THÉVENOT, 2007, p.415, tradução nossa)220, e segundo porque o termo “refere-se a uma 

busca por um bem garantido (como nos compromissos de casamento ou um contrato) que torna 

possível avaliar o que é relevante saber” (THÉVENOT, 2007, p.415, tradução nossa)221.  

 
219 Our study of this question opened the way for analysis of the relation between cognition and evaluation, which 

in turn led us to link forms of cognitive generalization to grammars of the common good underlying a plurality of 

orders of worth (THÉVENOT, 2007, 413). 
220 ‘engagement’ emphasizes theperson’s dependence on the environment she relies on while grasping it by 

meansof a certain cognitive format (THÉVENOT, 2007, p.415).  
221 The term refers to a quest for a guaranteed good (as in the engagements of marriage or a contract) that makes 

it possible to assess what is relevant to know(THÉVENOT, 2007, p.415) 
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Essa segunda dimensão de pluralidade sustenta, conforme Thévenot, “o tipo de 

reconhecimento da pessoa envolvida em engajamentos mútuos: na intimidade do amor ou da 

amizade, em planos ou contratos conjuntos, em coordenação que requer qualificações públicas” 

(THÉVENOT, 2007, p.418, tradução nossa)222, e, portanto, permitindo “abordar a composição 

dinâmica da pessoa e da comunidade, trazendo à luz as tensões que surgem da pluralidade de 

compromissos que devem ser integrados” (THÉVENOT, 2007, p.418, tradução nossa)223. 

Tomando como base a abordagem sociológica de Thévenot e Boltanski – que considera 

que as pessoas recorrem à diferentes ordens de valor para justificarem suas ações, dependendo 

da situação –, do entendimento de que a informação é situacional e de que o “que é ou não 

considerado como informação depende de um acordo, ou pelo menos de um consenso” 

(EKBIA, 2009, p.11 apud BUCKLAND, 1991), Ekbia, discute que, várias fontes de informação 

recebem diferentes tratamentos porque pertencem a “mundos” díspares, com diferentes regime 

de valor. Esses “mundos”, da mesma forma, incorporam vários regimes de informação que 

envolvem as atividades situadas daqueles que usam a informação. Para Ekbia, a noção de 

regime de informação baseada na noção de regime de valor, “permite pensar sobre os 

comportamentos reais de informação dos indivíduos” (EKBIA, 2009, p.9), no contexto de uma 

situação particular. 

Sob os compromissos e responsabilidades assumidos e esperados, diante das 

heterogeneidades próprias dos contextos de colaboração científica internacional, torna-se 

fundamentalmente necessária a requisição sistemática e formalizada de uma moldura normativa 

comum, de forma a atuar como um elemento de sustentação e orientação para e nas ações 

conforme as normas. No entanto, as ações se realizam na relação entre atores heterogêneos, em 

situações específicas, contingenciais, onde a operacionalização das normas, ao fim e ao cabo, 

se dá não pela existência da formalização da norma, ainda que esta seja indispensável, mas, 

sobretudo, pelo compartilhamento intersubjetivo das mesmas pelos atores em suas práticas.  

Diante dos plurais ethos próprios dos contextos colaborativos internacionais e da 

necessidade de que haja certo compartilhamento intersubjetivo que sustente a ação conforme a 

norma, a informação e o fluxo informacional se tornam componentes cruciais para promover a 

visibilidade para o quadro normativo e, sobretudo, visibilidade de como esse quadro normativo 

 
222 Moreover, they sustain the kind of recognition of the person which is involved in mutual engagements: in the 

intimacy of love or friendship, in joint plans or contracts, in coordination that requires public qualifications 

(THÉVENOT, 2007, p.418). 
223 This ‘double plurality’ of recognition formats allows us to tackle the dynamic composition of both the person 

and the community, bringing to light the tensions that arise from the plurality of engagements that have to be 

integrated (THÉVENOT, 2007, p.418). 
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é assumido, reconhecido e efetivamente operacionalizado pelos atores. Trata-se, portanto, de 

considerar que a (re)construção, a disseminação, a apropriação, a operacionalização e a 

manutenção de uma moldura normativa, em seu conjunto, requerem e dependem 

fundamentalmente dos recursos informacionais e comunicacionais.  
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8.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos a partir dos dois 

instrumentos de coleta de dados aplicados nesta pesquisa: o questionário online e a entrevista. 

Quando possível e pertinente, reuniremos em uma mesma ilustração (quadro, tabela ou figura), 

os resultados obtidos nestes diferentes instrumentos, uma vez que, como pontuado na descrição 

da metodologia da pesquisa, o roteiro da entrevista acompanhou a estruturação e as perguntas 

apresentadas no questionário. 

Na primeira seção, apresentaremos algumas características da nossa amostra, como o 

perfil acadêmico e profissional no campo da pesquisa científica dos respondentes e nas seções 

seguintes, os resultados e discussões envolvendo a questão normativa e infocomunicacional, 

aspectos centrais nesse estudo. 

 

8.1. PERFIL ACADÊMICO E PROFISSIONAL DA AMOSTRA 

 

A coleta de dados e informações referente ao perfil acadêmico e profissional no campo 

da pesquisa científica, incluindo a área de formação, o maior grau acadêmico, a participação 

em  projetos colaborativos internacionais em geral, a participação em projetos financiados pela 

Comissão Europeia, o(s) papel(éis) assumido(s) no âmbito do projeto financiado pelo Horizon 

2020 Programme (Projeto H2020) no qual os respondentes do questionário e das entrevistas 

participam (ou participaram), foi considerada pertinente, não pelos dados e informações em si 

referentes à esses aspectos, mas, principalmente, para serem utilizados em conjunto com outros, 

mais diretamente relacionados às questões de interesse desta pesquisa – a questão normativa e 

infocomunicacional.  

A partir dos dados coletados referentes à pergunta 4 da PARTE 1 do questionário 

(Q9)224, apresentados na Figura 3, é possível considerar que os participantes da pesquisa que 

responderam ao questionário são, em princípio, pessoas com experiência em atuação no campo 

da pesquisa científica, uma vez que 81.25 % dos respondentes, encontram-se na faixa que 

corresponde a 10 anos ou mais de atuação em pesquisa científica. 

 

 
224 O questionário online foi estruturado em quatro partes, além da parte correspondente ao TCLE, contendo, cada 

uma, um conjunto de perguntas. A numeração das perguntas é reiniciada, em cada parte do questionário. No 

entanto, a plataforma SurveyMonkey, organiza e referencia as perguntas do questionário adotando uma numeração 

sequencial, precedida do prefixo Q. Dessa forma, temos, por exemplo, que a pergunta 1 da PARTE 1 do 

questionário corresponde à pergunta Q6 na plataforma SurveyMonkey, e assim por diante.  
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Figura 3 – Experiência em pesquisa científica 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 18/07/2019. 

 

Conforme apresentado na Figura 4, é possível constatar que os respondentes do 

questionário possuem experiência em projetos colaborativos internacionais, considerando-se o 

número de projetos colaborativos que atuaram. 
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Figura 4 – Experiência em projetos colaborativos internacionais 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 18/07/2019. 

 

A Figura 5, obtida a partir dos dados coletados referentes à pergunta 6 da PARTE 1 

(Q11), mostra que 22,3 % dos respondentes estão atuando pela primeira vez em projeto 

colaborativo internacional financiado pela Comissão Europeia (CE) e que 18,75 % já 

participaram entre 6 a 10 projetos financiados pela CE. Para os participantes inseridos nesta 

última faixa, parece-nos razoável inferir que estes possuem, em princípio, significativa 

experiência em projetos colaborativos internacionais financiados pela CE. 
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Figura 5 – Experiência em projetos colaborativos internacionais financiados pela Comissão Europeia 

 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 18/07/2019. 

 

A partir da comparação entre a área de formação acadêmica e o mais alto grau 

acadêmico, ou seja, entre os dados coletados na pergunta 3 (Q8) e na pergunta 7 da PARTE 1 

(Q7), cujos resultados encontram-se apresentados na Figura 6, é possível identificar que, exceto 

na área de Ciências Sociais e Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, para 

todas as demais áreas do conhecimento elencadas no questionário, os maiores percentuais 

correspondem ao grau de doutorado. Na área de Linguística, Letras e Artes, a distribuição ficou 

equânime. Algumas observações cabem destaque. Primeiro, esta comparação – entre área do 

conhecimento e grau acadêmico – não retornou nenhum resultado para a área de Ciências da 

Saúde, sendo justificável à medida em que, considerando-se as descrições dos mesmos 

disponibilizadas no CORDIS, nenhum dos projetos H2020 selecionados encontra-se no campo 

das Ciências da Saúde. A título de confirmação, verificamos as respostas obtidas pelo único 

respondente participante do projeto GLYCANC – Matrix glycans as multifunctional 

pathogenesis factors and therapeutic targets in cancer – uma vez que este projeto guarda 

alguma vinculação com a área de saúde. No entanto, identificamos que o respondente em 



  199 

 

 

questão, informou a sua área de formação como sendo a de Ciências Biológicas. A segunda 

observação diz respeito à opção ‘outros’, tanto em relação às áreas de conhecimento quanto ao 

grau acadêmico. Considerando o resultado da comparação em questão, obtivemos respostas 

como doutorado em Geografia, Ciências Ambientais, Agronomia, Ciências Naturais, 

Agroecologia e mestrado em Ecophysiology, Soil Science, Crop modelling. Parte dessas 

formações acadêmicas encontram-se na área de Ciências Agrárias, a qual não foi contemplada 

na lista de opções apresentada no relatório. Esta constatação, nos leva a considerar que a lista 

das áreas de conhecimento apresentada no questionário poderia ter sido melhor detalhada. 

 

Figura 6 – Área de conhecimento e maior grau acadêmico dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 18/07/2019. 
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8.2 DIMENSÃO NORMATIVA E INFOCOMUNICACIONAL: INTER-RELAÇÕES 

 

O conhecimento dos quadros normativos – sua pluralidade e possíveis diferenças e 

variações – e os recursos infocomunicacionais, como sendo elementos fundamentais para os 

processos de negociação envolvendo questões com efeitos para a integridade da pesquisa em 

contextos de colaboração científica internacional, são considerações que permeiam a 

formulação de nossos pressupostos, hipóteses e objetivos de pesquisa. A partir dos dados e 

informações coletados no questionário e nas entrevistas, analisaremos e discutiremos os 

mesmos sob diversas perspectivas, buscando apreender subsídios para reforçar nossos 

pressupostos, confirmar ou refutar nossas hipóteses, alcançar nossos objetivos de pesquisa e, 

sobretudo, suportar a nossa proposição de tese. Nesse sentido, para fins de estruturação de nossa 

análise e discussão, organizamos a mesma em torno de duas categorias principais: 1) 

conhecimento do quadro normativo envolvendo questões com efeitos para a integridade da 

pesquisa e 2) recursos infocomunicacionais. Buscaremos as inter-relações dessas duas 

categorias no âmbito das instituições as quais os respondentes estão vinculados ao projeto 

H2020 e no âmbito dos projetos H2020 nos quais os respondentes participam. Cabe pontuar 

que, de acordo com as respostas obtidas na pergunta 4 da PARTE 2 (Q15) do questionário, 

identificamos que 85,29% dos 34 respondentes, indicaram que as suas participações no projeto 

H2020 estavam vinculadas à principal instituição de afiliação, conforme apresentado na Figura 

7. 

 

Figura 7 – Vinculação institucional ao projeto H2020 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 18/07/2019. 
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Apreender algum entendimento acerca dessas inter-relações nesses dois contextos, 

possivelmente contribuirá para uma melhor compreensão não só dos processos de negociação 

e de construção de acordos envolvendo questões com efeitos para a integridade da pesquisa, no 

âmbito de projetos colaborativos internacionais, assim como apreender algum conhecimento 

acerca da dinâmica da articulação entre a (re)formulação normativa e as instâncias onde se dão 

a negociação e o estabelecimento de acordos. 

 

8.2.1 Conhecimento do quadro normativo em torno da integridade da pesquisa e recursos 

infocomunicacionais no âmbito da instituição  

 

A partir da pergunta 2 da PARTE 3 (Q21), que indagava aos respondentes, se na 

instituição em que se encontrava vinculado havia instrumento e/ou estrutura voltados para ética 

e integridade da pesquisa, é possível constatar, conforme apresentado na Figura 8, que 83% 

responderam afirmativamente, corroborando com as evidências já apresentadas em estudos, 

documentos e relatórios produzidos, relatando o fato de que um número cada vez maior de 

países e instituições que vêm desenvolvendo instrumentos normativos voltados para a 

integridade da pesquisa. O aspecto relevante deste resultado para nosso estudo, diz respeito ao 

conhecimento que os respondentes têm sobre a existência de instrumentos normativos e 

estruturas institucionais voltadas para a integridade da pesquisa, o que não implica na 

consideração de que os mesmos conheçam efetivamente o “conteúdo normativo” destes 

instrumentos ou do funcionamento dessas estruturas.  
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Figura 8 – Conhecimento dos respondentes acerca da existência de instrumentos normativos e estruturas 

voltadas para integridade da pesquisa  
. 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 20/07/2019 

 

Com a pergunta 8 da PARTE 4 (Q47), buscamos apreender o conhecimento dos 

respondentes sobre o estabelecimento de normas e/ou regras em suas instituições, relacionadas 

a algumas questões específicas com efeitos sobre a integridade da pesquisa, tais como plágio, 

fabricação (de dados, imagem, texto etc), falsificação, conflito de interesse, gestão de dados e 

materiais de pesquisa, proteção de dados de pesquisa e salvaguarda de direitos de privacidade 

de sujeitos de pesquisa. Os resultados apresentados na Figura 9 são relevantes em si mesmo e, 

principalmente, se compararmos os mesmos com resultados obtidos a partir de outras perguntas 

do questionário, como mostraremos adiante.  
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Figura 9 – Conhecimento dos respondentes acerca do estabelecimento de instrumentos normativos 

institucionais em torno de questões com efeitos sobre a integridade da pesquisa 
 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 20/07/2019. 

 

 

Na Figura 9, é possível identificar em cada uma das questões elencadas, que entre 10% 

e 18 % dos respondentes informaram que suas instituições não tinham normas e/ou regras 

estabelecidas para aquelas questões. Este resultado chama a atenção, pelo fato de que estas 

instituições, de certa forma, são instituições com alguma inserção no cenário de pesquisa 

internacional, uma vez que a participação dos respondentes no projeto de pesquisa internacional 

financiado pelo Horizon 2020 Programme, encontra-se vinculada às principais instituições de 

afiliação dos mesmos. Cabe lembrar que este programa de pesquisa europeu exige de todos os 
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beneficiários e participantes, atenção e conformidade com o The European Code of Conduct 

for Research Integrity (ESF-ALLEA, 2011; ESF-ALLEA, 2017), o qual contempla todas essas 

questões, como já salientado no capítulo seis. 

Pode-se dizer que não só aqueles que responderam “sim” assim como os que 

responderam “não” à pergunta se suas instituições tinham normas e/ou regras estabelecidas para 

as questões elencadas, em princípio, têm certo conhecimento acerca do quadro normativo 

institucional; diferentemente daqueles que responderam “não sei”. Quanto a este último grupo, 

o percentual obtido, com variações entre 27% e 38%, nos parece importante, não 

exclusivamente, mas principalmente pelo fato destes respondentes estarem participando de 

projetos científicos internacionais. Este desconhecimento, pode ser um fator de limitação das 

condições e possibilidades destes participantes, por exemplo, reconhecerem a existência de 

pluralidade normativa, de cotejarem possíveis diferenças e variações, de discutirem e 

negociarem normas e/ou regras, uma vez que estes não têm ou não conhecem um quadro 

normativo basilar, que é o quadro normativo de sua própria instituição. 

Para apreender as inter-relações entre a dimensão normativa e informacional, 

analisaremos os dados e informações coletados sob diversas perspectivas. Uma primeira 

perspectiva de análise é a comparação dos resultados obtidos na Figura 9 (pergunta 8 da PARTE 

1 (Q47)) com os dados e informações obtidos na pergunta 2 da PARTE 4 (Q41), a qual enfatizou 

os recursos infocomunicacionais utilizados no âmbito da instituição para comunicar os 

instrumentos normativos voltados para a integridade da pesquisa. Os resultados das 

comparações envolvendo o conhecimento da existência de instrumentos normativos 

institucionais e os recursos infocomunicacionais institucionais utilizados para a comunicação 

de normas e/ou regras envolvendo questões como: 1) FFP ; 2) conflitos de interesse, gestão de 

dados e materiais de pesquisa, proteção de dados de pesquisa; e 3) salvaguarda dos direitos de 

privacidade de sujeitos de pesquisa, encontram-se apresentados, respectivamente, na Figura 10, 

Figura 11 e Figura 12. 
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Figura 10 – Conhecimento dos respondentes acerca da existência de instrumentos normativos em sua 

instituição e os recursos infocomunicacionais utilizados envolvendo FFP 
 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 20/07/2019 
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Figura 11 – Conhecimento dos respondentes acerca da existência de instrumentos normativos em sua 

instituição e os recursos infocomunicacionais utilizados envolvendo conflitos de interesse, gestão de 

dados e materiais de pesquisa e proteção de dados de pesquisa 
 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 20/07/2019 
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Figura 12 – Conhecimento dos respondentes acerca da existência de instrumentos normativos em sua 

instituição e os recursos infocomunicacionais utilizados envolvendo salvaguarda de direitos de 

privacidade de sujeitos de pesquisa 
 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 20/07/2019 

 

A partir da Figura 10, é possível identificar que, para aqueles que responderam “sim” 

em relação ao estabelecimento de regras e/ou normas sobre plágio em suas instituições, assim 

como os que responderam “não”, em ambos os casos, a comunicação de instrumentos 

normativos no âmbito da instituição do respondente é feita por meio de página institucional e 

por meio de reuniões, seminários, cursos etc. No entanto, para aqueles que responderam “eu 

não sei”, observa-se que o recurso de comunicação utilizado com maior percentual (60%), 

refere-se às reuniões, seminários etc. Embora estes eventos, em geral, são realizados sob a 

chancela institucional, possivelmente estes não têm a mesma visibilidade que as páginas 

institucionais e, portanto, não alcançam, de forma ampla, as comunidades acadêmica e 

científica da instituição. Com relação a opção “outros” relativa aos recursos 
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infocomunicacionais envolvendo questões normativas, um dos respondentes mencionou “a well 

functioning legal department”. 

Uma segunda perspectiva de análise envolve comparações entre si, dos dados coletados 

na pergunta 8 da PARTE 4 (Q47). Com estas comparações, pretende-se apreender o 

conhecimento que os respondentes têm, em geral, acerca do “ambiente” normativo em torno da 

integridade da pesquisa no âmbito de suas instituições. Tomando o plágio como referência, 

interessa-nos investigar, tanto para os que responderam “sim”, “não” ou “não sei” sobre o 

estabelecimento de instrumentos normativo relacionado ao plágio em suas instituições, se estes 

respondentes conhecem (ou não) acerca de instrumentos normativos institucionais com relação 

às outras questões, como por exemplo: conflito de interesse, gestão de dados e materiais de 

pesquisa e proteção de dados de pesquisa. A Figura 13 apresenta os resultados dessas 

comparações.  
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Figura 13 – Conhecimento dos respondentes sobre a existência de instrumentos normativos em sua 

instituição com relação a conflito de interesse, gestão de materiais e dados de pesquisa e proteção de 

dados de pesquisa 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 20/07/2019 
 

 

É possível observar na Figura 13, que dentre os que responderam “sim” para a existência 

de normas e/ou regras estabelecidas em suas instituições relacionadas ao plágio, com relação a 

questão de conflito de interesse, 54% destes responderam “sim” para o conhecimento acerca do 

estabelecimento de regras/normas em suas instituições relacionadas à questão de conflito de 

interesses, 8% indicaram que suas instituições não tinham normas e/ou regras estabelecidas 

para tal questão, e 38% responderam “não sei”. Por outro lado, para este mesmo grupo de 
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respondente, com relação à questão da proteção de dados de pesquisa, 77% responderam “sim”, 

ou seja, que as suas instituições têm regras e/ou normas estabelecidas para proteção de dados, 

8% indicaram que não tinham, e 15% responderam que não sabiam.  

Dentre aqueles que responderam “não”, ou seja, que suas instituições não têm normas 

e/ou regras estabelecidas sobre plágio, observamos que 100% destes, responderam que suas 

instituições não tinham regras/normas relacionadas à gestão de dados e materiais de pesquisa, 

50 % responderam que “sim” para regras e/ou normas relacionadas a conflito de interesse e 

50% responderam “não” para a questão de proteção de dados de pesquisa. 

Com relação aos que responderam “não sei” para o estabelecimento de instrumentos 

normativos em suas instituições relativo ao plágio, 33 % destes indicaram que suas instituições 

possuíam normas e/ou regras relativas a conflito de interesse, 67% responderam que a 

instituição não tinha instrumentos normativos estabelecidos para gestão de dados e materiais de 

pesquisa, assim como para proteção de dados de pesquisa. Cabe ressaltar que, em relação aos 

que responderam “não sei” para a questão do plágio, que mais de 50% destes, também não 

sabem se as suas instituições têm instrumentos normativos estabelecidos para questões como 

conflito de interesse, gestão de dados e materiais e proteção de dados de pesquisa. 

Os resultados apresentados na Figura 13 reforçam a existência de quadros normativos 

em torno de questões com efeito sobre a integridade da pesquisa no âmbito das instituições 

assim como, a diversidade de normas e/ou regras contempladas (ou não) nesses quadros. O 

estabelecimento de normas e/ou regras para questões específicas no âmbito de uma instituição, 

pode, por exemplo, indicar necessidades ou peculiaridades identificadas naquela instituição que 

requeiram explicitação e formalização. Essa ponderação vai ao encontro da pontuação de 

Resnik et al. (2015a), quando os autores abordam as implicações para a integridade da pesquisa 

frente às variações em políticas institucionais de má conduta em pesquisa. 

 

Por um lado, alguém pode argumentar que a variação ajuda a promover a integridade porque 

permite que as instituições tratem de preocupações que consideram particularmente 

relevantes para sua cultura institucional e foco de pesquisa. Por outro lado, pode-se 

argumentar que a variação nas definições prejudica a integridade da pesquisa, pois é 

potencialmente confusa para colaboradores de diferentes instituições (RESNIK et al., 2015a, 

p.5, tradução nossa)225. 

 

 
225 On the one hand, one could argue that variation helps to promote integrity, because it enables institutions to 

address concerns that they regard as particularly relevant to their institutional culture and research focus. On the 

other hand, one could argue that variation in definitions undermines research integrity because it is potentially 

confusing to collaborators from different institutions (RESNIK et al., 2015a, p.5) 
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Os resultados apresentados na Figura 13, permite-nos considerar que o conhecimento 

sobre o “ambiente normativo” envolvendo questões relacionadas à integridade da pesquisa no 

âmbito institucional, em face de sua diversidade, muito possivelmente, será “parcial”, sendo 

buscado sob demanda. Nesse sentido, há de se considerar que a busca informacional em torno 

de questões normativas é sempre seletiva, ocorrendo à medida em que os participantes se 

deparam com situações e/ou problemas inerentes às práticas científicas, requerendo, portanto, 

o conhecimento do quadro normativo pertinente. A disponibilização de recursos informacionais 

e o fluxo informacional, contínuo e atualizado, envolvendo o quadro normativo institucional, 

são fundamentalmente requeridos para a ampliação e facilitação para o conhecimento do 

“ambiente” normativo no âmbito das comunidades acadêmica e científica das instituições. 

Nessa direção, os resultados apresentados na Figura 14, obtidos a partir dos dados 

coletados na pergunta 7 da PARTE 4 (Q46), indicam, na percepção dos respondentes, que os 

instrumentos normativos existentes em torno da integridade da pesquisa são parcialmente 

conhecidos (41 %) pelas comunidades acadêmica e científica de sua instituição. Cabe observar 

o percentual importante relativo aos que conhecem “pobremente” o ambiente normativo 

institucional (23%) e ao que não conhecem (18%), os quais, em seu conjunto, expressam uma 

situação importante a ser considerada no âmbito das instituições, tendo-se em conta, a questão 

dos recursos infocomunicacionais que vêm sendo adotados. 

 

Figura 14 – Percepção dos respondentes quanto ao conhecimento da comunidade acadêmica e científica 

sobre os instrumentos normativos institucionais em torno da integridade da pesquisa 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 20/07/2019. 
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8.2.2 Conhecimento do quadro normativo em torno da integridade da pesquisa e recursos 

infocomunicacionais no âmbito do projeto colaborativo internacional e os processos de 

negociação 

 

Do ponto de vista normativo, considerando-se o contexto dos projetos colaborativos 

internacionais financiados pelo Horizon 2020 Programme, um primeiro aspecto que nos 

pareceu interessante apreender, diz respeito ao conhecimento que os participantes neste tipo de 

empreendimento científico possuem, acerca dos compromissos e responsabilidades 

estabelecidos e formalizados em uma das instâncias de negociação normativa no âmbito dos 

projetos H2020 – o Grant Agreement (GA). A Figura 15, apresenta os resultados obtidos a partir 

dos dados coletados na pergunta 1 da PARTE 3 (Q20). Nesta, é possível identificar que o maior 

percentual, 52%, refere-se aos que responderam “conhecer parcialmente” e que 30%, indicaram 

não conhecer os termos e obrigações deste documento normativo. 

 

Figura 15 – Participante da pesquisa e o conhecimento dos termos e condições do Grant Agreement 

 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 18/07/2019 

 

Em busca de uma melhor compreensão dos resultados apresentados na Figura 15, 

comparamos os mesmos com os obtidos à partir da pergunta 6 da PARTE 1 do questionário 

(Q11), que indagou sobre o número de projetos científicos internacionais financiados pela CE 

que o respondente já havia participado, provendo assim, alguma evidência sobre uma possível 
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relação entre a experiência em participação neste tipo de projeto – financiado pela CE – e a 

preocupação ou atenção em relação ao conhecimento de tais termos e responsabilidades. Os 

resultados desta comparação encontram-se na Figura 16. 

 

Figura 16 – Conhecimento do Grant Agreement comparado com a experiência em participação em 

projetos financiados pela Comissão Europeia 

 

 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 19/07/2019. 

 

Na Figura 16, é possível identificar que os maiores percentuais em relação aos que 

responderam “conhecer parcialmente” os termos e responsabilidades estabelecidos no 

documento normativo GA, abarcam os que atuaram em 2 a 5 projetos financiados pela EU e os 

que atuaram em 6 a 10 projetos. No entanto, na Figura 12, há duas situações que chamam a 

atenção. A primeira refere-se ao fato de que 33% daqueles que responderam “sim, conheço 

bastante”, o projeto H2020 em questão, é o primeiro projeto colaborativo internacional 
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financiado pela União Europeia em que participam. Um desses respondentes informou: “I am 

leader of the Brazil Work package”, o que nos remete à consideração da relação entre o papel 

e as responsabilidades assumidos pelo respondente no âmbito do projeto e necessidade de 

conhecimento destes, acerca de questões normativas definidas nessa instância de formulação e 

negociação normativa; investigação que faremos adiante. A outra situação é o fato de que em 

nossa amostra, tivemos apenas um respondente com participação em mais de 10 projetos 

financiados pela EU (Figura 5), e, no entanto, não há referência para esta faixa, quando 

comparado com os dados referentes ao conhecimento sobre o GA; situação explicada, uma vez 

que o respondente em questão não respondeu a essa pergunta específica. 

Outra perspectiva de análise é a comparação entre os resultados apresentados na Figura 

15 e os dados coletados a partir da pergunta 6 da PARTE 2 (Q17), que indagou sobre o papel 

desempenhado pelo respondente no âmbito do projeto H2020. Os resultados dessa comparação 

encontram-se na Figura 17.  

 

Figura 17 – Conhecimento do Grant Agreement e o papel desempenhado no projeto H2020 

 

 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 19/07/2019. 
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Na Figura 17, é possível observar que o maior percentual referente à opção “não 

conheço” o documento normativo GA, encontra-se entre os respondentes que desempenham o 

papel de pesquisador no projeto H2020. Por outro lado, dentre aqueles que responderam que 

“conhecem parcialmente”, estão os que desempenham o papel de principal coordenador 

(consórcio – EU), coordenador de projeto (instituição – EU) e de gestor do projeto na 

instituição. Relembrando, o único respondente desempenhando o papel de coordenador 

(consórcio – EU), não respondeu se conhecia ou não o documento Grant Agreement.  

Diante da consideração de que a colaboração científica internacional pressupõe o 

estabelecimento de acordos em torno de uma moldura normativa mínima, reconhecida e 

compartilhada entre heterogêneos atores envolvidos, e que o conhecimento e o reconhecimento 

da existência de uma pluralidade normativa e de possíveis diferenças e variações são 

fundamentalmente necessários para os processos de negociação em torno dessa moldura 

normativa que, em princípio, orientará e estabilizará (ainda que, possivelmente, de forma 

provisória) as expectativas de comportamento apropriado e esperado dos participantes em 

projetos colaborativos internacionais, temos sublinhado o papel dos recursos 

infocomunicacionais para a realização e a sustentação desses processos. 

Nessa direção, a pergunta 11 da PARTE 3 (Q30), objetivou apreender o conhecimento 

do respondente acerca da existência de diferenças e/ou variações de normas e/ou regras no 

âmbito dos projetos H2020 em que participava, com relação a um conjunto de questões: 

propriedade intelectual, proteção de dados pessoais, gestão de dados e materiais de pesquisa, 

disseminação/comunicação de resultados de pesquisa, conflito de interesses e autoria. A partir 

dos resultados apresentados na Figura 18, é possível observar que para todas as questões 

elencadas, exceto para gestão de dados e materiais de pesquisa, os percentuais relativos à 

resposta “não sei” são maiores que os relativos à resposta “sim” e a resposta “não”.  
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Figura 18 – Conhecimento de diferenças e/ou variações normativas no contexto dos projetos H2020 

 

 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 22/07/2019. 

 

No entanto, somente na etapa de análise de dados, percebeu-se que a pergunta 11 da 

PARTE 3 (Q30), tal como foi formulada, que as opções apresentadas não foram bem 

elaboradas, uma vez que, a partir das respostas coletadas, não ficou claro se aqueles que 

responderam “não” saber da existência de diferenças e/ou variações de normas e/ou regras para 

uma determinada questão, se este “não” indica “a não existência de diferenças e/ou variações 

de normas e/ou regras para determinada questão” ou se indica “não sei sobre a existência de 

diferenças e/ou variações de normas e/ou regras”. Diante dessa ambiguidade, entendemos que 

não haverá comprometimento da análise, se considerarmos apenas os resultados obtidos 
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correspondentes às respostas “sim” e “não sei”. A Figura 19, apresenta os resultados 

considerando-se esta decisão.  

 

Figura 19 – Conhecimento de diferenças e/ou variações normativas no contexto dos projetos H2020 

considerando apenas as opções de resposta “sim” e “não sei” 
 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 22/07/2019. 

 

Cabe ressaltar que, tal como na Figura 18, os percentuais relativos à opção “não sei” 

apresentados na Figura 19, que estes são maiores que os percentuais relativos à opção “sim”, 

ou seja, que sabem sobre a existência de diferenças e/ou variações normativas. As evidências 

do não conhecimento dos participantes de projetos colaborativos internacionais acerca da 

existência de possíveis diferenças e/ou variações em normas e/ou regras no âmbito desses 

projetos, reforçam a consideração de que estes contextos são loci de ocorrências de potenciais 

conflitos e/ou problemas envolvendo as questões elencadas. Ademais, esta situação – de pouco 

ou de nenhum conhecimento acerca de possíveis diferenças e/ou variações de normas e/ou 

regras relacionadas aquelas questões –, possivelmente coloca estes participantes em condição 

de assimetria frente aos processos de negociação e estabelecimento de acordos. 



  218 

 

 

Buscando compreender melhor os resultados apresentados na Figura 19, investigamos 

os mesmos sob diversas perspectivas. Inicialmente, intencionado identificar possíveis inter-

relações entre a dimensão normativa e informacional, um primeiro aspecto a ser observado diz 

respeito aos recursos infocomunicacionais utilizados para informar e comunicar normas e/ou 

regras estabelecidas e vigentes, no âmbito dos projetos H2020 em que os respondentes 

participam. Os dados coletados referentes à pergunta 5 da PARTE 24 (Q24), apresentados na 

Figura 20, nos possibilita ter uma ideia do “ambiente infocomunicacional” no âmbito desses 

projetos. 

 

Figura 20 – Recursos infocomunicacionais adotados no âmbito dos projetos H2020 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 22/07/2019 
 

 

Os resultados apresentados na Figura 20, mostram que o e-mail é o recurso 

infocomunicacional mais utilizado (80%) para informar e comunicar normas e/ou regras 
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vigentes no âmbito dos projetos, seguido de documentos institucionalizados e de repositórios 

criados especificamente para armazenar informações e documentos relacionados ao projeto, 

incluindo, os documentos relativos aos acordos normativos. Com relação aos dois últimos 

recursos apontados, estes podem ser considerados como sendo mais formais e 

institucionalizados, podendo inclusive serem acionados em situações de conflitos ou de 

arbitragem de desacordos bem como em situações, por exemplo, de investigações de alegação 

de práticas e/ou comportamentos considerados desviantes daqueles prescritos. 

Uma segunda perspectiva de análise – a fim de apreendermos as inter-relações da 

dimensão normativa e infocomunicacional – é a partir da comparação dos resultados mostrados 

na Figura 19 com os da Figura 20. Esta comparação, permite-nos, por exemplo, verificar qual 

é o perfil do “ambiente infocomunicacional” no âmbito dos projetos H2020 de dois grupos de 

respondentes: 1) os que responderam “sim”, ou seja, que sabem da existência de diferenças e/ou 

variações de normas e/ou regras relacionadas as questões elencadas e 2) os que responderam 

“não sei”. Esta comparação, embora possa ser feita para cada uma das questões elencadas, 

selecionamos somente as questões que apresentaram o maior percentual para as respostas “sim” 

e o maior percentual para respostas “não sei” em relação ao conhecimento da existência de 

diferenças e/ou variações envolvendo as seguintes questões, respectivamente: 1) gestão de 

dados e materiais de pesquisa e 2) autoria. A Figura 21 e Figura 22, apresentam os resultados 

obtidos para essas duas situações.  
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Figura 21 – Conhecimento de diferenças e/ou variações normativas no contexto dos projetos H2020 em 

relação à questão da gestão de dados e materiais de pesquisa e o perfil do ambiente infocomunicacional 

no âmbito do projeto H2020 

 

 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 22/07/2019. 
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Figura 22 – Conhecimento de diferenças e/ou variações normativas no contexto dos projetos H2020 em 

relação à questão da autoria e o perfil do ambiente infocomunicacional no âmbito do projeto H2020 

 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 22/07/2019. 

 

Os resultados apresentados na Figura 21 e na Figura 22, mostram que os recursos 

informacionais e comunicacionais mais utilizados para comunicar as normas e/ou regras 

estabelecidas e vigentes no âmbito dos projetos H2020 são a comunicação por e-mail, seguida 

por documentos formalizados. No entanto, observa-se que, dentre aqueles que responderam 

“não sei” à pergunta sobre a existência de diferenças e/ou variações normativas relativas as 

duas questões – gestão de dados e materiais de pesquisa e autoria – que os “ambientes 

infocomunicacionais” no âmbito dos projetos que estes respondentes participam, os recursos 

infocomunicacionais predominantes também são e-mail e documentos formalizados. Esta 

constatação, requer maior investigação. 

Nessa direção, investigamos, se porventura, aqueles que responderam “não sei” a 

respeito de diferenças e/ou variações de normas e/ou regras no âmbito do projeto relacionada à 
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questão de gestão de dados e materiais de pesquisa também não sabiam se suas instituições de 

afiliação tinham normas e/ou regras estabelecidas para essa questão específica. Para tal, 

comparamos os dados obtidos na pergunta 11 da PARTE 3 (Q30), que indagou sobre o 

conhecimento de diferenças e/ou variações de normas e/ou regras no âmbito do projeto e os 

dados obtidos na pergunta 8 da PARTE 4 (Q47), que indaga sobre o conhecimento de 

instrumentos normativos estabelecidos no âmbito da instituição. Os resultados dessa 

comparação encontram-se na Figura 23. 

 

Figura 23 – Conhecimento do quadro normativo institucional e conhecimento de diferenças e/ou 

variações normativas no contexto dos projetos H2020 em relação à gestão de dados e materiais de 

pesquisa 
 

 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 22/07/2019. 

 

A partir dos resultados apresentados na Figura 23, é possível identificar que, dentre os 

que responderam “não sei” sobre a existência de diferenças e/ou variações de normas e/ou 



  223 

 

 

regras relacionadas à gestão de dados e materiais de pesquisa no âmbito dos projetos H2020 em 

que participam, 50% responderam “sim” em relação à existência de normas e/ou regras à 

relacionadas à essa questão específica no âmbito de suas instituições, e 33% responderam “não 

sei”. Temos então, dois grupos: 1) os que não sabem sobre a existência de diferenças e/ou 

variações de normas e/ou regras relacionadas à gestão de dados e materiais de pesquisa no 

âmbito dos projetos e sabem da existência de instrumentos normativos para essa questão em 

suas instituições e 2) os que não sabem nem uma coisa nem outra. Subjacentes a esses dois 

grupos, a questão central parece não estar na existência do documento em si, ou seja, na 

existência do instrumento normativo em si, mas sobretudo, nos recursos infocomunicacionais 

disponibilizados, sejam no âmbito das instituições como no âmbito dos projetos, que 

proporcionem visibilidade para os quadros normativos vigentes em torno da integridade da 

pesquisa.  

No primeiro grupo, a existência do instrumento normativo não anula a invisibilidade 

“normativa” que supostamente parece existir, à medida em que o respondente não sabe se 

existem diferenças e/ou variações normativas no âmbito do projeto, sugerindo, minimamente, 

que este não conhecimento se dá em face da ausência de um esforço ex ante do respondente 

para buscar informações sobre o quadro normativo, tanto de sua instituição quanto do quadro 

normativo vigente no âmbito do projeto, e/ou da dificuldade do mesmo em efetuar algum 

cotejamento dos quadros normativos, uma vez que não conhece aquele vigente em sua própria 

instituição. Esta invisibilidade, por sua vez, pode estar associada à consideração da questão 

normativa como algo secundário, sendo colocada em primeiro plano, quando situações 

conflituosas ou problemáticas emergem.  

No segundo caso, a invisibilidade do quadro normativo, tanto no âmbito do projeto 

quanto da instituição, pode ser resultado de um ambiente infocomunicacional insuficiente que 

possibilite ampla comunicação de normas e/ou regras envolvendo questões com efeitos para a 

integridade da pesquisa. 

 

8.2.3 Pluralidade normativa, negociação e acordos no âmbito dos projetos colaborativos 

internacionais P2020 e a questão infocomunicacional 

 

Nesta seção, buscaremos evidências de que maneira a pluralidade normativa e suas 

possíveis diferenças e/ou variações são (ou não) conhecidas e visibilizadas e em que medida, 

os recursos infocomunicacionais disponibilizados são considerados no sentido de viabilizar ou 

facilitar a negociação e a construção de acordos de molduras normativas envolvendo questões 
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com efeitos sobre a integridade da pesquisa no âmbito dos projetos de pesquisa H2020, 

discutindo-as à luz das abordagens e considerações/argumentações colocadas ao longo deste 

trabalho. 

Nessa direção, partiremos das respostas obtidas na pergunta 7 da PARTE 3 do 

questionário (Q26), que indagou aos respondentes se estes participam dos processos de 

negociação no âmbito dos projetos H2020. A partir dos resultados, apresentados na Figura 24, 

um percentual expressivo de respondentes que indicaram não participar de processos de 

negociação (70%) e um percentual não menos relevante, de respondentes que indicaram 

participar parcialmente (22%). 

 

Figura 24 – Participação em processos de negociação no âmbito dos projetos H2020 
 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 23/07/2019. 

 

Tomando este resultado como ponto de partida, buscaremos apreender e compreender 

as inter-relações entre a dimensão normativa e informacional e os processos de negociação em 

torno de questões que, potencialmente, afetam a integridade da pesquisa em contextos 

comumente marcados por heterogeneidade diversas e pela pluralidade normativa, a partir de 
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uma análise que entremeie os dados e informações coletados em geral, e principalmente, 

aqueles organizados e agrupados nas categorias analíticas definidas, utilizando-se a técnica de 

análise de conteúdo, conforme descrito no capítulo referente à metodologia da pesquisa. As 

categorias e os agrupamentos das unidades de registros – incluindo, as respostas das perguntas 

abertas do questionário e os excertos de falas dos entrevistados –, encontram-se no Apêndice 

F. Cabe relembrar que as respostas das perguntas abertas do questionário encontram-se no 

Apêndice E. As categorias analíticas definidas são: pluralidade normativa, recurso 

infocomunicacional, negociação e acordo. 

Um dos primeiros aspectos a ser investigado refere-se à pluralidade normativa. Nesse 

sentido, buscaremos evidências de como os participantes do nosso campo empírico conhecem 

e reconhecem a pluralidade normativa e possíveis diferenças e/ou variações. Uma linha de 

investigação nessa direção, já foi realizada anteriormente quando indagamos aos respondentes 

do questionário: 1) se eles conheciam o “ambiente” normativo das instituições através das quais 

estavam vinculados ao projeto H2020 (Figura 9) e 2) se conheciam o “ambiente” normativo no 

âmbito dos projetos H2020 em que atuam, especificamente em relação ao conhecimento sobre 

a existência de diferenças e/ou variações normativas relacionadas a um conjunto de questões 

elencadas (Figura 18 e Figura 19). Os resultados apresentados na Figura 9, evidenciam dois 

aspectos: primeiro a existência de um ambiente normativo institucional bem diversificado e um 

percentual importante referente aos respondentes que indicaram “não conhecer” a existência de 

normas e/ou regras institucionalmente estabelecidas para aquelas questões elencadas. Já, a 

partir da Figura 18 e Figura 19, é possível identificar que o percentual relativo aos que 

responderam “não saber” da existência de diferenças e/ou variações de normas e/ou regras no 

âmbito dos projetos é maior do que os que responderam que sabiam sobre a existência de tais 

diferenças e/ou variações. 

Os resultados apresentados na Figura 9, corroboram com achados em outros estudos, 

como o de Resnik et al. (2015a), e os da Figura 18, guardam relação com as recomendações 

apresentadas na Declaração de Montreal (WCRI, 2013) relacionadas às diferenças e variações 

em diversas dimensões próprias dos contextos de colaborações científicas transfronteiriças. 

 

É extremamente importante, portanto, que os pesquisadores estejam conscientes dessas 

diferenças e sejam capazes de lidar com elas, bem como nas questões relacionadas com a 

integridade na pesquisa que possam surgir em colaborações desse tipo (WCRI, 2013). 
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No entanto, a partir das respostas às perguntas abertas do questionário e das entrevistas 

foi possível apreender melhor como em situações concretas de pesquisas colaborativas 

internacionais, a questão da pluralidade normativa e de suas diferenças e/ou variações são 

identificadas e abordadas pelos participantes. A partir das unidades de registro agrupadas na 

categoria analítica – pluralidade normativa – encontramos inúmeros relatos onde a pluralidade 

normativa em diversas dimensões – própria da heterogeneidade dos contextos de colaboração 

científica internacional – é mencionada, como, por exemplo: cultural, linguística, legal, ética 

em pesquisa com humanos, religiosa e institucional. Em alguns casos, os respondentes 

indicaram ocorrências de problemas e/ou dificuldades frente a essa pluralidade e às diferenças 

e/ou variações, bem como os efeitos dessas nas práticas científicas.  

 

[Q23 #1]: work with agricultural Brazilian communities 

 

[Q23 #13]: No, I don't remember any critical situation. Regarding language, 

FIUBA don't accept announcements of workshops or conferences in English. 

But this is a particular requirement that introduce difficulties in every 

international collaborations  

 

[Q23 #12]: The project also involves participation of partners in China. The 

Chinese government did not allow surveys in that country. 

 

[Q23 #2]: In our project, we underline that our purpose is to work with 

vulnerable populations, to reduce their vulnerability. We were asked by the 

ethical committees (external to the project) whether it wasn't a problem to 

work with vulnerable populations and if we didn't risk to increase their 

vulnerability. We put forward that we have a partnership with the institutions 

representing these people, that they are the ones who garantee that we work 

respecting local people and culture, but this does not appear as relevant, what 

is relevant is only the individual terms of consent. 
 

[Q32 #5]: About the necessity to obtain ethics approval by different 

institutions. 

 

[Q23 #8]: Using religion as a variable to stratify people's opinions has been 

an issue. 

 

[Q22 #2]: Our main problem was conciliating rules from Europe and rule 

from Brazil. The norms of our institution did not influence in this process, they 

are much more flexible and less bureaucratic. 

 

Também é possível identificar situações onde a pluralidade normativa envolvendo 

questões específicas e com efeitos sobre a integridade da pesquisa se apresentam, como por 

exemplo, em [Q23 #15] e [Q27 #13], onde os respondentes indicaram a existência de conflitos 
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envolvendo questões como autoria e propriedade intelectual e a necessidade de discussão e 

negociação.  

 

[Q23 #15]: Discussions on authorship and IP are recurring in all 

research projects. 

 

[Q27 #13]: Part of discussions on rules for authorship and IP review. 

 

Outro aspecto que merece destaque, diz respeito ao hiato que pode se verificar entre a 

norma formalizada, em princípio, consensualmente definida e a operacionalização da mesma 

em situações concretas, contingenciais. Tal como pontuado por Zimmerman (1971), Mulkay 

(1980) e Forst (2016), este último afirma que “as normas só aparecem isoladas na abstração 

teórica. Na verdade, elas são assentadas em contextos culturais, econômicos, políticos, 

comunicativos e psicológicos, são sedimentadas e tornam-se habituais nas práticas” (FORST, 

2016, p.723). 

Nessa mesma direção, Zimmerman (1971), chama a atenção quanto às possibilidades 

de abordagem normativa.  

 

Tomar decisões sobre regras sem esclarecer a base de tais decisões – 

particularmente sem referência a como o pessoal toma tais decisões – convida 

o tratamento de regras como idealizações, possuindo significados 

operacionais estáveis, invariantes às exigências de situações reais de uso e 

distintas das práticas. interesses, perspectiva e práticas interpretativas do 

usuário da regra. (ZIMMERMAN, 1971, p.223, tradução nossa)226. 

 

Em [Q32 #13] e [Q33 #8], por exemplo, encontramos evidências de choque ou colisão 

entre a idealização de comportamento expressa na norma – se não formalizada, ao menos 

consensualmente aceita – e a sua operacionalização frente às situações contingenciais, levando 

à discussão, à revisão e até mesmo à criação de uma nova norma. 

 
[Q32 #13]: How to apply (agreed on) rules for authorship, and whether a 

publication is results from a project if informed by project results (and as such 

should be subject to project IP reivew or not), and where to draw the line 

between dissemination of results (requiring IP review) and communication 

materials. 

 
[Q33 #8]: There was a discussion around open access, due to the need to 

publish all papers in open access and the project adjusted local practice and 

discussed this with the Comission. 

 
226 to make decisions about rules without clarifying the basis of such decisions—particularly without reference to 

how personnel make such decisions—invites the treatment of rules as idealizations, possessing stable operational 

meanings invariant to the exigencies of actual situations of use, and distinct from the practical interests, 

perspective, and interpretive practices of the rule user. (ZIMMERMAN, 1971, p.223). 
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Em [Q33#9] e [Q37#2], por exemplo, situações de plurais entendimentos da norma ou 

mesmo de contranorma, enfatizando a busca por harmonização normativa a partir de atos de 

comunicação. 

 

[Q33 #9]: Not in STARBIOS2 or SIENNA, but in another project, we have 

had to clarify the Vancouver rules for authorship, because despite being 

agreed on and very clear, we still had recurring discussions and conflicts 

about who counts as an author. 
 

[Q37 #2]: The issue of ghost papers was discussed in a project roundtable 

and the partner were reminded about the rules of the project by the 

coordinator in a professional manner. 
 

Em [CAT 1-25], é possível identificar o reconhecimento da importância de se conhecer 

o “ambiente normativo” que perpassa um projeto colaborativo internacional, tal como pontuado 

por Nebeker (2011, 221), ao colocar que a definição de horizonte comum requer que os 

participantes se debrucem, preferencialmente, com antecedência ao início do projeto 

colaborativo, sobre um amplo leque de questões. No entanto, neste excerto de fala do 

entrevistado, é possível evidenciar um aspecto que temos pontuado, qual seja, a busca pelo 

conhecimento do quadro normativo se dá, à medida em que as situações ou problemas 

emergem. Esta consideração nos remete à anterior, onde pontuamos o caráter contingencial e 

seletivo da busca por informação sobre o “ambiente normativo”, ou seja, informação sobre os 

instrumentos normativos, e de que o conhecimento deste “ambiente”, encontra-se 

continuamente “em construção”. Neste ponto, reforçamos a importância dos recursos 

infocomunicacionais, para a construção desse conhecimento. 

 
[CAT 1-25]:[Entrevistador] o que o pensa sobre a importância ou 

necessidade de se procurar conhecer o ambiente normativo que transpassa o 

projeto colaborativo internacional? 

[Entrevistado 3] o ambiente normativo deve ser observado em cada caso. Não 

tem dúvida, tem que ser seguido. 

[Entrevistador] com relação ao conhecimento do ambiente normativo, tem 

algum momento específico em que se busca esse conhecimento ou essa busca 

se dá em face da ocorrência de uma situação ‘x’? 

[Entrevistado 3] normalmente é contra demanda, contra necessidade, 

entendeu? Você não estuda o ambiente normativo antes. 

 

Por outro lado, encontramos diversos relatos em que os participantes de nossa pesquisa 

empírica indicam não ter conhecimento da existência de pluralidade ou diferenças e/ou 

variações, como em [CAT 1-7] e [CAT 1-23]. 
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[CAT 1-7] No difference that I know of. 

 

[CAT 1-23]:[Entrevistador]no âmbito dessa pesquisa, vocês perceberam, ou 

vivenciaram alguma situação envolvendo diferenças de regras ou normas, 

considerando os países, instituições envolvidas? 
[Entrevistado 2] não. 

 

A praticamente inexorável heterogeneidade e pluralidade dos contextos de projetos 

colaborativos internacionais, coloca estes como potenciais loci de conflitos e de ocorrência de 

problemas, do ponto de vista normativo. A partir das unidades de registro agrupados nas 

categorias analíticas – negociação e acordo – é possível identificar evidências de situações 

conflituosas envolvendo normas e/ou regras, demandando, portanto, alguma negociação em 

busca de acordos, ainda que em diferentes modos de participação nos processos de negociação. 

Esses diferentes modos, possivelmente, se verificam em face das diferentes definições de papéis 

e responsabilidades assumidos e/ou das diferentes instâncias de autorização e estabelecimento 

de normas no âmbito do projeto. 

Em alguns excertos, é possível identificar processos de negociação verticalizados e 

orientados em torno dos papéis e responsabilidades assumidos como também processos mais 

horizontalizados. 

 

[Q27 #6]: Discussions, meetings among task leaders. 

 

[Q27 #11]: By the europeans partners, mainly by the Head of the 

Project. 

 

[Q27 #9]: Management Board members 3 monthly meetings + annual AGM 

with all consortium partners. 

 

[Q22 #7]: In general, as some situations show-up, and we think is important 

to be cautions about, I bring it up, into discussions within the group of 

researchers. 

 
[CAT 3-26] [Entrevistador] vocês vislumbraram algum problema, alguma 

situação problemática, envolvendo, por exemplo, uma norma ou uma forma 

de lidar com reconhecimento de autoria, de comunicação de resultados, de 

conflitos de interesse. 

[Entrevistado 2] O nosso caso não é esse. A gente não teve um projeto 

colaborativo. A colaboração não aconteceu. Essa troca não teve. 

[Entrevistador] E vocês buscaram alguma informação? Eu coloco aqui os 

meios informacionais e comunicacionais para lidar com essas normas ou 

regras. A despeito da inserção de vocês ter sido no final do projeto, antes 

mesmo de vocês saberem quais seriam os desdobramentos do andamento do 

projeto, dos passos seguintes, que acabou não tendo essa efetividade, 

inicialmente, logo que vocês começaram, que foram inseridos no projeto, 

vocês buscaram entender o ambiente normativo, como os documentos 
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relativos aos projetos, ao contrato, etc. vocês fizeram essa busca? 

[Entrevistado 2] não. 

[Entrevistador] O fato de não ter sido feita essa busca, teve alguma razão 

para tal?  

[Entrevistado 2] isso ficaria a cargo da professora [  ], não da gente. Ela era 

o ponto de contato com o consórcio.  

[Entrevistador] ainda sobre diferenças, a outra parte da minha pergunta diz 

respeito a existência de alguma diferença. No âmbito do projeto alguma 

diferença de normas ou regras chegou a ser negociada? Houve algum 

questionamento? 

[Entrevistado 2] Não. Porque foi verticalizado. 

[Entrevistado 1] Foi verticalizado. 

 

Quanto aos recursos infocomunicacionais e as dinâmicas informacionais utilizados para 

informar e comunicar as normas e regras estabelecidas e vigentes, bem como para suportar os 

processos de negociação no âmbito do projeto colaborativo H2020 em que os respondentes 

atuam, encontramos algumas evidências de ambientes onde a informação e a comunicação são 

mais sistematizadas que outros, à medida em que estabelecem meios e modos institucionais e 

formais que amplificam as condições e as possibilidades de conhecimento e compartilhamento 

das normas. 

Em [Q27 #2], [CAT 2-8], [CAT 4-11], por exemplo, é possível identificar maior 

possibilidade de articulação entre o plano da formalização normativa e o plano das práticas, 

através da implementação de sistemas de informação e bases de dados para integração e 

comunicação de documentos e relatórios pertinentes ao projeto. 

 

[Q27 #2]: A document is circulated to the institutional governance committee, 

we than have a meeting to discuss it, and following a report, we integrate 

modifications. 

 

[CAT 2-8]: [Entrevistado 3] nesse projeto a gente trabalha com o 

compartilhamento total das informações. Os entregáveis são todos colocados 

numa pasta, num repositório e todos os grupos tem acesso irrestrito. 

Respeitando, obviamente a autoria de cada. Cada entregável, cada instituição 

tem uma responsabilidade, mas os entregáveis são disponibilizados para todos 

nessa pasta. 

[Entrevistador] então, vocês têm um ambiente informacional específico para 

o projeto?  

[Entrevistado 3] Temos sim, onde os documentos ficam. As atas das 

reuniões, as apresentações que foram compartilhadas, ficam tudo lá. 

 

[CAT 4-11]: [Entrevistado 3] A gente se reúne periodicamente por Skype 

para quem está fora, quem está na Europa vai pessoalmente. Nessas reuniões 

cada grupo apresenta o seu desenvolvimento e se tiver que acertar algum 

desdobramento, é acertado ali. Tudo é acordado.  

[Entrevistador] os acordos costumam ser formalizados? 

[Entrevistado 3] É formalizado sim. Isso também fica disponível no 

repositório. Com as definições todas. 
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Em [Q27, #8] e [Q 32, #12], é possível identificar dinâmicas menos formais e também 

com menor possibilidade de alcance entre os participantes. 

 
[Q27 #8]: Usually through negociation and articulation processes by e-mails. 

 

[Q32 #12]: Ambiguities are common, and those are discussed usually through 

email and in Consortium Meetings. 

 

Especificamente, com relação à negociação envolvendo normas e regras relacionadas à 

publicação científica e à comunicação de resultados de pesquisa, como, por exemplo, decisão 

sobre em que periódico publicar e regras de reconhecimento e atribuição de autoria, 

identificamos que as negociações e os acordos sobre essas questões, em grande parte, são 

realizados no âmbito do projeto, entre os pesquisadores. Com relação à discussão sobre 

atribuição de autoria. 

 

[CAT 3-28]: [Entrevistador] Como vocês tratam, no âmbito do projeto, a 

questão do reconhecimento e da atribuição de autoria? 

[Entrevistado 3] normalmente, a gente tem os entregáveis. Eles são, desde o 

início, estabelecidos pelos parceiros, entendeu? Quando você tem um 

entregável em um determinado assunto, a competência de cada universidade 

que trabalha junto é definida no início e aí os dois grupos trabalham juntos, ou 

as vezes três, e as publicações saem a partir dessas relações. Então é muito 

claro, o cara de outra universidade que não tem participação nesse entregável, 

ele não tem participação nessa produção. 

[Entrevistador] alguma situação em particular lhe chamou maior atenção ou 

deteve ou detém maior preocupação em razão da existência de diferenças e 

variações normativas envolvendo atribuição de autoria? 

[Entrevistado 3] não é normal alguém pleitear a coautoria de um assunto que 

ele não participou. Tem respeito. 

[Entrevistado 3] autoria é a mesma coisa, cada líder de grupo, de cada lugar, 

não de projeto, define quais, aqui, por exemplo, tenho vários alunos 

trabalhando, nem todos alunos trabalharam nesse projeto ou nem todos em 

todas as etapas. O aluno que participou numa etapa, ele publica naquela etapa 

que participou. O que não participou, não publica. Também muito tranquilo. 

Também a questão de ser primeiro, segundo e terceiro autor também depende 

da contribuição dada para fazer o artigo. Se o meu grupo é o que desenvolveu 

mais, o primeiro autor sai daqui. Se quem desenvolveu mais foi o outro lado, 

ele sai com primeiro autor. Se tem contribuições iguais, a gente alterna. Se 

tiver muito parelha a contribuição, ora sai do meu grupo ora sai do outro. 
 
[Q36 #8]: The discussions are dealt among the co-authors. 

 
[Q36 #3]: The group of researchers involved in the project considers the 

different options and opportunities and sends a paper. 
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[Q36 #12]: Choices are made by the teams but this is also discussed in the 

group. 

 

Embora não tenha sido possível identificar situações de normas formalizadas e 

institucionalizadas em relação à atribuição de autoria, em [Q36 #13] é possível identificar 

diferentes instâncias de decisão e decisões “estratégicas”. Algumas evidências sugerem que o 

estabelecimento de normas e/ou regras relacionadas à publicação e disseminação de resultados 

é uma atribuição delegada a algumas instâncias específicas, como o comitê diretor do projeto e 

o gestor do projeto, ainda que parecem permitir certa flexibilidade para redefinição das mesmas. 

 

[Q36 #13]: Researchers are asked to inform the communication and 

dissemination team regularly about their plans. There are lists of potential 

journals and venues for scientific dissmination, but in reality, authors chose 

journals themselves. Some strategic choices for meetings are done by Project 

management (steeering committee), others by WP leads. 

 
[Q23 #7] Discussions on authorship and IP are recurring in all research 

projects. 

 
[CAT 3-23]: [Entrevistador] E sobre publicação, disseminação dos 

resultados de pesquisa? 

[Entrevistado 1] foi com eles. Nem foi passado pela gente, porque como eu 

falei, nossa etapa seria só a etapa final. As publicações de artigos científicos 

não passariam pela gente. Não participamos da etapa de desenvolvimento do 

material. Então a gente não estaria nessa etapa. A gente não esteve ativo no 

desenvolvimento. Foi um projeto iniciado lá. 
 

Especificamente com relação aos acordos envolvendo questões relacionadas à 

comunicação, como a escolha dos periódicos científicos, a questão de a publicação ser ou não 

Open Science, encontramos algumas evidências de decisões “estratégicas”.  

 

[Q36 #2]: Based on relevant journals and conferences for the persons writing 

or attending conferences. Also special efforts have been made to contribute to 

a Special Issue that fits the topics of the project. 

 
[Q36 #4]:Scope of the journal Potential impact  
 
[Q36 #5]: on the basis of the specific area of the research 

Scientific quality and reputation. 

 
[CAT 3-26]: [Entrevistador] como são negociadas a questão da publicação 

acadêmica-científica? 

[Entrevistado 3] Nem todos são Open Science. Tem artigos publicados em 

Open Science e outros Science Direct.  
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[Q33 #8]: There was a discussion around open access, due to the need to 

publish all papers in open access and the project adjusted local practice and 

discussed this with the Comission. 

 

Em um cenário de internacionalização da ciência e da pesquisa e de ‘internacionalização 

normativa’ da integridade da pesquisa, pode-se considerar que programas e projetos de pesquisa 

colaborativa internacional envolvem inúmeras instituições, sendo, portanto, abarcados e 

perpassados por inúmeros quadros normativos e, em particular, por quadros normativos 

relacionados às questões com efeitos sobre a integridade da pesquisa. Estes empreendimentos 

científicos envolvem diversas e diferentes instâncias de negociação e de formulação normativa, 

próprias das instituições participantes dos mesmos para as quais os envolvidos devem estar 

atentos e agir em conformidade com. Estes empreendimentos também, em princípio, devem 

estar atentos às formulações normativas produzidas em instâncias como a das sociedades 

científicas, dos comitês de ética, dos fóruns internacionais, como a WCRI etc. Por outro lado, 

há de se considerar as situações de existência de um vácuo normativo acerca de determinada 

questão ou prática, requerendo, portanto, que se recorra a instrumentos normativos 

internacionais, ou de outra forma, a padrões internacionais, tal como pontuado por Resnik 

(2009), 

 

Pesquisadores que estão planejando colaboração internacional recorrem aos padrões 

internacionais como referência para autoria, publicação, compartilhamento de dados 

e outras preocupações importantes. Se surgir uma disputa ética durante a 

colaboração, os pesquisadores podem apelar para uma referência comum (RESNIK, 

2009, p.3, tradução nossa).227 

 

Diante dessas considerações, uma das indagações feitas aos respondentes do 

questionário – pergunta 9 da PARTE 3 (Q 28) do questionário – foi a respeito dos processos de 

negociação no âmbito do projeto H2020 que participam envolvendo as seguintes algumas 

questões – propriedade intelectual, proteção de dados pessoais, gestão de dados e materiais de 

pesquisa, conflito de interesses e autoria – e os instrumentos normativos que eram referenciados 

ou usados. A partir dos resultados apresentados na Figura 25, é possível identificar que os 

instrumentos normativos institucionais e os da União Europeia estão dentre aqueles mais 

recorridos, tal como esperado, uma vez que os projetos selecionados são apoiados e financiados 

pela União Europeia. Cabe ressaltar que a questão da propriedade intelectual é aquela em que 

 
227 Investigators who are planning an international collaboration appeal to international standards as a 

benchmark for authorship, publication, data sharing, and other important concerns. If an ethical dispute arises 

during the collaboration, the investigators can appeal to a common benchmark (RESNIK et al., 2009, p.3). 
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os maiores percentuais de acionamento são referentes aos instrumentos institucionais e federais 

(nacionais), possivelmente em razão dos aspectos legais envolvidos.  

Por outro lado, cabe notar o percentual de 29% relativo à resposta “não se aplica” 

referente à autoria. Este percentual – bem maior que os percentuais atribuídos aos instrumentos 

recorridos ou usados de jurisdição institucional e federal, internacional e transnacional – vai ao 

encontro de evidências apresentadas anteriormente relativo à autoria, em que as regras de 

reconhecimento e atribuição de autoria têm sido negociadas e definidas no âmbito do projeto, 

entre os pesquisadores. 

 

Figura 25 – Instrumentos normativos referenciados ou usados no âmbito do projeto H2020 

Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 23/07/2019 

 

Buscando apreender a dinâmica dos processos de negociação, uma indagação 

apresentada aos respondentes do questionário – pergunta 10 da PARTE 3 (Q29) – foi sobre os 

momentos em que são negociadas as normas e/ou regras envolvendo questões relacionadas ao 
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projeto H2020 em que participam. Interessante notar que, tal como esperado e recomendado, 

os resultados apresentados na Figura 26, mostram que 67% dos respondentes informaram que 

as negociações se dão antes da formalização e 33%, anteriormente ao início propriamente dito. 

Sonnenwald (2007) e Nebeker (2011), destacam a importância da observação mais detalhada, 

especialmente da fase preliminar ao início propriamente dito da colaboração científica, acerca 

de questões de natureza administrativa e de gestão da pesquisa colaborativa, assim como de 

questões de natureza normativa e regulatória. Por outro lado, diante de situações contingenciais, 

contínuas negociações normativas são necessárias ao longo da realização do projeto, como 

complementou um dos respondentes do questionário: “when needed or issue raises”. 

 

Figura 26 – Momentos em que são negociadas normas e/ou regras no âmbito dos projetos H2020 
 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 23/07/2019. 

 

Também foi indagado aos respondentes do questionário o quão estes consideravam 

difícil ou complicado, considerando-se os contextos de colaboração científica internacional, 

negociar diferenças e/ou variações envolvendo as seguintes questões: propriedade intelectual, 

proteção de dados pessoais, gestão de dados e materiais de pesquisa, 

disseminação/comunicação de resultados de pesquisa, conflito de interesse e autoria. De acordo 

com a escala apresentada, os limites, 0 e 3, correspondem, respectivamente a “nada” e 

“extremamente” difícil ou complicado. Os resultados obtidos com relação à questão da autoria, 
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apresentados na Figura 27, sugerem que esta questão específica, pode não ser facilmente 

negociada, ainda que, em grande parte, tal negociação ocorra no plano das práticas, entre os 

pesquisadores. 

 

Figura 27 – Percepção da dificuldade de se negociar variações de normas e/ou regras em relação à 

autoria, em contextos de colaboração científica internacional. 
 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 23/07/2019 

 

 

8.2.4 Conhecimento geral e/ou familiaridade com o tema da integridade da pesquisa 

 

Buscando apreender panoramicamente o conhecimento, familiaridade ou percepção dos 

participantes de nossa pesquisa empírica sobre o tema da integridade da pesquisa, foi solicitado 

que os mesmos indicassem uma palavra, frase ou questões consideradas como fundamentais 

para a integridade da pesquisa – pergunta 1 da PARTE 4 (Q40) do questionário. Os resultados 
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obtidos encontram-se apresentados na Figura 28. Cabe ressaltar o destaque para a transparência, 

um princípio que se encontra na base do compromisso ético e político da norma.  

 

Figura 28 – Nuvem de palavras, frases e questões consideradas fundamentais para a integridade da 

pesquisa  

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 23/07/2019. 

 

Também foi solicitado aos respondentes que indicassem pelo menos três 

comportamento, além de FFP, considerados como má conduta científica – pergunta 5 da 

PARTE 4 do questionário (Q45). Os resultados encontram-se na Figura 29. 
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Figura 29 – Comportamentos considerados como má conduta, além de FFP. 
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Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 23/07/2019 

 

Na lista de comportamentos considerados má conduta em pesquisa, cabe destacar 

alguns, pelo fato de estarem diretamente relacionados ao domínio informacional e 

comunicacional, à negociação e ao acordo 

“not informing/discussing with social actors about research objectives” 

 

“publishing technical or position articles of project without previous 

discussions” 

 

“non sharing information” 

 

“Unilateral decisions within small research groups” 

 

Perguntamos aos participantes da pesquisa empírica, se os mesmos conheciam a 

Declaração de Cingapura e a Declaração de Montreal. Os resultados, encontram-se 

apresentados, respectivamente, na Figura 30 e Figura 31, sendo possível identificar, que 95 % 

dos respondentes responderam não conhecer estes importantes documentos deliberativos, 

consensualmente formulado em um dos mais importantes espaços que vêm discutindo a 

integridade acadêmica e científica em nível internacional. 
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Figura 30 – Participantes de projeto H2020 e o conhecimento da Declaração de Cingapura. 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 23/07/2019 
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Figura 31 – Participantes de projeto H2020 e o conhecimento da Declaração de Montreal. 

 
Fonte: Gerado pela plataforma SurveyMonkey em 23/07/2019 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi organizado em torno de alguns eixos, cujo 

entrelaçamento possibilitou a construção de uma tessitura que, segundo as nossas expectativas, 

contribuirá para a ampliação dos estudos envolvendo a tríade internacionalização da ciência e 

da pesquisa - colaboração científica internacional - integridade na pesquisa e o papel das normas 

diante dessa tríade. 

A relevância e a atualidade da integridade da pesquisa como tema de pesquisa podem 

ser constatadas pelo acervo de estudos e pesquisas relacionados ao tema. Buscando apreender 

o estado atual das questões e discussões envolvendo cada um dos componentes dessa tríade, 

bem como a tríade em si, recorremos a diversos quadros teórico-conceituais, através do 

levantamento bibliográfico e documental, este último, tendo sido fundamental para a 

apresentação de uma narrativa acerca da construção de um campo prático-discursivo em torno 

da integridade da pesquisa. Nesse percurso, percebemos não só certa lacuna de estudos e 

abordagens que enfatizassem as inter-relações das dimensões normativa e informacional e a 

questão da integridade da pesquisa, como também, que abordassem essas inter-relações, 

colocando-as no horizonte dos programas e projetos de pesquisa colaborativa internacional, 

tendo-se em conta as inexoráveis interfaces de diversos sistemas de pesquisa e ensino e da 

pluralidade normativa própria dessas interfaces. 

Ao lançar luz para as inter-relações das dimensões normativa e informacional, 

sublinhando o papel basilar da informação e das dinâmicas infocomunicacionais para os 

processos de negociação e de construção de acordos em torno de questões com efeitos para a 

integridade da pesquisa em contextos de colaboração científica internacional, inserimos este 

trabalho no escopo e na abrangência dos estudos sociopolíticos no campo da Ciência da 

Informação. Em face desta percepção e da abordagem adotada nesta pesquisa de doutorado, 

nossa expectativa é que a mesma venha a contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento 

nos estudos informacionais da Ciência da Informação, nos estudos sobre integridade da 

pesquisa e nos estudos sociais da ciência. 

O primeiro eixo norteou as discussões envolvendo a tríade mencionada acima, onde 

foram discutidas e apresentadas algumas evidências do processo de internacionalização da 

ciência e da pesquisa, com destaque para a colaboração científica internacional. O segundo 

eixo, nosso primeiro ponto de ancoragem para abordar a dimensão normativa, orientou nossas 

discussões em torno das normas sociais da ciência enunciadas por Merton, de abordagens que 

retomam as discussões sobre normas mertonianas na contemporaneidade e de abordagens que 
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consideram o caráter contingencial e interpretativo da norma. As discussões em torno desse 

eixo, contribuíram para o alcance de nosso objetivo específico referente à busca de uma maior 

compreensão acerca das normas sociais da ciência e, em especial, acerca dos desafios para a 

operatividade das mesmas diante do cenário científico contemporâneo, incluindo aí, os 

ambientes de pesquisa, cada vez mais dinâmicos e complexos. 

O terceiro eixo conduziu nossas discussões em torno da emergência temática e 

institucional das preocupações com a integridade da pesquisa e a expansão das preocupações 

com os marcos normativos e regulatórios voltados para as práticas profissionais no campo da 

pesquisa científica. Nessa direção, desenvolvemos a ideia de uma “internacionalização 

normativa” da integridade da pesquisa, expressão cunhada neste trabalho para abarcar a 

discussão de um processo, em andamento, que vem construindo uma ampla rede prático-

discursiva e uma pluralidade de instrumentos normativos em torno da integridade da pesquisa, 

em níveis local, nacional, internacional e transnacional. Essas discussões contribuíram para o 

alcance de nosso objetivo específico relativo à busca por um melhor entendimento de como a 

integridade da pesquisa revestiu-se, na contemporaneidade, de uma maior relevância, tornando-

se uma questão de interesse internacional e de objeto de políticas científicas. 

Diretamente atrelado ao eixo anterior, no qual enfatizamos a pluralidade normativa 

decorrente, em grande parte, do processo de “internacionalização normativa” da integridade da 

pesquisa, o quarto eixo de desenvolvimento deste trabalho norteou nossas discussões e 

argumentações em torno das inter-relações da dimensão normativa e informacional. Nele, 

destacamos o papel dos recursos informacionais e das dinâmicas infocomunicacionais como 

sendo elementos fundamentalmente necessários para subsidiar e sustentar os processos de 

negociação e de construção de acordos que orientam e organizam as condutas e as práticas em 

contextos permeados por heterogeneidade – cultural, disciplinar e institucional – comumente 

observada em contextos de colaboração científica internacional. Estes contextos envolvem, 

necessária e minimamente, dois participantes cujas afiliações institucionais que os vinculam 

aos projetos colaborativos internacionais, encontram-se em países diferentes. Portanto, 

instituições e/ou organizações de naturezas possivelmente diversas, assim como, muito 

possivelmente, envolvendo diversas disciplinas acadêmicas, sendo, dessa forma, permeados por 

uma pluralidade normativa e, em particular, por uma pluralidade de instrumentos normativos 

voltados para questões com efeitos para a integridade da pesquisa. 

Em um cenário de internacionalização da ciência e da pesquisa, e de 

“internacionalização normativa” da integridade da pesquisa, pode-se considerar que programas 

e projetos de pesquisa colaborativa internacional são marcados, em geral, por heterogeneidade, 
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como mencionado acima. Por outro lado, discutimos que tais empreendimentos científicos 

envolvem diversas e diferentes instâncias de negociação e de formulação normativa próprias 

das instituições participantes dos mesmos frente aos compromissos e responsabilidades 

assumidos. Estes serão efetivamente realizados (ou não) no plano das práticas, no plano das 

relações interpessoais – não exclusivamente, mas, principalmente – entre pesquisadores e 

cientistas, onde as condições e situações culturais, disciplinares e institucionais podem conduzir 

a diversas e diferentes interpretações, validações e (re)formulações das normas, acentuando-se, 

portanto, a importância e o papel das normas e a centralidade para os processos de negociação 

e construção de acordos que se realizam nessas diferentes instâncias, bem como nas articulações 

entre as mesmas. 

Diante dessas considerações – de diversas e diferentes instâncias de (re)formulação e 

operatividade das normas – , pontuamos que a informação e a comunicação se apresentam como 

componentes fundamentalmente essenciais a serem considerados, uma vez que podem ampliar, 

restringir ou mesmo inviabilizar a (re)construção, disseminação, apropriação, 

operacionalização e manutenção de uma moldura normativa intersubjetivamente compartilhada 

entre os participantes de programas e projetos colaborativos internacionais. 

O horizonte de nossas discussões e abordagens de quadros normativos em torno da 

integridade da pesquisa e a colaboração científica internacional está no plano macro, 

enfatizando a pluralidade normativa – políticas nacionais, institucionais e internacionais que, 

em seus variados escopos, abrangência e alcance, no sentido do campo de interveniência e/ou 

influência –, que entram em cena, quando a colaboração se dá entre macrossistemas de ciência 

e tecnologia. Transpassando todos os eixos anteriores, a parte empírica de nossa pesquisa 

buscou evidências acerca das inter-relações das dinâmicas infocomunicacionais e a dimensão 

normativa, em contextos concretos de projetos colaborativos internacionais . 

A pesquisa empírica contribuiu sobremaneira para a evidenciação de inúmeros aspectos 

abordados e discutidos neste trabalho e em estudos anteriores que o embasaram. O primeiro 

aspecto diz respeito à questão da pluralidade normativa envolvendo questões que 

potencialmente afetam a integridade na pesquisa. Os resultados encontrados vão em direção à 

constatação de um dos efeitos do processo de “internacionalização normativa” da integridade: 

a internalização das preocupações em torno da integridade da pesquisa à medida em que são 

convertidas, por exemplo, em políticas de integridade da pesquisa institucionais, em cláusulas 

de acordos de grandes programas de pesquisa, como é o caso do Horizon 2020 Programme etc. 

Os resultados obtidos mostram que as instituições às quais os respondentes do questionário e 

os entrevistados encontram-se afiliados ao projetos financiados pelo Horizon 2020 Programme 
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(nomeados, projetos H2020) possuem, em geral, instrumentos normativos e estruturas 

regulatórias voltadas para responsabilidade e integridade da pesquisa, conforme apresentado na 

Figura 8. No entanto, encontramos evidências de que um percentual expressivo – com variações 

entre 27% e 38% dos participantes nos projetos H2020 –, não conhece se suas respectivas 

instituições têm normas e/ou regras estabelecidas acerca de algumas questões específicas que 

afetam a integridade da pesquisa, como, por exemplo, plágio, fabricação, falsificação, gestão 

de dados e materiais de pesquisa, proteção de dados de pesquisa e salvaguarda da privacidade 

de sujeitos de pesquisa. O não conhecimento acerca de quadros normativos institucionais 

voltados, por exemplo, para essas questões, chama a atenção em diversos aspectos: 1) devido 

ao perfil de nossa amostra – constituída por pesquisadores com experiência em colaboração 

científica internacional e, em grande parte, por pesquisadores com experiência em projetos 

colaborativos internacionais financiados pela Comissão Europeia, ou seja, experiência em 

projetos suportados pelo Framework Programme e pelo Horizon 2020 Programme; 2) que o 

não conhecimento do quadro normativo institucional em torno daquelas questões e, 

possivelmente de outras, potencialmente limitará as condições e as possibilidades desses 

participantes em projetos colaborativos internacionais, não só de reconhecerem a existência de 

uma pluralidade normativa, como também, e, principalmente, de cotejarem possíveis diferenças 

e/ou variações ou mesmo de discutirem e negociarem normas e/ou regras no âmbito dos projetos 

em que atuam, uma vez que não conhecem um quadro normativo basilar, que é aquele 

estabelecido em sua própria instituição.  

Outro aspecto constatado diz respeito ao conhecimento acerca da existência de 

diferenças e/ou variações de normas e/ou regras, no âmbito dos projetos colaborativos 

internacionais, relacionadas a um conjunto de questões com efeitos para a integridade da 

pesquisa, como propriedade intelectual, proteção de dados pessoais, gestão de dados e materiais 

de pesquisa, disseminação/comunicação de resultados de pesquisa, conflito de interesse e 

autoria. Os resultados mostram percentuais importantes, variando entre 50 % e 71 %, de 

respondentes que indicaram não saber da existência de diferenças e/ou variações normativas 

envolvendo tais questões. Estes resultados sugerem, portanto, a existência de uma situação de 

assimetria frente às situações de discussão, negociação e estabelecimento de acordo. Evidências 

desse não conhecimento, reforçam a consideração de que os contextos de colaboração científica 

internacional são, possíveis loci de ocorrência de potenciais conflitos e/ou choques normativos. 

Os resultados sugerem que há certa invisibilidade dos quadros normativos institucionais 

e também certa invisibilidade de possíveis diferenças e/ou variações normativas no âmbito dos 

projetos colaborativos, as quais, parecem guardar forte relação com os modos e os meios 
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infocomunicacionais disponibilizados e/ou utilizados para a comunicação dos instrumentos 

normativos em torno de questões com efeitos para a integridade da pesquisa.  

Os resultados mostram que 60 % daqueles que indicaram não saber sobre o 

estabelecimento de regras e/ou normas em suas respectivas instituições para algumas das 

questões apresentadas, como por exemplo, o plágio, que os recursos informacionais mais 

utilizados no âmbito de suas instituições para a comunicação de quadros normativos, são os 

eventos, tais como reuniões, seminários, cursos etc. Já, entre aqueles que responderam que 

sabiam da existência de quadros normativos em suas instituições, estes indicaram serem as 

páginas institucionais, os recursos informacionais adotados em suas instituições. Embora esses 

tipos de evento, em geral, sejam realizados sob a chancela institucional, os mesmos, muito 

provavelmente não têm a suposta visibilidade que páginas institucionais têm e, portanto, não 

alcançam, de forma ampla, as comunidades acadêmica e científica da instituição. 

Os resultados mostram que a comunicação de normas e/ou regras no âmbito dos projetos 

H2020 é feita preferencialmente através de e-mail (80%), seguidos por documentos 

institucionais (50%), repositórios normativos (35%) e página institucional do projeto (30%). 

Dentre os respondentes que indicaram não saber da existência de diferenças e/ou 

variações normativas no âmbito dos projetos em que participam, especificamente, em relação à 

questão da gestão de dados e materiais de pesquisa, é possível identificar dois grupos: os que 

responderam que suas instituições tinham normas/regras estabelecidas voltadas para a gestão 

de dados e materiais de pesquisa e os que responderam que não sabiam sobre o estabelecimento 

destas, em suas instituições. Analisando essa situação, é possível identificar que a questão 

central para o não conhecimento de possíveis diferenças e/ou variações normativas no âmbito 

dos projetos colaborativos em questão, parece não estar na existência do instrumento normativo 

em si, mas, sobretudo, nos recursos infocomunicacionais disponibilizados e/ou usados, tanto 

no âmbito das instituições como nos dos projetos, que facilitem ou proporcionem a visibilidade 

necessária para os quadros normativos vigentes em torno da integridade da pesquisa. No 

primeiro grupo, a existência do instrumento normativo não anula a invisibilidade “normativa” 

que supostamente parece existir, à medida em que o respondente não sabe se existem diferenças 

e/ou variações normativas no âmbito do projeto, sugerindo, minimamente, que este não 

conhecimento se dá em face da ausência de um esforço ex ante do respondente para buscar 

informações sobre o quadro normativo, tanto de sua instituição quanto do quadro normativo 

vigente no âmbito do projeto, e/ou da dificuldade do mesmo em efetuar algum cotejamento dos 

quadros normativos, uma vez que não conhece aquele vigente em sua própria instituição. Esta 

invisibilidade, por sua vez, pode estar associada à consideração da questão normativa como 
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algo secundário, sendo colocada em primeiro plano, quando situações conflituosas ou 

problemáticas emergem.  

No segundo caso, a invisibilidade do quadro normativo, tanto no âmbito do projeto 

quanto da instituição, pode ser resultado de um ambiente infocomunicacional insuficiente que 

possibilite ampla comunicação de normas e/ou regras envolvendo questões com efeitos para a 

integridade da pesquisa. 

Os resultados mostram que cerca de 70% dos respondentes não participa de processos 

de negociação no âmbito dos projetos H2020. Com relação aos recursos infocomunicacionais 

e as dinâmicas informacionais utilizados para informar e comunicar as normas e as regras 

estabelecidas e vigentes, bem como para suportar os processos de negociação no âmbito do 

projeto colaborativo H2020 no qual o respondente atua, encontramos algumas evidências de 

ambientes onde a informação e a comunicação são mais sistematizadas que outros, à medida 

em que alguns estabelecem meios e modos formais, que amplificam as condições e as 

possibilidades de um conhecimento normativo e do compartilhamento das normas, mas também 

a possibilidade de maior articulação entre o plano da formalização normativa e o das práticas, 

através da implementação de sistemas de informação e bases de dados para integração e 

comunicação de documentos em geral pertinentes ao projeto, incluindo, formalizações 

normativas. 

Quanto à indagação sobre o quão difícil ou complicada os respondentes consideravam 

a negociação de diferenças e/ou variações envolvendo as questões elencadas, os resultados 

sugerem que algumas questões, a exemplo da atribuição de autoria, podem não ser facilmente 

negociadas em contextos de colaboração científica internacional, ainda que, em grande parte, 

tal negociação  ocorra no plano das práticas, entre os pesquisadores. 

A despeito do tamanho de nossa amostra, foi possível identificar algumas evidências de 

choques ou colisões entre a norma formalizada e a operacionalização efetiva da mesma diante 

de situações contingenciais, levando à discussão e à negociação em busca de acordo. 

Por fim, quanto à importância de se conhecer o ambiente normativo que perpassa um 

projeto colaborativo internacional, foi possível evidenciar um aspecto que temos pontuado, qual 

seja, o de que a busca pelo entendimento normativo se dá à medida em que as situações ou 

problemas emergem, remetendo-nos à consideração do caráter contingencial e seletivo da busca 

por informação acerca do “ambiente” normativo e de que o conhecimento deste “ambiente” 

encontra-se continuamente “em construção”. Neste ponto, reforça-se a importância e o papel 

dos recursos infocomunicacionais para a construção desse conhecimento. 
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Quanto à indagação sobre o conhecimento dos participantes acerca dos dois importantes 

documentos produzidos no âmbito da WCRI – a Declaração de Cingapura (2010) e a 

Declaração de Montreal (2013) –, com a função de atuar como um guia global para a condução 

responsável em pesquisa, os resultados mostram que 95 % dos respondentes não conhecem tais 

documentos. Dentre os responderam que conheciam tais declarações, estes, desempenham o 

papel de gestor do projeto no âmbito da instituição. 

Por fim, os resultados sugerem que a invisibilidade normativa, no contexto de 

programas internacionais colaborativos de pesquisa, deve-se, em parte, aos processos 

infocomunicacionais e ao modo como neles se insere o conhecimento, a interpretação e o 

compartilhamento das normas, em todas suas dimensões: funcionalidade, obrigatoriedade, 

sanção e custo. Dessa forma, sustentamos a tese de que ações de transparência informacional e 

comunicativa constituem uma dimensão necessária para a consolidação dos compromissos e 

responsabilidades assumidos e para a inserção proativa dos atores, nos processos de negociação 

e construção de acordos normativos, e, sobretudo, nos processos de internacionalização 

colaborativa da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  249 

 

 

10 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPECTIVAS 

 

A tese discute e problematiza as inter-relações das dimensões normativa e informacional 

e a integridade da pesquisa em contextos de colaboração científica internacional. Ao 

considerarmos como campo empírico de nossa pesquisa apenas alguns projetos do programa de 

ações de colaboração científica internacional financiados pela União Europeia – o Horizon 2020 

Programme – em que pesquisadores e instituições brasileiras participam, estamos conscientes 

das limitações do estudo e por conseguinte, da não possibilidade de se buscar generalizar os 

resultados apresentados, que, em princípio, nos permitem apenas reforçar tanto os nossos 

pressupostos de pesquisa quanto as nossas hipóteses, uma vez que seguramente, não há como 

refutar ou afirmar estas últimas. 

No entanto, cabe ressaltar dois aspectos que nos leva a considerar o campo empírico 

como sendo expressivo para a observação de nossas discussões e problematizações: 1) que as 

preocupações com a integridade da pesquisa encontram-se explicitamente e formalmente 

colocadas no Horizon 2020 Programme, o programa de financiamento de ciência e inovação 

da União Europeia com vigência de 2014 a 2020, cujo Grant Agreement inclui provisões 

específicas voltadas para a integridade da pesquisa, com referências a instrumentos normativos 

internacionais e 2) que os países envolvidos nos projetos selecionados, em sua grande maioria, 

estão entre aqueles com importantes iniciativas voltadas para integridade da pesquisa. 

Por outro lado, há de se considerar que a pluralidade normativa em torno da integridade 

da pesquisa e o papel dos recursos infocomunicacionais nos processos de conhecer e reconhecer 

a existência da pluralidade e de possíveis diferenças e/ou variações, de negociar e estabelecer 

um horizonte normativo mínimo em torno de questões que potencialmente podem afetar a 

integridade da pesquisa, não é uma questão e/ou preocupação exclusiva dos contextos de 

colaboração científica internacional, embora, potencialmente, nestes contextos, essas ações se 

tornem mais problemáticas e desafiadoras. Sendo assim, para um maior aprofundamento de 

estudos envolvendo as inter-relações das dimensões normativa e informacional e a integridade 

da pesquisa, é premente a consideração de uma amostra mais ampla, tanto em tamanho quanto 

em outros contextos de colaboração científica, sejam eles internacional ou não. 
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ANEXO A 

 

Parecer consubstanciado emitido pelo Comitê de Ética Comitê de Ética em Pesquisa em 

Ciências Sociais, Sociais Aplicadas, Humanas, Letras, Artes e Linguística (CEP – Humanas) 

da Universidade Federal Fluminense 
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APÊNDICE A 

 
Questionário online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  276 

 

 

 
 

 

 

 



  277 

 

 

 
 

 

 

 



  278 

 

 

 
 

 

 

 



  279 

 

 

 
 

 

 

 



  280 

 

 

 
 

 

 

 



  281 

 

 

 
 

 

 



  282 

 

 

 
 

 

 

 



  283 

 

 

 
 

 

 

 



  284 

 

 

 
 

 

 

 



  285 

 

 

 
 

 

 

 



  286 

 

 

 
 

 

 

 



  287 

 

 

 
 

 

 

 



  288 

 

 

 
 

 

 

 



  289 

 

 

 
 

 

 

 



  290 

 

 

 
 

 

 

 



  291 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

 
Mensagem enviada juntamente com o questionário 
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APÊNDICE C 

 
Mensagem de lembrete  
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APÊNDICE D  
 

Roteiro das Entrevistas 
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APÊNDICE E 

 

Respostas dadas às perguntas abertas do questionário 
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APÊNDICE F 

 

Categorias e agrupamentos gerados na etapa de pré-análise da técnica análise de conteúdo 
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CAT 1 CATEGORIA: Pluralidade normativa 

 

Unidade 

de 

registro  

Referência 

semântica 

cruzada 

CAT 1-1 Our main problem was conciliating rules from Europe and rule 

from Brazil. The norms of our institution did not influence in 

this process, they are much more flexible and less bureaucratic. 

 

Q22#2  

CAT 1-2 Nothing to declare 

 

Q22#3  

CAT 1-3 ethics in research, animal use 

 

Q22#5  

CAT 1-4 In general, as some situations show-up, and we think is 

important to be cautions about, I bring it up, into discussions 

within the group of researchers 

 

Q22#7  

CAT 1-5 The exigence of publishing research 

 

Q22#10  

CAT 1-6 They are very similar. All countries had to go through ethical 

assessment according to local rules. 

 

Q22#11  

CAT 1-7 No difference that I know of 

 

Q22#12  

CAT 1-8 The project also involves participation of partners in China. 

The Chinese government did not allow surveys in that country. 

 

 

Q23#12  

CAT 1-9 No, I don't remember any critical situation. Regarding 

language, FIUBA don't accept announcements of workshops 

or conferences in English. But this is a particular requirement 

that introduce difficulties in every international collaborations 

 

Q23#13  

CAT 1-10 

 

Discussions on authorship and IP are recurring in all research 

projects 

 

Q23#15  

CAT 1-11 In our project, we underline that our purpose is to work with 

vulnerable populations, to reduce their vulnerability. We were 

asked by the ethical committees (external to the project) 

whether it wasn't a problem to work with vulne rable 

populations and if we didn't risk to increase their vulnerability. 

We put forward that we have a partnership with the institutions 

representing these people, that they are the ones who garantee 

that we work respecting local people and culture, but this does 

not appear as relevant, what is relevant is only the individual 

terms of consent. 

 

Q23#22  

CAT 1-12 Using religion as a variable to stratify people's opinions has 

been an issue. 

 

Q23#8  

CAT 1-13 Ambiguities are common, and those are discussed usually 

through email and in Consortium Meetings. 

 

Q32#12  

CAT 1-14 How to apply (agreed on) rules for authorship, and whether a 

publication is results from a project if informed by project 

results (and as such should be subject to project IP reivew or 

not), and where to draw the line between dissemination of 

results (requiring IP review) and communication materials 

Q32#13  
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CAT 1-15 The inclusion of a foundation maintaned by the UFRJ had to 

be negotiated after signature of the agrrement. It has been a 

very slow process. 

Q33#7  

CAT 1-16 There was a discussion around open access, due to the need to 

publish all papers in open access and the project adjusted local 

practice and discussed this with the Comission. 

 

Q33#8  

CAT 1-17 Not in STARBIOS2 or SIENNA, but in another project, we 

have had to clarify the Vancouver rules for authorship, because 

despite being agreed on and very clear, we still had recurring 

discussions and conflicts about who counts as an author. 

 

Q33#9  

CAT 1-18 work with agricultural Brazilian communities 

 

Q23#1  

CAT 1-19 Difficulties with open access, as some publications 

opportunities arise for researchers in non open access reviews 

(or with very high fees). 

 

Q32#2  

CAT 1-20 About the necessity to obtain ethics approcal by different 

institutions. 

 

Q32#5  

CAT 1-21 The issue of ghost papers was discussed in a project roundtable 

and the partner were reminded about the rules of the project by 

the coordinator in a professional manner 

 

Q37#2  

CAT -22 Part of discussions on rules for authorship and IP review 

 

Q27#3  

CAT 1-23 [Entrevistador]no âmbito dessa pesquisa, vocês perceberam, 

ou vivenciaram alguma situação envolvendo diferenças de 

regras ou normas, considerando os países, instituições 

envolvidas? 

 

[Entrevistado 2] não 

 

E
n

trev
istad

o
 2

  

 

CAT 1-24 [Entrevistador] vocês teriam percebido alguma situação de 

diferença ou variação de alguma norma, de alguma regra, por 

exemplo, com relação às práticas de gerenciamento, 

compartilhamento, propriedade dos dados, uso dos dados e 

materiais de pesquisa? 

 

[Entrevistado1] não. Como o D. falou, a nossa participação 

seria na etapa final de divulgação e nessa etapa final. 

 

[Entrevistador] nessa etapa final não envolveu informações, 

dados, materiais, uma normativa sobre essas questões? 

 

[Entrevistado 1] não. 

 

E
n

trev
istad

o
 1
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CAT 1-25 [Entrevistador] o que o pensa sobre a importância ou 

necessidade de se procurar conhecer o ambiente normativo que 

transpassa o projeto colaborativo internacional? 

 

[Entrevistado 3] o ambiente normativo deve ser observado em 

cada caso. Não tem dúvida, tem que ser seguido. 

 

[Entrevistador] com relação ao conhecimento do ambiente 

normativo, tem algum momento específico em que se busca 

esse conhecimento ou essa busca se dá em face de alguma 

situação x que requeira se buscar a norma? 

 

[Entrevistado 3] normalmente é contra demanda, contra 

necessidade, entendeu? Você não estuda o ambiente normativo 

antes.  

E
n

trev
istad

o
 3

 

 

 

 
CAT 2 CATEGORIA: Recurso Informacional Unidade 

de 

registro  

Referência 

semântica 

cruzada 

CAT 2-1 A document is circulated to the institutional governance 

committee, we than have a meeting to discuss it, and following 

a report, we integrate modifications. 

 

Q27#2  

CAT 2-2 Usually through negociation and articulation processes by e-

mails 

 

Q27#8  

CAT 2-3 Management Board members 3 monthly meetings + annual 

AGM with all consortium partners 

 

Q27#9  

CAT 2-4 Skype meeting (ca. once a month)  

 

Q27#10  

CAT 2-5 Ambiguities are common, and those are discussed usually 

through email and in Consortium Meetings. 

 

Q32#12  

CAT 2-6 [Entrevistado 2] Então foi uma coisa frustrada. Ela não 

aconteceu. A gente foi convidado a participar da etapa final do 

projeto que aconteceria por volta de 2018. O ano do convite foi 

2014. Porém, no ano passado houve um simpósio, um workshop 

onde nós não fomos convidados. Então, assim, a gente não teve 

uma participação efetiva no projeto, foi isso que aconteceu. 

 

E
n

trev
istad

o
 2

 

 

 

CAT 2-7 [Entrevistado 1] Daí talvez seja a única situação que de repente 

eu reforço de estranheza em relação a um convênio por conta 

dessa contrapartida. Quando a gente foi solicitada iniciamos o 

convênio, enfim, nosso nome estava lá, mas no final do projeto 

não houve um fechamento de ciclo com a gente. Isso é uma 

estranheza que eu acho pelo convenio. Porque normalmente 

você sempre tem essa troca. 

 

E
n

trev
istad

o
 1
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CAT 2-8 [Entrevistado 3] nesse projeto a gente trabalha com o 

compartilhamento total das informações. Os entregáveis são 

todos colocados numa pasta, num repositório e todos os grupos 

tem acesso irrestrito. Respeitando, obviamente a autoria de cada. 

Cada entregável, cada instituição tem uma responsabilidade, 

mas os entregáveis são disponibilizados para todos nessa pasta. 

 

[Entrevistador] então vocês têm um ambiente informacional 

específico para o projeto?  

 

[Entrevistado 3] Temos sim, onde os documentos ficam. As atas 

das reuniões, as apresentações que foram compartilhadas, ficam 

tudo lá. 

 

E
n

trev
istad

o
 3

 

 

 

CAT 2-9 [Entrevistado 3] A gente se reúne periodicamente por Skype 

para quem está fora, quem está na Europa vai pessoalmente. 

Nessas reuniões cada grupo apresenta o seu desenvolvimento e 

se tiver que acertar algum desdobramento, é acertado ali. Tudo 

é acordado.  

[Entrevistador] costuma ser formalizado? 

[Entrevistado 3] é formalizado sim. Isso também fica disponível 

no repositório. Com as definições todas. 

E
n

trev
istad

o
 3

 

  

 
CAT 3 CATEGORIA: Negociação Unidade 

de 

registro  

Referência 

semântica 

cruzada 

CAT 3-1 In general, as some situations show-up, and we think is 

important to be cautions about, I bring it up, into discussions 

within the group of researchers 

 

Q22#7 CAT 1-4 

CAT 3-2 Discussions on authorship and IP are recurring in all research 

projects 

 

Q23#15 CAT 1-5 

CAT 3-3 A document is circulated to the institutional governance 

committee, we than have a meeting to discuss it, and following 

a report, we integrate modifications. 

 

Q27#2 CAT 3-1 

CAT 3-4 not able to comment on that 

 

Q27#3  

CAT 3-5 I do not know 

 

Q27#4  

CAT 3-6 the timing and the secondments of collaborators 

 

Q27#5  

CAT 3-7 Discussions, meetings among task leaders 

. 

Q27#6  

CAT 3-8 No negotiation stage is foreseen for the kind of project I took 

part in (namely, H2020-MSCA-RISE). 

 

Q27#7  

CAT 3-9 Usually through negociation and articulation processes by e-

mails 

 

Q27#8 CAT 3-2 

CAT 3-10 Management Board members 3 monthly meetings + annual 

AGM with all consortium partners 

 

Q27#9 CAT 3-3 

CAT 3-11 By the europeans partners, mainly by the Head of the Project. 

 

Q27#11  

CAT 3-12 The project was designed by Norway and those issues were 

discussed previous to my affiliation. 

Q27#12  
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CAT 3-13 Ambiguities are common, and those are discussed usually 

through email and in Consortium Meetings. 

 

Q32#12 CAT 1-16 

CAT 3-14 

 

There was a discussion around open access, due to the need to 

publish all papers in open access and the project adjusted local 

practice and discussed this with the Comission. 

 

Q33#8 CAT 1-19 

 

CAT 3-15 The group of researchers involved in the project considers the 

different options and opportunities and sends a paper. 

 

Q36#3  

CAT 3-16 The discussions are dealt among the co-authors 

 

Q36#8  

CAT 3-17 It has not been fully discussed yet. 

 

Q36#10  

CAT 3-18 Choices are made by the teams but this is also discussed in the 

group. 

 

Q36#12  

CAT 3-19 Researchers are asked to inform the communication and 

dissemination team regularly about their plans. There are lists 

of potential journals and venues for scientific dissmination, but 

in reality, authors chose journals themselves. Some strategic 

choices for meetings are done by Project management 

(steeering committee), others by WP leads. 

 

Q36#13  

CAT 3-20 The issue of ghost papers was discussed in a project roundtable 

and the partner were reminded about the rules of the project by 

the coordinator in a professional manner 

 

Q37#2  

CAT 3-21 [Entrevistado 1] Acho que não houve uma troca conforme a 

gente esperava que houvesse, de poder contribuir mais 

efetivamente para projeto em si. Então acharia que deveria ter 

algo mais estabelecido nesse sentido. Da gente poder dar dá um 

retorno e eles também requererem da gente e vice-versa. Mas 

uma regra, norma em relação ao país, a instituição, não. 

 

 

E
n

trev
istad

o
 1

 

 

 

CAT 3-22 [Entrevistado 2] acho que foi um projeto muito articulado na 

Europa. O projeto já chegou meio que definido [pronto], para 

gente. Não percebi nada demais. Nossa participação no projeto 

era muito pequena, da ordem da última etapa do projeto, que 

era difusão dos resultados do projeto, inclusive resultados 

materiais porque foram desenvolvidos alguns produtos nesse 

projeto. Então eu não consegui ter essa percepção. 

 

E
n

trev
istad

o
 2

 

  

CAT 3-23 [Entrevistador] E sobre publicação, disseminação dos 

resultados de pesquisa? 

 

[Entrevistado 1] foi com eles. Nem foi passado pela gente, 

porque como eu falei, nossa etapa seria só a etapa final. As 

publicações de artigos científicos não passariam pela gente. 

Não participamos da etapa de desenvolvimento do material. 

Então a gente não estaria nessa etapa. A gente não esteve ativo 

no desenvolvimento. Foi um projeto iniciado lá. 

 

E
n

trev
istad

o
 1
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CAT 3-24 [Entrevistador] foi definido alguma coisa com relação, caso 

vocês participassem da etapa de divulgação, a gente pode 

pensar na disseminação do produto. Como vocês falaram, essa 

parte não foi efetivamente realizada, mas, na ocasião da 

proposta, havia alguma formalização de como deveria ocorrer 

essa divulgação, essa disseminação? 

 

[Entrevistado 2] o que foi combinado seria o formato de 

workshop. O que aconteceu no workshop. Eles precisavam 

cumprir um cronograma em vários lugares do mundo. Então 

como seria: seria um workshop no qual os produtos viriam, 

reuniriam uma plateia de conservadores e restauradores e 

público interessado e seriam feitas demonstrações desses 

produtos. A nossa participação seria mais ou menos essa. Em 

conjunto com conservadores e restauradores, isso seria feito. 

Mas eu não fui ao workshop. Também não fui convidado para 

participar como integrante do projeto. A entrevistada 1 do 

projeto 1 quis ir como ouvinte 

E
n

trev
istad

o
 2

 

 

 

CAT 3-25 [Entrevistador] E negociação sobre formas de definição de 

autoria e de reconhecimento de resultados e produtos de 

pesquisa. 

 

[Entrevistado 2] não faz sentido. 

 

[Entrevistador] vocês não tiveram nenhuma participação 

autoral. Porventura, vocês tiveram ao menos conhecimento de 

como essas questões foram conduzidas ao longo do projeto com 

outros colaboradores. 

 

[Entrevistado 2] não. 

 

E
n

trev
istad

o
 2

 

  

CAT 3-26 [Entrevistador] vocês vislumbraram algum problema, alguma 

situação problemática, envolvendo, por exemplo, uma norma 

ou uma forma de lidar com reconhecimento de autoria, de 

comunicação de resultados, de conflitos de interesse, 

 

[Entrevistado 2] O nosso caso não é esse. A gente não teve um 

projeto colaborativo. A colaboração não aconteceu.  

[Entrevistado 2] essa troca não teve. 

[Entrevistador] e vocês buscaram alguma informação? Eu 

coloco aqui os meios informacionais e comunicacionais para 

lidar com essas normas ou regras. Embora a despeito da 

inserção de vocês ter sido no final do projeto, antes mesmo de 

vocês saberem quais seriam os desdobramentos do andamento 

do projeto, dos passos seguintes, que acabou não tendo essa 

efetividade, ou seja, de antemão, logo que vocês começaram, 

que foram inseridos, vocês buscaram entender o ambiente 

normativo, como os documentos relativos aos projetos, ao 

contrato, etc. vocês fizeram essa busca? Algum documento 

inicial que defina como eram as parcerias? 

[Entrevistado 2] não. 

 

[Entrevistador] O fato de não ter sido feita essa busca, teve 

alguma razão para tal?  

 

[Entrevistado 2] isso ficaria a cargo da professora [ ], não da 

gente. Ela era o ponto de contato com o consórcio.  

 

[Entrevistador] ainda sobre diferenças, a outra parte da minha 

pergunta diz respeito a existência de alguma diferença.  No  
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âmbito do projeto alguma diferença de normas ou regras 

chegou a ser negociada? Houve algum questionamento? 

 

[Entrevistado 2]. Não. Porque foi verticalizado. 

 

Obs.: O entrevistado 1, reafirmou: “foi verticalizado”. 

 

CAT 3-27 [Entrevistador] como são negociadas a questão da publicação 

acadêmica-científica? 

 

[Entrevistado 3] Nem todos são Open Science. 

Tem artigos publicados em Open Science e outros Science 

Direct.  

 

E
n

trev
istad

o
 3

 

  

CAT 3-28 [Entrevistador] Como vocês tratam no âmbito do projeta a 

questão do reconhecimento e da atribuição de autoria? 

 

[Entrevistado 3] normalmente, a gente tem os entregáveis. Eles 

são, desde o início, estabelecidos pelos parceiros, entendeu? 

Quando você tem um entregável em um determinado assunto, 

a competência de cada universidade que trabalha junto é 

definida no início e aí os dois grupos trabalham juntos, ou as 

vezes três, e as publicações saem a partir dessas relações. Então 

é muito claro, o cara de outra universidade que não tem 

participação nesse entregável, ele não tem participação nessa 

produção. 

 

[Entrevistador] alguma situação em particular lhe chamou 

maior atenção ou deteve ou detém maior preocupação em razão 

da existência de diferenças e variações normativas envolvendo 

atribuição de autoria? 

 

[Entrevistado 3] não é normal alguém pleitear a coautoria de 

um assunto que ele não participou. Tem respeito. 

 

[Entrevistador] Além da autoria, alguma outra situação? 

 

[Entrevistado 3] autoria é a mesma coisa, cada líder de grupo, 

de cada lugar, não de projeto, define quais, aqui, por exemplo, 

tenho vários alunos trabalhando, nem todos alunos trabalharam 

nesse projeto ou nem todos em todas as etapas. O aluno que 

participou numa etapa, ele publica naquela etapa que 

participou. O que não participou, não publica. Também muito 

tranquilo. 

Também a questão de ser primeiro, segundo e terceiro autor 

também depende da contribuição dada para fazer o artigo. Se o 

meu grupo é o que desenvolveu mais, o primeiro autor sai 

daqui. Se quem desenvolveu mais foi o outro lado, ele sai com 

primeiro autor. Se tem contribuições iguais, a gente alterna. Se 

tiver muito parelha a contribuição, ora sai do meu grupo ora sai 

do outro. 

 

E
n

trev
istad

o
 3
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CAT 3-29 [Entrevistador] E como são negociadas regras a serem adotadas 

com relação a esses itens, tais como a propriedade intelectual 

nesse projeto não coube. 

 

[entrevistado 3] Não coube discutir, mas se existir, ela vai ser 

discutida. Nesse projeto não teve. 

 

[Entrevistador] em geral, essa negociação acontece no início, 

ao longo do desenvolvimento? 

 

[Entrevistado 3] é contra a necessidade. É caso a caso. 

 

[Entrevistador] quando há necessidade de trabalhar algum 

aspecto específico e decidir qual é a norma ou regra que vai ser 

adotada. Se isso ocorre, em geral, qual é o procedimento para 

se dirimir possíveis conflitos 

 

[Entrevistado3] normalmente, a gente funciona contra a 

necessidade.  

 

E
n

trev
istad

o
 3
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CAT 4 CATEGORIA: Acordo Unidade 

de 

registro  

Referência 

semântica 

cruzada 

CAT 4-1 The inclusion of a foundation maintaned by the UFRJ had to 

be negotiated after signature of the agrrement. It has been a 

very slow process. 

 

Q33#7  

CAT 4-2 There was a discussion around open access, due to the need to 

publish all papers in open access and the project adjusted local 

practice and discussed this with the Comission. 

 

Q33#8  

CAT 4-3 local closer to the local and involved partners 

 

Q36#1  

CAT 4-4 Based on relevant journals and conferences for the persons 

writing or attending conferences. Also special efforts have 

been made to contribute to a Special Issue that fits the topics of 

the project. 

 

Q36#2  

CAT 4-5 Scope of the journal Potential impact 

 

Q36#4  

CAT 4-6 on the basis of the specific area of the research 

 

Q36#5  

CAT 4-7 

 

What matches the research Q36#6  

CAT 4-8 

 

Scientific quality and reputation. Q36#7  

CAT 4-9 

 

stakeholders & topics Q36#9  

CAT 4-10 

 

No differences with other Projects. Q36#9  

CAT 4-11 

 

[Entrevistado 3] A gente se reúne periodicamente por Skype 

para quem está fora, quem está na europa vai pessoalmente. 

Nessas reuniões cada grupo apresenta o seu desenvolvimento 

e se tiver que acertar algum desdobramento, é acertado ali. 

Tudo é acordado.  

[Entrevistador] os acordos costumam ser formalizados? 

[Entrevistado 3] é formalizado sim. Isso também fica 

disponível no repositório. Com as definições todas. 

E
n

trev
istad

o
 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


