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Resumo
O presente trabalho buscou investigar a promoção da cultura da integridade na pesquisa e os
mecanismos de correção existentes na literatura científica. A pesquisa se caracterizou como qualitativa e teve
como objetivo principal identificar e avaliar padrões éticos definidos na política editorial de periódicos listados no
WebQualis classificados como B3 e B4 na área de Educação, referente a avaliação quadrienal do ano de 2016.
581 periódicos foram pesquisados, sendo 326 classicados como B3 e 255 como B4. Após as análises, foi
possível identificar que, dos 581 periódicos pesquisados apenas 202 apresentam diretrizes éticas, enquanto 353
não, outros 26 periódicos encontravam-se indisponíveis ou sem acesso durante as pesquisas.
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Introdução
A ciência é fundamental para a criação de diferentes tecnologias e para produção de novos
conhecimentos, o que faz dela atividade primordial para o desenvolvimento de um país e de uma sociedade nas
suas diferentes esferas. Pesquisar é uma atividade em que pesquisadores se lançam no desconhecido
apostando na busca do novo, para isso, o pesquisador deve basear-se em valores que são fundamentais para a
comunidade científica internacional como, honestidade, confiança, justiça, respeito e responsabilidade (GOLDIM,
2016). Ética e integridade na pesquisa são temas considerados relativamente novos no campo acadêmico e
pouco discutidos na formação do pesquisador (DE LA FARE, MACHADO e CARVALHO, 2014). No entanto, os
temas “vêm recebendo atenção cada vez maior no cenário internacional, por diversas razões, que incluem a
preocupação com a má conduta em pesquisa” (VASCONCELOS, 2014).
O sistema acadêmico atual pressiona os pesquisadores, influenciando no aumento do número de
publicações como condição para sobrevivência no meio científico. No Brasil, como no resto do mundo, a
publicação dos resultados de pesquisas é um dos principais indicadores usados para medir a produtividade dos
cientistas (MERCADO, 2018). Essa cultura acaba influenciando pesquisadores e fazendo com que parte deles
priorize a quantidade de publicações em detrimento da qualidade ao escrever e divulgar artigos científicos
(ORLANDINI, 2013).
Este estudo teve como objetivo principal, investigar os padrões éticos contidos nas instruções aos
autores dos periódicos científicos durante o processo de criação, revisão e publicação de manuscritos submetidos
aos periódicos Qualis B3 e B4 da área de Educação, e como objetivos específicos buscou: mapear o pensamento
atual sobre integridade na pesquisa nas publicações e eventos da área; analisar a política editorial anti-fraude
dos periódicos de Educação brasileiros; verificar a inclusão de normas éticas na política editorial dos periódicos
científicos, como medida preventiva e discutir condutas inadequadas; e identificar os mecanismos de
autocorreção dos desvios de conduta científica e integridade na pesquisa científica nos periódicos da área da
Educação.
Metodologia
A pesquisa foi realizada entre agosto de 2018 e julho de 2019. Como recurso metodológico foi utilizada
a pesquisa qualitativa (LUDKE e ANDRE, 1986, BAUER e GASKELL, 2002; FLICK, 2009), de caráter descritivo
e exploratório (FLOYD e FOWLER, 2011), com objetivo de identificar e avaliar padrões éticos definidos na política
editorial de periódicos listados no WebQualis classificados como B3 e B4 na área de Educação, referente a
avaliação quadrienal do ano de 2016.
As etapas do estudo incluíram, a realização de um estudo teórico/bibliográfico e documental, o
levantamento das informações sobre integridade na pesquisa nas páginas eletrônicas dos periódicos da área de
Educação, e por fim, a análise dos dados obtidos (MERCADO, 2018). Foram utilizados para a coleta de dados,
a base de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), o Google acadêmico, e a listagem de periódicos
que consta no WebQualis da Capes (www.qualis.capes.gov.br). Foi elaborada uma ficha com dados de cada
periódico para armazenar todas as informações necessárias, número da ficha, data da coleta, nome do periódico,
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site, ISSN, instituição responsável pela publicação, editor, escopo do periódico, instruções aos autores (regras
de integridade na pesquisa), e avaliação. Foram pesquisados 581 periódicos, destes 326 fazem parte da listagem
de periódicos classicados como B3 e 255 como B4.
A análise dos dados foi realizada por meio da leitura flutuante (BARDIN, 2011), do material obtido com
as pesquisas. A exploração do material se deu a partir da classificação e categorização dos conteúdos sobre
ética em pesquisa, visando alcançar uma melhor compreensão dos resultados (SCHMITZ, MENEZES e LINS,
2012). As categorias definidas por meio dessa exploração foram: 1. Periódicos com regras de integridade na
pesquisa; 2. Periódicos sem regras de integridade na pesquisa; e 3. Periódicos sem acesso/informação.
Resultados e Discussão
Por meio do estudo teórico/bibliográfico e documental realizado na primeira etapa da pesquisa buscouse encontrar literatura relevante para o debate científico em questão. Através de pesquisas na base de dados da
Scielo, Google acadêmico e no próprio portal Periódicos Capes, foi possível levantar diferentes fontes sobre o
tema. No entanto, o total de achados compõe uma parcela pequena em relação a artigos, livros e documentos
que abordam temáticas diferentes, ou seja, há uma grande insipiência de literatura científica sobre o tema, o que
acaba fortalecendo a hipótese de que a integridade na pesquisa é um tema relativamente novo, e pouco debatido
no cenário acadêmico nacional atual (WATANABE, 2014; STENECK, 2006; OLIVEIRA G., 2015; RESNIK,
PATRONE e PEDDALA, 2010).
No Brasil, a revisão ética de pesquisas é feita pelo Comitê de Ética em Pesquisa/Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa - CEP/Conep. Esse comitê, criado pela Resolução CNS nº 196/1996 (BRASIL, 1996), tem
como função elaborar e implementar normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos, tanto para as pesquisas biomédicas quanto para as pesquisas de Ciências Humanas, Sociais e Sociais
Aplicadas (MAINARDES; CURY, 2019). Além do sistema CEP/Conep, outros órgãos fazem parte do debate
acerca da qualidade científica, a ANPED, FAPESP, ANPAD e o CNPq possuem diretrizes, documentos, códigos
e declarações sobre integridade, ética da pesquisa e boas práticas científicas que servem como base para muitos
dos periódicos nacionais analisados.
Segundo De La Fare, Machado e Carvalho (2014), nacionalmente existem dois documentos importantes
com o posicionamento das instituições de fomento à pesquisa, o Relatório da Comissão de Integridade de
Pesquisa do CNPq (CNPq, 2011), e o documento publicado pela CAPES em 2011 com orientações para o
combate ao plágio (CAPES, 2011). Entre os periódicos internacionais presentes no Qualis e analisados a SciELO
e o Committee on Publication Ethics (COPE), são os que aparecem com maior frequência em suas políticas
editoriais. Alguns periódicos nacionais também adotam políticas de ética e integridade do COPE. Má conduta na
pesquisa segundo a National Science Foundation (NSF), é a “fabricação, falsificação ou plágio intencional na
proposição, execução ou revisão de pesquisas, ou no relato de resultados de pesquisas” (STENECK, 2007;
FISCHER, 2011). Dos desvios de conduta éticos citados pela NSF o plágio e a falsificação de dados estão entre
os mais mencionados nas políticas editoriais dos periódicos pesquisados. Parte destes periódicos apontam o uso
de softwares específicos e plataformas que auxiliam na detecção do plágio, como IThenticate, CopySpider,
CrossCheck, Plataforma Turnitin, Similarity Check, Antiplagiat e o Farejador de Plágios.
Foram pesquisados na base de dados WebQualis da Capes (www.qualis.capes.gov.br) 581 periódicos,
dos quais 326 fazem parte do extrato B3 e 255 estão classificados como B4, de acordo com a avaliação
quadrienal de 2013-2016 da capes. Entre os periódicos classificados como B3 e B4 o número dos que não
apresentam diretrizes éticas foi bastante significativo. Dentre os 326 periódicos analisados no extrato B3
constatou-se que 34% do número total apresentam diretrizes éticas, 61% deles não apresentam, e 5%
encontravam-se sem acesso. Como representado no Gráfico 1, 110 periódicos apresentam diretrizes, 199 não
apresentam e 17 se estavam sem acesso ou informação disponível.
Gráfico 1 - Resultados referentes a coleta de dados em periódicos do extrato Qualis B3
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No extrato B4 a discrepância é um pouco maior, dentre os 255 periódicos analisados um total de 36%
apresenta diretrizes éticas em sua política editorial, enquanto 60% não faz uso de nenhuma diretriz para o
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controle de más práticas na publicação e 4% não se encontravam disponíveis durante o levantamento de dados.
O que equivale a um total de 92 periódicos com regras de integridade na pesquisa, 154 sem a mesmas e 9
periódicos sem acesso ou indisponíveis, como representado no Gráfico 2.
Gráfico 2 - Resultados referentes a coleta de dados em periódicos do extrato Qualis B4
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Os resultados obtidos com o levantamento indicam que nos estratos pesquisados o número de periódicos
que se preocupam em apresentar algum tipo de diretriz ética é bastante inferior em relação aos que não
apresentam nenhuma orientação. Isso interfere diretamente na qualidade das publicações acarretando em
prejuízos significativos para quem realizou a pesquisa, e para quem a publica. É importante que existam estudos
que apresentem a contribuição de orientações e dispositivos que possam identificar erros, desvios éticos nas
publicações e que além de coibir más práticas em pesquisa garantam o respeito e o cumprimento dos princípios
e valores exigidos.
Conclusões
Este estudo apresenta de forma clara e objetiva o cenário atual da produção científica em educação nos
estratos Qualis B3 e B4 (2013-2016) encontrado no país a partir de um viés que prioriza a ética e a integridade
durante o processo de produção, revisão, e publicação científica na área da educação. A partir dos resultados
obtidos, é possível confirmar que, a estratificação dos periódicos nos oito níveis conhecidos, A1, A2, B1, B2, B3,
B4, B5 e C, que constituem o Qualis (2013-2016), possibilita uma forma de classificação que representa um
indicativo de qualidade de um determinado periódico e dos artigos publicados, o que acaba tornando-a uma
ferramenta de grande importância no meio científico, porém, em contrapartida, esta estratificação contribui para
a promoção de uma competição acelerada na busca de um maior número de publicações em periódicos com
maiores classificações, o que implica em aumentos significativos nos números de publicações e grandes quedas
na qualidade dos resultados das pesquisas.
Foi possível confirmar também a hipótese de que o tema abordado tem sido pouco debatido no meio
acadêmico atual, no entanto, vêm recebendo uma atenção cada vez maior por cientistas e pesquisadores
interessados. Os resultados obtidos com o levantamento indicam que nos estratos pesquisados o número de
periódicos que se preocupam em apresentar algum tipo de diretriz ética é bastante inferior em relação aos que
não apresentam nenhuma orientação. Isso interfere diretamente na qualidade das publicações acarretando em
prejuízos significativos para quem realizou a pesquisa, e para quem a publica.
A falta de integridade pode ocasionar anos de atraso, prejuízos financeiros em um determinado campo
de pesquisa e diferentes tipos de riscos aos destinatários do conhecimento produzido (ORLANDINI, 2013).
Discussões sobre o tema são necessárias, desde que levem em consideração o cenário acadêmico-científico
atual, tendo em vista que o desenvolvimento científico pode ser considerado como principal fator que permite
impulsionar o crescimento de um país, seja no viés econômico, social ou político (SORIANO, MARCHLEWSKI e
SILVA, 2010). É importante que pesquisas como esta ganhem espaço no cenário acadêmico atual de forma que
todos os pesquisadores possam ter conhecimento das implicações que a falta de integridade durante a pesquisa
pode causar a sociedade.
Professores, pesquisadores, instituições de ensino, periódicos em geral, devem ver a integridade na
pesquisa como uma questão a ser estudada, discutida e enfrentada. É preciso pensar em uma formação voltada
para a aprendizagem de princípios éticos e morais que devem ser obedecidos desde iniciação a pesquisa na
graduação até o mais alto nível de formação acadêmica (SILVA; MERCADO, 2018). Se nada for feito estaremos
alimentando uma cultura acadêmica corrupta, em que os processos não são obedecidos nem reconhecidos como
essenciais pelos pesquisadores, diminuindo assim a qualidade dos periódicos brasileiros da área de educação e
contribuindo para a restrição e não valorização do conhecimento científico por parte da comunidade, acadêmica,
científica e política.
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