Relatório de Atividades 2019-2020
Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas da ABA

Neste último biênio o Comité de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas foi
muito menos ativo do que no biênio anterior, durante o qual se estruturou
melhor a estratégia de luta pela instituição de um sistema alternativo de
avaliação ética para as pesquisas em nossa área. A frustração com o resultado
final da Resolução 510/2016 provocou uma reação bem articulada do Fórum de
Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes
(FCHSSALLA), no qual a ABA teve participação incisiva, conforme consta no
relatório anterior, embora os resultados ainda estejam muito aquém do que seria
necessário para uma regulamentação adequada de nossa atividade de pesquisa.
Como vem sendo discutido no âmbito de nossa Associação desde o final dos anos
1990, a regulamentação instituída pelo CONEP não apenas cerceia
arbitrariamente as atividades de pesquisa nas áreas representadas pelo
FCHSSALLA, mas não se dirige adequadamente às questões de ordem ética
associadas às atividades de pesquisa dessas áreas.

De todo modo, o Comitê foi acionado em três oportunidades em 2019, e não
recebeu nenhuma demanda em 2020, quando o impacto do COVID-19 limitou
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muito as atividades associativas de uma maneira geral. Segue um brevíssimo
relato das 4 demandas recebidas pelo Comitê.

1) Em 24 de julho de 2019 a ABA foi representada por Thereza Cristina Cardoso
Menezes na reunião do FCHSSALLA realizada durante a 71ª Reunião da Sociedade
Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência na Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul. Além de questões administrativas do Fórum, discutiu-se a situação
de uma série de Comissões criadas na reunião da SBPC em Maceió, conforme
relato no link:
https://blogfchssa.wordpress.com/2019/10/02/relata-reuniao-do-forum-deciencias-humanas-sociais-sociais-aplicadas-linguistica-letras-e-artes-sbpc-jul2019/.

A presidente da Comissão de Ética do Fórum também fez um relato das difíceis
negociações com o CONEP, desde a recusa de participação na reunião CONEP2018 à proposta de criação de uma Comissão independente, que ficaria
assentada na Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento
do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
Proposta similar já havia sido feita antes, durante a gestão de Marco Antonio
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Raupp à frente do Ministério (janeiro/2012 - março/2014), mas até hoje não
tivemos sucesso.

2) Em 16 de agosto de 2019 o Comitê respondeu positivamente ao
questionamento de nossa associada Abda Medeiros, professora na Faculdade do
Vale do Jaguaribe (FVJ) se a ABA apoiaria sua participação como relatora de
projetos cadastrados na Plataforma Brasil no Comitê de Ética de sua instituição.
Reiteramos a posição da ABA de que “enquanto não houver uma regulamentação
específica para a nossa área, devemos ocupar os espaços que nos são oferecidos
nos Comitês vigentes”.

3) Em 2 de setembro de 2019 o Comitê apoiou a indicação dos nomes de Claudia
Fonseca (vice-coordenadora de nosso Comitê) e Martinho Silva como membros
suplentes no Conep/Fórum.

4) Em 16 de outubro de 2019 Luiz Fernando Dias Duarte representou o Comitê
na mesa de debate da audiência pública convocada pelo relator da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados para tratar do Projeto
de Lei (7082) de regulação da pesquisa clínica no país. Nossa área também foi
representada na mesa por Fernanda Sobral, pela SBPC. A tramitação deste
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projeto acabou se constituindo em grande ameaça para a regulação de ética em
pesquisa na nossa área, a partir do momento em que o texto passou a confundir
“pesquisa clínica” e “pesquisa com seres humanos” de uma maneira geral. A
confusão, assim como a sua superação são bem explicadas no relato que Luiz
Fernando fez sobre a audiência, e que está disponível nos arquivos da ABA.
Resumidamente, a confusão foi provocada devido a inserção de 11 ocorrências
da locução “pesquisa clínica com seres humanos”, quando o texto original se
referia exclusivamente a “pesquisa clínica”. Felizmente as 11 ocorrências foram
consensualmente corrigidas no texto, cuja versão final refere-se apenas à
pesquisa clínica.

Coordenador: Luís Roberto Cardoso de Oliveira (UnB)
Vice-coordenadora: Claudia Lee Williams Fonseca (UFRGS)
Cynthia Andersen Sarti (UNIFESP)
Luiz Fernando Dias Duarte (MN/UFRJ)
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