Relatório de Atividades 2017-2018
Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas da ABA

Dando continuidade à participação da ABA na luta pela reformulação do sistema
nacional de avaliação da ética em pesquisa no que toca as ciências humanas e sociais, o
Comitê prosseguiu ao longo dos anos de 2017 e 2018 com a participação constante de
seus membros em eventos envolvendo a questão da implantação da Resolução
510/2016 e da possível implantação de um sistema alternativo. Os professores Luiz
Fernando Dias Duarte e Cynthia Andersen Sarti atuaram também como membros do
Comitê do mesmo nome no Fórum de Ciências Humanas e Sociais e Sociais Aplicadas
(FCHSSA). Entre as atividades desenvolvidas pelos membros do Comitê da ABA,
enumeramos:

1. Redação de documento do FCHSSA intitulado “A regulação nacional da ética em
pesquisa e a especificidade das ciências humanas e sociais”, visando reanimar a luta por
um novo sistema de avaliação ética para as CHS no MCTIC – 20/02/2017.
2. Coordenação da reação dos CEP/CHS da UNB e da UFRJ à forma como se deu a
instalação, em 13 de dezembro de 2017, da Instância prevista no art. 29 da Resolução
510/2016 “para implementação, acompanhamento, proposição de atualização desta
Resolução e do formulário próprio para inscrição dos protocolos relativos a projetos das
Ciências Humanas e Sociais na Plataforma Brasil, bem como para a proposição de
projetos de formação e capacitação na área”. Os dois CEP não receberam a circular
pedindo indicações, que foram feitas por todos os CEP do país e não pelos CEP de CHS,
como reza a referida Resolução – c. 20/03/2017.
3. Envio de mensagem à Coordenadora da Instância CHS/CONEP, Iara Guerrero,
reclamando de sua resposta despropositada, recebida em relação ao assunto do item
anterior – 22/03/2017.
4. Redação de documento do FCHSSA intitulado “Prossegue a luta por um sistema legítimo
de avaliação da ética em pesquisa nas CHSSA”, propondo a reabertura das negociações
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pela criação de um sistema alternativo e expondo aos membros do Fórum a situação
mencionada no item 2 acima – 30/03/2017
5. Redação de documento do FCHSSA intitulado “Ameaçado o novo sistema de avaliação
da ética em pesquisa nas ciências humanas, sociais e sociais aplicadas”, conclamando as
associações a manifestarem junto à CONEP sua inconformidade com o andamento do
processo – 03/04/2017
6. Redação de um abaixo-assinado conduzido pelo FCHSSA, reclamando junto à CONEP
pelo desrespeito à comunidade das CHS: “Por uma regulação nacional da ética em
pesquisa que respeite a especificidade das ciências humanas, sociais e sociais
aplicadas!” – 10/04/2017.
7. Entrevista de Luiz F. D. Duarte ao Conselho Regional de Psicologia DF, com Julia BucherMaluschke (“Abaixo-assinado propõe construção participativa de regulação nacional da
ética em pesquisa / Associações das CHSSA querem voltar a participar da elaboração do
Sistema CEP/CONEP”). http://www.crp-01.org.br/?p=5506 – 08/06/2017.
8. Participação na Mesa Redonda “Ética, Política e a Resolução 510/2016 do Conselho
Nacional de Saúde”, na 69ª Reunião Anual da SBPC, em Belo Horizonte, 16-22/07/2017.
A atividade foi proposta pela ANPOCS, coordenada por Cynthia Sarti (ANPOCS e ABA),
com a participação de Fernanda Sobral (SBS), Selma Leitão (ANPEPP) e Gilberto
Hochman (ABCP), contando com a presença do coordenador do FCHSSA.
9. Participação de Luiz F. D. Duarte em Seminário promovido pelo CEP/CHS/UFRJ e pelo
NUBEA/UFRJ sobre “Gradação De Risco e Tipificação De Pesquisa: O Que Importa Para
a Avaliação Ética De Pesquisas Nas Áreas De Ciências Humanas, Sociais e Sociais
Aplicadas”, com a presença do Presidente da CONEP; ocasião em que Duarte denunciou
o inaceitável comportamento daquela Comissão em relação à comunidade das CHS, com
uma fala intitulada “Gradação de riscos e tipificação de pesquisa: o ponto de vista das
associações de CHS” – 13/11/2017
10. Acompanhamento dos relatórios informais elaborados por Martinho Braga Silva sobre
as reuniões do GT Tipificação – CONEP, a partir de 23/10/2017.
11. A partir desse acompanhamento, envio de carta dos membros do Comitê da ABA que
haviam integrado o GT inicial da CONEP para a elaboração da Resolução de CHS a Sueli
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Dallari, consultando-a sobre sua participação no novo GT encarregado de examinar a
proposta da CONEP de “Conclusões do Grupo de Trabalho para a Harmonização de
Propostas Realizadas pelos Grupos de Trabalho do CHS, SUS e Acreditação acerca da
Tipificação do Risco / da Pesquisa” e alertando-a para os seus graves erros.
12. Recepção e divulgação da moção da II Reunião de Antropologia da Saúde, consociandose com o FCHSSA em suas reclamações sobre o comportamento da CONEP –
10/11/2017.
13. Participação de Luiz F. D. Duarte no III Seminário sobre Ética e Integridade
Científica/Proppi/UFF e CEP / CHS /UFF, apresentando a situação, à época, da luta pela
regulação adequada da ética em pesquisa nas CHS – 13/12/2017.
14. Publicação do Dossiê “Desafios e dilemas da ética em pesquisa em ciências humanas”,
pela Revista Mundaú, vol. 2, p. 8-21, 2017, da UFAL, Maceió, organizado por Cynthia
Sarti, Éverton Luís Pereira e Nádia Meinerz. Apresentação de autoria dos organizadores,
intitulada “Avanços da Resolução 510/2016 e Impasses do Sistema CEP-CONEP”.
15. Participação de Luiz F. D. Duarte na Mesa sobre Ética (comunicação: “Desafios do
sistema nacional de avaliação da ética em pesquisa em relação à prática das ciências
humanas e sociais”), do XIV Encontro Nacional da Associação Brasileira de História Oral/
UNICAMP – 4/05/2018.
16. Participação de Luiz F. D. Duarte no SP IV – Anthropological research and ethics
committees: the problem of informed consent, do 18th IUAES World Congress
(Comunicação: “Bioethics as Project and Illusion: The ideology of “informed consent” in
the Brazilian system of research ethics review”). Participantes: Luiz Fernando Dias
Duarte, Maria Gabriela Lugones, Mario Pecheny e Susana Rostagnol. Florianópolis –
16/07/2018.
17. A convite da ANPEPP, participação de Cynthia Sarti e Martinho Braga Silva no Fórum de
Ética no 17º Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da ANPEPP, como
debatedores de documento apresentado por Selma Leitão. Participaram da mesa
também Paula Sandrine Machado e Simone Hüning. O documento apresentava a
proposta de criação de um sistema alternativo de ética em pesquisa nas CHS. A
discussão e a proposta geraram uma moção aprovada na Assembleia Geral do evento,
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posteriormente, encaminhada às outras associações integrantes do FCHSSA –
17/07/2017.
18. Encaminhamento pelo FCHSSA do documento da ANPEPP intitulado “Por um sistema
alternativo de avaliação ética de pesquisas/CHS” a todas as associações, propondo que
se manifestem a respeito, para uma ação conjunta do Fórum – 23/08/2018.
19. A ABA manifestou-se, subscrevendo o documento – 3/11/2018.
20. Realização de Mesa Redonda 008 “Como fazer Antropologia no pós-510?”, organizada
por Soraya Fleischer, com a participação de Cynthia Sarti, Martinho Braga Silva
(IMS/UERJ), Rosana Castro (DAN/UnB) e Giovana Tempesta (DAN/UnB), na 31ª Reunião
Brasileira de Antropologia, em Brasília – 11/12/2018.

O documento encaminhado pela ANPEPP e divulgado pelo FCHSSA, propondo um
sistema alternativo foi o último resultado das inúmeras frustrações advindas do intenso
trabalho que se iniciou em 2013 com a participação das associações integrantes do
Fórum no GT da CONEP para elaboração da Resolução de Ética em Pesquisa em Ciências
Humanas e Sociais; processo truncado, como foi amplamente relatado nos relatórios
anteriores deste Comitê da ABA, que culminou com a Resolução 510/2016.
Em novembro de 2018, foi feita uma avaliação, por Luiz F. D. Duarte e pelo novo
Coordenador do Fórum, da reação das associações a esta proposta de um sistema
autônomo de avaliação da ética em pesquisa, que revelou um majoritário desinteresse:
das 56 associações, 15 se haviam manifestado favoravelmente e nenhuma
negativamente.

Cynthia Andersen Sarti
Luiz Fernando Dias Duarte
Soraya Fleischer
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