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Pesquisa Científica 



O que é pesquisa? 
Bufrem (2010) 

Atividade básica da 

ciência na sua 

indagação e 

construção da 

realidade. 

01 
Atividades 
orientadas à busca 
de conhecimento. 

02 
Instrumento 
teórico-
metodológico para 
construir 
conhecimento. 

03 



Finalidades da Pesquisa 
Bufrem (2010) 

Produção de conhecimento novo e relevante. 
1 

Estabelecimento da consistência  entre 
conceitos dentro de uma teoria. 

3 

Demonstração da existência (ou ausência) de 
relações entre fenômenos. Descrição de um 
fenômeno. 

2 

Desenvolvimento de novas tecnologias ou 
demonstrações de técnicas. 

4 



Dimensões da Pesquisa 

Demarcar o espaço de contribuição.  

Contribuição 

Construir conhecimento.  

Conhecimento 

Metodologia adequada. 

Metodologia 

Bufrem (2010) 

Ética com relação às fontes de 
informação, ao anonimato e aos direitos 

autorais.  

Ética 
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Qualidade da Pesquisa 
Bufrem (2010) 

Objetividade; 
 
Compreensibilidade; 
 
Padronização (forma e escrita); 
 
Ética. 
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Propriedade 
Intelectual 
(WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 15) 

“Utiliza-se a expressão Propriedade Intelectual 
para designar as obras fruto do intelecto 
humano, cujo bem intelectual possui tutela e 
proteção pelo Direito Autoral ou pelo Direito 
Industrial”. 
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São direitos concedidos com o objetivo de promover a 
criatividade pela proteção, disseminação e aplicação 

industrial de seus resultados: patentes, desenho 
industrial, marcas (OMPI/INPI, 2020).  

. 

Propriedade Industrial 

“[...] relativo à proteção e tutela da comunicação de 
ideias, da beleza e dos sentimentos do gênero 

humano”.  (WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 15). 

Direito Autoral 
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Direito 
Autoral Origem: invenção da impressão gráfica por tipos móveis por Gutenberg em 

1450.  
 
Primeiras normas jurídicas: na Inglaterra do ano de 1709 no reinado da 
Rainha Ana. 
 
Revolução Francesa no século XVIII 

(WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 113). 

Histórico 

Obra 
literária, 

artística ou 
científica 

Liberdade 
de 

expressão 

Direitos 
Humanos 



Direito 
Autoral 

O que gera a possibilidade de o ser humano ter seu 
conhecimento, sua crença, sua opinião transmitida 
aos demais. 
 
Revolução industrial + Revolução Francesa: surgem 
os primeiros tratados internacionais, que 
estruturariam o Sistema Internacional de Propriedade 
Intelectual. 
 
 Convenção de Paris de Direito Industrial (1883) 
 Convenção de Berna (1886).  
  

(WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 113). 

Histórico 



Direito Autoral 

São certos direitos irrenunciáveis e inalienáveis do autor sobre a 
sua obra, tais como reivindicar sua paternidade; o de nele inserir 
o seu nome, sigla ou marca; o de conservá-lo inédito ou retirá-lo 
de circulação e o de suspender a autorização para sua utilização. 

(WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 26).  

Direito Moral 

“[…] consistem no direito de uso, gozo e disposição do bem 
intelectual”.  A publicação de um livro, por exemplo, por meio de 
uma editora, garante ao autor o recebimento de pelo menos 5% 

do valor de venda. (WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 28). 
 

Direito Patrimonial 
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Domínio 
Público 

“Os direitos patrimoniais do autor perduram por toda a sua vida, e se 
transferem aos seus herdeiros pelo prazo mais 70 (setenta) anos, contados 
do 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento. Após este lapso 
temporal, a obra cai em domínio público, sendo livre sua reprodução ou uso 
por qualquer pessoa”.  (WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 28).  

Conceito 

“O autor, quando cria algo, cria para um diálogo, para uma comunicação 
entre artista e seu público”.  (Wachowicz; Costas, 2016, p. 16). 

Criação 

Comunicação Diálogo 



(MURIEL-TORRADO, 2018) 



plágio 

plá·gi·o 
 
Sm 
 
1 Ato ou efeito de plagiar. 
 
2 Imitação de trabalho, geralmente intelectual, 
produzido por outrem (Plágio..., 2019). 
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plagiar 

vtd 
 
1 Apresentar como de autoria própria uma ideia ou obra 
literária, científica ou artística de outrem. Para concluir seu 
doutorado, plagiou teses estrangeiras. 
 
2 Usar obra de outrem como fonte sem mencioná-la. Plagiou 
alguns trechos de sua dissertação, parafraseando autores 
diversos, sem nenhuma indicação. 
 
3 Fazer imitação sem originalidade; amacacar, macaquear: Nos 
seus show, plagiou vários comediantes (Plagiar..., 2019). 

pla·gi·ar 
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Plágio 

CONCEITO 

“O plágio é essencialmente uma questão ética que 
consiste no ato de tomar para si, de qualquer forma ou 
meio, uma obra intelectual de outra pessoa, 
apresentando-a como de sua autoria”.  
(WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 110). 
 
“A atitude plagiária reside na apropriação indevida de um 
texto, de uma música, de uma pintura ou de qualquer 
outra obra intelectual, nos quais o usurpador assume a 
autoria, omitindo deliberadamente os créditos para o 
autor original”.  (WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 110). 
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Direito Autoral 

Usurpação de uma ideia expressa numa 
determinada obra (artigo, monografia, tese, 

dentre outras) que tenha sido escrita por outra 
pessoa (WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 15). 

 

Propriedade Industrial 

Usurpação de uma ideia original de outra 
pessoa que teria aplicação técnica capaz de 

constituir uma patente de invenção 
(WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 15). 



Origem 
 
Século II a. C. – usava-se no Direito Romano a 
expressão plagium para se referir a um crime 
que consistia no sequestro de um homem 
livre para fazê-lo de escravo a fim de 
comercialização ou uso doméstico.  
 
Marcus Valerius Marcialis, um poeta romano, 
foi quem fez a associação dessa prática 
criminosa ao uso de obras de outros como 
próprias.  

Plagiário 

Quem é prejudicado? 

O autor; 
o destinatário (professor, editor, avaliador) 
a comunidade científica; 
a ciência. 
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Plágio acadêmico 
“Para o plagiador não interessa gerar qualquer prejuízo aos 
interesses de outro autor; interessa a obtenção de vantagem 
indevida mediante prática dolosamente fraudulenta ou, no mínimo, 
de um desleixo incompatível com quaisquer boas práticas” 
(WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 43). 
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Tipos de Plágio 
Acadêmico 

(KROKOSCZ, 2004; WACHOWICZ; COSTA, 2016).  



Caso 1 

Um aluno está escrevendo sua monografia e, como seu prazo de entrega está próximo, percebe 
que não conseguirá finalizar a escrita a tempo. Por isso, adicionar ao seu referencial teórico um 
capítulo de uma monografia apresentada como TCC em outra universidade 10 anos antes por 
outra pessoa. Ele não faz citação e apresenta o capítulo como de sua autoria. 
 
Essa ação caracteriza plágio? 



Plágio total, integral ou direto 

Descrição: A obra é reproduzida por inteiro (imagem, texto, ideia, código de 
programação, entre outros), palavra por palavra, sem identificar a fonte de onde foi 
extraída (citação) e sem identificar a obra (referência) (KROKOSCZ, 2004; 
WACHOWICZ; COSTA, 2016).  
 



Caso 2 

Um pesquisador consulta e lê vários textos sobre o seu tema de estudo. Ao iniciar a 
escrita de um artigo, ele escreve com suas palavras (paráfrase) as ideias extraídas dos 
textos que leu. Ele não faz indicação da autoria dos textos originais por meio de 
citação. 
 
Ele cometeu plágio? 



Plágio indireto 

Descrição: O conteúdo da obra é um reaproveitamento de outros textos e pesquisas de terceiros, 
apresentado como novo, sem a atribuição de crédito aos legítimos autores. O plagiador escreve de 
forma diferente o que foi consultado em outras fontes e não indica a autoria daquela ideia (citação) 
nem a obra de onde foi extraída (referência). Esse tipo de plágio pode acontecer de três formas 
diferentes: uso inadequado de paráfrase, elaboração de mosaico, uso inadequado de chavões 
(KROKOSCZ, 2004; WACHOWICZ; COSTA, 2016). 



Caso 3 

Uma aluna de doutorado lê um artigo e se interessa por algumas citações feitas naquele 
documento. Ela copia as citações indicando as fontes originais em forma de citação sem usar o 
“citado por” (apud), mesmo sem tê-las consultado.  
 
Você acha que ela cometeu plágio? 



Plágio de Fontes 

Descrição: Reprodução no texto do plagiador das citações apresentadas em outros 
trabalhos por um outro autor. O modo como a informação foi obtida e é utilizada é que 
caracteriza o plágio, porque a fonte original citada não foi consultada (KROKOSCZ, 2004). 



Caso 4 

Um pesquisador mantém seu blog pessoal com publicações sobre suas pesquisas e atualidades 
sobre seus temas de interesse. Ele escreve uma postagem sobre um tema em evidência na sua 
área, entretanto, indica como autor do texto um pesquisador renomado da área. 
 
Ele cometeu plágio? 



Plágio Invertido 

Descrição: O autor retira seu próprio nome do documento e atribui a um terceiro que é uma 
autoridade em determinado assunto. Esse tipo de plágio é cometido na busca por mais 
reconhecimento e validade aos argumentos (KROKOSCZ, 2004; WACHOWICZ; COSTA, 2016). 



Caso 5 

Sem tempo para escrever sua dissertação, um aluno de mestrado contrata uma pessoa para 
escrever o texto da sua dissertação. O mestrando comprou a dissertação e atribui seu nome como 
autor do trabalho. 
 
Ele cometeu plágio? 



Plágio por Encomenda 

Descrição: O ato de encomendar a produção de uma obra intelectual por um terceiro e atribuir para 
si a autoria (KROKOSCZ, 2004; WACHOWICZ; COSTA, 2016). 
 







Caso 6 

Dois alunos formam uma dupla para desenvolver um artigo para uma disciplina do 
mestrado e apenas um deles contribuiu com a elaboração da pesquisa. Entretanto, ao 
entregar o trabalho, os dois alunos foram indicados como autores e obtiveram nota 
máxima na avaliação do artigo.  
 
Essa prática caracteriza plágio? 



Plágio Consentido 

Descrição: Dois ou mais pesquisadores trocam ou compartilham suas pesquisas para que sejam 
utilizadas por um ou por ambos com o intuito de potencializar suas produções acadêmicas, mesmo 
que um deles não tenha contribuído com a produção da obra. Embora tenha a anuência do autor 
original, consiste numa fraude intelectual (KROKOSCZ, 2004; WACHOWICZ; COSTA, 2016). 
 
 



Caso 7 

Pressionado pelo sistema de avaliação da pós-graduação, um professor universitário, ao escrever 
um artigo científico, copia três seções de um artigo de sua autoria publicado anteriormente. Ele 
não faz citação ou menção às publicações anteriores, e acrescenta apenas um seção inédita. 
 
Essa prática caracteriza plágio mesmo o trabalho sendo de sua autoria? 
 



Autoplágio 

Descrição: Consiste em reutilizar, total ou parcialmente, textos de sua autoria, reapresentando-os 
como se fossem inéditos sem quaisquer referências aos trabalhos anteriores publicados e sem 
observar as regras editoriais da fonte de informação onde será publicada a obra (KROKOSCZ, 
2004; WACHOWICZ; COSTA, 2016). 
 
 



Ghost Authors 

excluir qualquer suspeita sobre a integridade da pesquisa; 
o autor real não tem a qualificação necessária para a 
elaboração daquela pesquisa; publicação em revistas de 
alto impacto (BIAGIOLI, 2019).  
 

Possíveis Motivações 

Jesús Ángel Lemus Loarte criou o autor fantasma Javier 
Grande, com filiação institucional ao Museo Nacional de 
Ciencias Naturales e o Instituto de Investigación em 
Recursos Cinegéticos, e o adicionou como coautor em 
suas publicações. Ele criou um autor fantasma para 
emprestar sua filiação a instituições reais. 

Exemplo 

Adicionam-se coautores falsos à publicação de um autor 
real. 

Descrição 
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Descaso, 
desconhecimento 

técnico ou negligência 
do redator no uso das 
fontes de informação. 

Facilidade de acesso 
à informação 

eletrônica (internet) 
e de usos de 

recursos de edição 
de texto. 

Falta de tempo. 

Por que o Plágio Acontece? 

Dificuldade de escrita 
acadêmica e hábito de 

reprodução textual. 

Interesse em 
aumentar o número 

de publicações e 
falta de ética. 



Contempla “os Direitos de 
Autor no capítulo destinado 

aos Direitos Fundamentais do 
Cidadão, ao estabelecer em 
seu artigo 5º, inciso XXVII: 
 “aos autores, pertence o 

direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de 
suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei 

fixar” (WACHOWICZ; 
COSTAS, 2016, p. 19). 

Constituição de 1988 

Altera, atualiza e consolida a 
legislação sobre direitos 

autorais e dá outras 
providências. 

“[...] é uma das mais rígidas e 
restritivas do mundo.   

Passou por proposta de 
revisão na última década. 

Gerou a criação de inúmeros 
decretos para minimizar os 

problemas. 
(WACHOWICZ; COSTAS, 

2016, p. 20).. 

Lei 9.610 de 1998 

“Induz a penas de privação de 
liberdade e multa” 

(WACHOWICZ; COSTAS, 
2016, p. 36).   

Direito Penal 

“Conduz à reparação do dano 
por meio de indenização 

pecuniária”  (WACHOWICZ; 
COSTAS, 2016, p. 36). 

Direito Civil 

Legislação Brasileira 



Consequências 

(WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 36). 

Na esfera 
administrativa, 
implicará em medidas 
suspensão de 
espetáculos e 
aplicação de multas;  

Administrativa 

Na esfera cível, a 
violação implicará em 
medidas judiciais de 
apreensão das 
contrafações, 
interdição de 
representações e 
reparação de danos 
morais;  

Cível 

Na esfera penal, a 
violação implicará em 
detenção de três 
meses a um ano ou 
multa àquele que violar 
direito autoral 

Penal 



Consequências Jurídicas 
O plágio é uma forma de violação ao direito autoral 
do autor da obra, sendo considerado crime no 
Brasil, conforme previsto pela Lei 9.610/98, além 
de tipificado no artigo 184 do Código Penal, que 
impõe a pena de três meses a um ano de prisão, ou 
multa, uma vez que ferem os direitos morais e 
patrimoniais do legítimo autor da 
obra (WACHOWICZ; COSTAS, 2016, p. 36-37). 
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UFPR 

Dispõe de recomendações de boas práticas, rigor e 
integridade na pesquisa científica. 

Instrução Normativa n. 02 – CPDCT/PRPPG/UFPR 



O que fazer se o meu trabalho foi plagiado? 

Plágio Acadêmico 

Certifique-se de que é realmente 
um caso de plágio. 

Procure o Comitê de Ética da 
Instituição. 

Procure orientação jurídica. 
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Manual de Normalização da UFPR 

Como citar? 
Como referenciar? 
Como estruturar o trabalho acadêmico? 



Indicação de Leitura 
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