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V Ciclo 2019/2020 
 

DATA TÍTULO PARTICIPANTES 

Ano 2019   

17 outubro A ética no outreach 

Simone Tulumello 

Simone Frangella 

Rui Costa Lopes (M) 

13 novembro Autoria e co-autoria 

Susana Salgado 

Ana Nunes de Almeida 

Marcelo Camerlo (M) 

5 dezembro Ciência em espaço público 

Luísa Schmidt 

António Costa Pinto 

Nuno Domingos (M) 

Ano 2020   

24 janeiro 
Workshop - Plágio no ensino superior: o que 

é e como prevenir? 

Madalena Ramos (C) 

César Morais (C) 

Maria Manuel Vieira (M) 

   

   

   

   

   

 
M – moderador 

C – convidado externo 
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A ética no outreach – 17 outubro 2019 

 

Número total de participantes: 19 pessoas 

 

O Seminário RRI dedicado a questões éticas no Outreach surgiu no seguimento de preocupações 

emergentes em discussões na Comissão de Extensão Universitária (vulgo Comissão de Outreach) 

e no Conselho Científico do ICS. No desenvolvimento de uma nova classificação de actividades de 

Outreach, os vários atores envolvidos nestes orgãos questionaram-se sobre a validade de 

atividades de outreach que estão directamente relacionadas com ativismo e responsabilidade 

social. Nesse sentido, Simone Tulumello e Simone Frangella (ambos investigadores auxiliares do 

ICS-UL) debateram sobre estes aspectos, em conjunto com uma audiência completamente 

engajada e motivada que nos mostrou a relevância destas questões. 

 

1.  Sobre a questão do activismo poder constituir ou não uma atividade de outreach, a 

discussão mostrou que que incluir ou excluir estas atividades dependerá de uma escolha 

epistemológica. Ou seja, se adoptarmos uma visão da investigação como activista em si 

mesmo - na medida em que aquela parte sempre das perspetivas, suposições e 

inclinações de quem a faz – então, o ativismo é naturalmente uma atividade de outreach, 

como extensão natural de uma investigação ativista. Outros pontos lançados na 

discussão são, em grande medida, concordantes com esta posição, ao defenderem a 

ideia de que não existe uma verdadeira livre escolha em relação aos tópicos que 

estudamos, sendo que estes são ditados pelos financiadores. 

 

2. Sobre a questão das atividades de responsabilidade social poderem não ser atividades de 

outreach também no sentido em que podem se confundir como atos de assistencialismo, 

a primeira ideia fundamental remete para um repensar da dicotomia entre “dentro e 

fora” da Universidade que devia ser repensada ou questionada. Por outro lado, 

percebeu-se que as atividades de responsabilidade social poderão ser outreach desde 

que assentem numa relação dialógica, em que assumimos que temos algo para dar (e 

que para isso mobilizamos o nosso “background”) e que os outros têm algo a receber e 

querem receber, para além de terem algo para devolver. Nesse sentido, o conhecimento 

(a “expertise”) é apenas um instrumento de começo que se não evoluir para uma relação 

dialógica não funciona. 

 

3. Um outro ponto fundamental relacionado com potenciais riscos envolvidos na “prática” 

de Outreach remete para uma preocupação com a potencial apropriação que é feita do 

conhecimento científico por entidades que não produzem a sua difusão seguindo a 

mesma lógica científica que esteve na base da produção do conhecimento. De facto, ao 

promovermos a ligação entre investigadores e comunidade (nomeadamente a 

comunidade mais directamente responsável pela difusão do conhecimento), temos que 

reflectir sobre o potencial “cheque em branco” que passamos a essas entidades que 

podem depois apropriar o trabalho científico com sentidos alheios ao de quem investiga. 

Um risco semelhante de interpretações erróneas acontecerá porventura quando o/a 

investigador/a comunica sobre determinados assuntos tangencialmente relacionados 

com a sua expertise mas em que se torna dificil distinguir o que é dito com base científica 

ou simplesmente reflectindo uma opinião não fundamentada científicamente. 

 

 

Rui Costa Lopes 

 

*** 
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Autoria e co-autoria – 13 novembro 2019 

 

Número total de participantes: 18 pessoas 

 

No seminário do dia 13 de Novembro foram discutidos diferentes aspectos relacionados com 

os desafios do trabalho em co-autoria, salientando-se dois aspectos: 

1. Quem deveria ser considerado um autor, discutindo diferente tipos de participação e 

grados de implicação (quem escreve, tem a ideia, consegue o financiamento, dono do 

projeto, orientador, diretor do projeto, quem recolhe os dados);   

2. Como precisar e comunicar a importância relativa de cada um dos co-autores, 

considerando diferentes áreas disciplinares, e  distinguindo entre regras e 

procedimentos colocados por instituições e organismos (revistas, editoras, 

financiadores, universidades) e as praticas concretas conhecidas e experimentadas 

pelos próprios participantes.  

 

Na animada discussão ficou evidenciado que trata-se de um tema sensível, complexo e que dá 

lugar a considerações muitas vezes não concordantes, vinculadas particularmente à tensão 

que se produz entre as variadas exigências de avaliação e reconhecimento institucional e a 

pratica efetiva da produção e escritura colaborativa. 
 

Marcelo Camerlo 

 

*** 

 

Ciência em espaço público – 5 dezembro 2019 

 

Número total de participantes: 23 pessoas 

 

Na sessão de cinco de Dezembro de 2019 discutiu-se no seminário RRI o tema da Ciência 

em Espaço Público. Contámos com Luísa Schmidt (investigadora principal ICS-ULisboa), com uma 

apresentação com o título “Verdades inconvenientes ou conveniências discretas?”, e com 

António Costa Pinto (investigador coordenador ICS-ULisboa) com uma apresentação com o 

título “Ciência política e a dita opinião”. 

Nas intervenções iniciais, Luísa Schmidt, baseada sobretudo na sua experiência no jornal 

Expresso a escrever sobre questões ambientais, defendeu a obrigação cívica dos cientistas 

sociais partilharam no espaço público as conclusões dos seus trabalhos. Já António Costa Pinto, 

remeteu para a sua experiência como comentador de assuntos políticos para revelar algum 

ceticismo sobre a capacidade de os cientistas sociais condicionarem positivamente o espaço 

público. No seu caso, a autonomia do cientista é constantemente posta em causa por um espaço 

de comentário ferido pela politização excessiva. 

A discussão foi depois marcada por um conjunto de outras questões que passo a 

resumir. 

1. A primeira relaciona-se com a necessidade de os cientistas sociais terem uma 

intervenção no espaço público. Se a maioria dos presentes concorda com a 

importância de os investigadores em ciências sociais realizarem uma intervenção 

cívica baseada no seu conhecimento específico e autoridade científica enquanto 

investigadores, já a descrição da natureza desta intervenção gera divergências, 

nomeadamente quando esta intervenção se posiciona enquanto militância ou 

ativismo, embora as fronteiras sejam por vezes difíceis de delimitar.  

2. Outra questão, enunciada numa intervenção de Pedro Magalhães, remete para a 

necessidade de separar a presença nos media especificamente para apresentar o 
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resultado de uma investigação, da presença nos media para realizar comentários 

sobre um qualquer assunto. Embora as duas, em determinado sentido, possam 

corresponder a uma intervenção cívica, têm uma natureza diferente. Esta tensão 

prende-se igualmente com a questão do tipo de intervenção no espaço público que 

deve ser contabilizada pelas instituições enquanto outreach. Segundo Pedro 

Magalhães, apenas a primeira devia ser calculada. De alguma forma, torna-se 

necessário perceber o tipo de intervenção no espaço público, para lá de uma mera 

análise formalista e quantitativa. Isto implica igualmente pensar que os cientistas 

sociais não são um grupo homogéneo e que não basta a autoridade científica para 

divulgar ciência – ou “boa ciência”  - ou realizar uma intervenção cívica. 

3. Uma terceira questão prende-se com a relação da informação que o cientista social 

quer difundir com o meio a partir do qual o faz. Foi inevitável falar das dificuldades 

presentes na relação entre o discurso científico e o jornalismo. Se os cientistas 

sociais são acusados de terem dificuldades de transmitir o conhecimento para um 

público mais amplo, o campo do jornalismo rege-se hoje, apesar das suas diferenças 

e de evidentes exceções, por um conjunto regras que dificultam a passagem de 

alguma mensagem que não se resuma a um conjunto de soundbites que conquiste 

audiências. O exercício da profissão de jornalista, num contexto de precariedade 

generalizada, cada vez menos se coaduna com o tempo e o rigor necessários para 

passar informação que é complexa, o que não significa certamente que seja 

inacessível. 

4. Esta questão conduziu ainda a uma última, a da necessidade de os cientistas sociais 

encontrarem os seus próprios meios de transmitir a informação para o espaço 

público. As redes sociais foram referidas, apesar de todos os seus perigos, como uma 

oportunidade para os cientistas conquistarem alguma autonomia e mesmo, como 

referiu Pedro Magalhães, para poderem defender-se de interpretações erradas que 

os media fazem dos trabalhos científicos.  

 

Nuno Domingos 

 

*** 


