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Introdução 

Uma pesquisa é um conjunto de atividades cujo 

objetivo é desenvolver ou fornecer a ciência 

generalizável, que incide teorias, princípios ou 

relações no amontoamento de elementos sobre os 

quais estão fundamentados, que possam ser 

autenticados por práticas científicas aceitas de 

observação e indução¹. A ética profissional de um 

pesquisador abrange um adjacente de deveres 

decorridos de valores éticos especificamente 

científicos². A pesquisa com seres humanos teve 

seus capítulos de deslizes e barbáries, que nem a 

elaboração do código de Código de Nuremberg foi 

suficiente para inibir as infrações éticas no meio 

científico³. No Brasil o Conselho Nacional de Saúde 

e Código de Ética Médica estabeleceram alguns 

parâmetros éticos, além de princípios rígidos a fim 

de se transformar num órgão garantidor da 

autonomia pessoal e da decência humana³. 

Resultados e Discussão 

O presente trabalho foi realizado com os alunos da 

disciplina “Boas Práticas e Legislação”, oferecida no 

sétimo período do Curso de Bacharelado em 

Química, do IFRJ (Campus Nilópolis). Os 

estudantes foram submetidos a um questionário 

baseado em um conto fictício com a descrição do 

estudo realizado por um cientista brasileiro que 

decidiu fazer uma pesquisa com base em 

informações da mídia, cujo tema era a respeito de 

uma aldeia indígena onde os habitantes não se 

contaminavam com o vírus HIV. No texto fictício, o 

projeto fora aprovado pelo CEP (Comitê de Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos), mas não 

conseguiu autorização da FUNAI para ser 

desenvolvido pelo pesquisador. Para ter acesso a 

aldeia, driblou a Fundação e conseguiu uma 

autorização como missionário religioso. O cientista 

alterou o seu roteiro experimental aprovado pelo 

CEP e contratou duas pessoas soropositivas para 

terem relações sexuais com os indígenas que 

quisessem, contudo, os habitantes da aldeia não 

foram avisados que os dois possuíam o vírus HIV. 

Se o resultado esperado pelo cientista fosse 

comprovado poderia resultar na cura de milhões de 

pessoas, porém o mesmo fugiu a ética. Com isso, 

questionam-se aos discentes se o risco para os 

participantes da pesquisa eram justificados pelo 

possível benefício à sociedade (25% respondeu 

afirmativamente) e quais foram os pontos que o 

pesquisador fugiu à ética.  

Em relação à falta de ética do pesquisador os 

alunos abordaram os seguintes assuntos: 
 

Tabela 1: Assuntos abordados nas respostas 

Pontos Resp(%) 

Burlar a FUNAI para ingressar na aldeia 92 

O desconhecimento dos índios sobre os 

portadores de HIV 

75 

O pagamento aos portadores de HIV 67 

Falta de consentimento dos indígenas 58 

Que o pesquisador teve seu estudo 

baseado em uma hipótese 

50 

Introduzir dois portadores de HIV na 

aldeia 

50 

Esclarecimento dos indígenas sobre o 

estudo  

42 

Os pontos mais importantes aos quais a ética não 

esteve presente foram os menos citados. 

Os alunos se preocuparam mais com o pagamento 

de pessoas participantes do estudo do que da 

disseminação do vírus HIV na população indígena.  

Ninguém observou que o pesquisador alterou 

completamente o projeto encaminhado ao CEP e 

nem que o estudo foi todo baseado em uma 

reportagem jornalística e não em um trabalho 

científico. 

Conclusões 

Os resultados sugerem uma possível preocupação 

maior com a identificação dos pontos abordados em 

aula do que com as suas percepções éticas. 
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