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Dois grandes ramos
Escolha do projeto

Execução do projeto



Escolha do projeto
Aborda relações externas, como por exemplo:

Relações econômicas

Relações governamentais

Relações culturais



Escolha do projeto
Relação projeto-mundo.

Trata sobre os impactos do uso de conhecimentos científicos na vida 
humana.



Execução do projeto
Aborda relações internas, como por exemplo:

Fabricação

Falsificação

Plágio



Execução do projeto
Relação projeto-pesquisador.

Trata sobre a forma ou meios de obtenção do conhecimento no ambiente 
da pesquisa científica.



Relação projeto-mundo
A solução encontrada respeita o ser humano em seus aspectos físico, moral 
e psicológico? 

Em sua autonomia? 

Em seus direitos? 

Em sua liberdade?



Vídeo em tempo real via satélite

Lançaram dezenas de satélites em 2013.



Tecnologia utilizável

+ Pesquisar na Internet 



Poderia mesmo permitir que os pais vejam o que seus filhos estão vendo em 
tempo real.

Um empregador exigir que seus trabalhadores usassem dispositivos que 
monitoram como eles falam, o que eles comem, quando eles fazem uma 
pausa, como eles estão estressados durante uma tarefa e depois os punem 
ou recompensam por dados bons ou ruins.



Robôs
Sem intervenção humana

São baseados no comportamento de insetos.



Robôs



O conceito de carros sem condutor também depende desse sistema.

O que acontece se um bot funcionar mal e causar danos? Quem seria 
culpado por tal acidente? E se minúsculos enxames de robôs pudessem ser 
configurados para espionagem ou sabotagem?



Relação projeto-pesquisador
Os dados usados são confiáveis? 

O pesquisador teve atitude ética de respeito às pessoas envolvidas? 

Foi fiel aos dados obtidos?



Andreimar Martins Soares - Farmácia/USP
Acusado de utilizar figuras já publicadas em artigos de outros autores em 
uma tese de doutorado da qual ele foi o orientador. 

Foi acusado de má conduta científica grave (se não intencional, ao menos por 
negligência grave) . 

Foi punido com o cancelamento de bolsas concedidas pela Fapesp, além de 
ser impedido de solicitar novos recursos.



Javier Amadeo - Filosofia/USP
Foi processado por plágio após reproduzir em seu trabalho de 
pós-doutorado, sem aspas (o que descaracteriza um a citação), um trecho de 
30 linhas do livro “As Revoluções do Poder”, de Eunice Ostrensky. 

Ele foi acusado de saber da falha e ser negligente, e terá que devolver as 
mensalidades recebidas da bolsa, além de ficar impedido de obter novos 
auxílios.



Flávio Garcia Vilela - Medicina Veterinária/USP
É acusado de falsa autoria de artigos incluídos na plataforma Lattes, do 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

Por punição, perdeu financiamentos e está impedido de pedir verbas à 
Fapesp por três anos.



Cláudio Airoldi - Química/Unicamp
Foi denunciado por utilizar imagens fraudadas em 11 artigos em que foi 
coautor. 

Por seis meses ficará impedido de solicitar investimentos à fundação. 

O pesquisador já havia respondido a processo pelos mesmos estudos na 
própria Unicamp, que recomendou a aplicação da pena de 45 dias de 
suspensão ao docente.



Reação da fundação
A FAPESP publicou lista com 5 casos de violações cometidas por bolsistas.

Ação faz parte de processo de transparência da instituição paulista.

“Queremos gerar na sociedade a percepção de que, embora em qualquer 
atividade humana há gente honesta e desonesta, a Fapesp está empenhada 
em preservar a integridade científica” - Luiz Henrique Lopes dos Santos



Pecados capitais no mundo científico
A famosa trilogia da impostura realizada por pesquisadores.

A mentira.

A falsificação.

O plágio.



Contrastes
“Um comportamento não ético na ciência pode significar uma grande 
vergonha pública para o pesquisador.”

“Ainda é maior o número de cientistas e pesquisadores sérios e 
responsáveis. Prevalecem aqueles que edificaram, com uma conduta ética 
elevada, um conceito de respeito e credibilidade.”



Deveres
Um pesquisador deve sempre:

Visar contribuir para a construção coletiva da ciência como um patrimônio 
coletivo.

Abster-se de, intencionalmente ou por negligência, impedir ou prejudicar o 
trabalho coletivo de construção da ciência e a apropriação coletiva de seus 
resultados.



Por que acontece … ?
Autoria dada de presente ?

Publicação redundante ou duplicada ?

Não apresentar os dados completos do estudo ?

Não revelar conflitos de interesse?



O que gera essas atitudes ?
A pressão por publicar ?

Desejo de subir na carreira ?

Problemas pessoais ?

Caráter ?



“Muita gente diz que é o intelecto que faz um grande 
cientista. Eles estão errados: é o caráter.” 

Albert Einstein



Fontes
“Reflexões sobre a ética na pesquisa científica” - Eduardo F. Barbosa - 
Dezembro/2011

“10 Emerging Ethical Dilemmas in Science and Technology” - University of 
Notre Dame - 2014

“Fapesp divulga fraudes científicas e punições a pesquisadores” - Eduardo 
Carvalho, do G1, em São Paulo - 2014

“INTEGRIDADE E ÉTICA NA PESQUISA”, Maria D. Vargas - Universidade Federal 
Fluminense, Março de 2013.
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“The 1,000-robot swarm” - http://newThe 1,000-robot swarms.harvard.The 
1,000-robot swarmedu/gazette/story/2014/08/the-1000-robot-swarm/
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