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O GT em questão foi criado em 2013 para dar conta do desafio de participação da ABA no 

processo de discussão da regulamentação nacional da ética em pesquisa; problema que aflige 

a comunidade antropológica desde a criação do sistema CEP/CONEP (Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde) e da entrada em vigor 

da Resolução 196/1996, do Conselho Nacional de Saúde.  

Suas atividades estiveram atreladas no período às da Comissão do mesmo nome constituída 

no âmbito do Fórum de Associações de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, 

criada por iniciativa da ABA e da ANPOCS em 11 de junho de 2013.  

Em ambos os foros desincumbiram-se da tarefa os signatários deste relatório e o foco de suas 

atividades foi a participação, como representantes da ABA, no GT convocado pela CONEP 

para a elaboração de minuta de nova regulamentação da ética em pesquisa para as ciências 

humanas e sociais.  Paralelamente, outras atividades foram assumidas pelos representantes da 

ABA, de modo a tornar mais amplamente públicas as razões e argumentos da atividade da 

associação na luta pela modificação do sistema vigente desde 1996 e amplamente ruinoso 

para a pesquisa em antropologia. 

 

Principais atividades:  

 

14/08/2013 a 15/12/2014 – participação nas reuniões quinzenais (com algumas interrupções) 

do “Grupo de Trabalho para a elaboração de uma ‘resolução complementar’ à Resolução 

466/12, referente à pesquisa nas ciências sociais e humanas”, Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP / Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde, em Brasília.  

 

20/08/2014 – apresentação e discussão da temática da Ética em Pesquisa no “Simpósio 

Ciências Humanas e Sociais nas Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Contemporâneas” do Fórum de Associações de Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas, realizado no CNPQ, Brasília (conduzida por Francisco Doratioto, representante da 

ANPUH no GT da CONEP; devido à impossibilidade de presença dos representantes da 

ABA).  

  

30/09/2014 – elaboração e divulgação de um documento de “Esclarecimento do Fórum de 

Associações de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas sobre a Regulamentação da 

ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais” (contendo uma lista de princípios 

inegociáveis na nova regulamentação).  

 

30/10/2014 - elaboração e defesa de Moção aprovada pela Assembléia Geral do 38 º Encontro 

Anual da ANPOCS, reiterando a pauta de luta das associações reunidas no Fórum por uma 

regulamentação da ética em pesquisa livre da tutela biomédica e bioética.  

 



30/10/2014 - participação na reunião da CONEP de avaliação da minuta da resolução sobre a 

ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais. 

 

15/12/2014 – apresentação do texto revisto da minuta da resolução sobre a ética em pesquisa 

nas ciências humanas e sociais para nova avaliação pela CONEP. 

 

 

Atividades correlatas desenvolvidas no período pelos coordenadores do GT:  

 

- Sarti, Cynthia. - conferência de abertura “Antropologia e ética: desafios para a 

regulamentação”. Seminário: Ética na pesquisa antropológica: práticas & políticas, 

promovido pelo PPGAS da UFRGS e pela ABA-Sul. Porto Alegre, 23/05/2013.  

 

- Duarte, Luiz F. D. - participação na mesa-redonda: “A ética e o debate atual no campo 

profissional da antropologia e da psicologia no Brasil”. 65ª Reunião Anual da SBPC. UFPE - 

Recife, 21-26/07/2013 

 

- Duarte, Luiz F. D. - membro da Câmara Técnica de Ética em Pesquisa (CTEP) da UFRJ 

(Portaria PR-2 no. 9342), a partir de 19/08/2013 

 

- Sarti, Cynthia . Palestra sobre "Antropologia e Ética em Pesquisa". no Seminário sobre Ética 

na Pesquisa em Educação, promovido pelo PPG em Educação da Unicamp e Forum Regional  

de Coordenadores de PG em Educação da ANPED,  07/08/2013 

 

- Duarte, Luiz F. D. - participação na Mesa Redonda: “Desafios políticos e éticos da prática 

antropológica frente ao Estado e à sociedade”. Comunicação: “A experiência brasileira do 

controle ético das pesquisas em ciências humanas e sociais”. II Encuentro de Antropólogos 

Mexicanos-Brasileños (II Embra) Universidade de Brasília. 3-6/11/2013 

 

- Sarti, Cynthia . Ciências sociais e biociências: uma abordagem ética e epistemológica. VII 

Jornada de Sociologia da Saúde, promovida pelo Grupo de Pesquisa em Sociologia da Saúde, 

Universidade Federal do Paraná, 08/11/2013  

 

- Duarte, Luiz F. D. - participação, como apresentador, na Mesa “A ética e a pesquisa 

envolvendo seres humanos”, 66ª Reunião Anual da SBPC, UFAC, Rio Branco, 25/07/2014 

 

- Duarte, Luiz F. D. - participação, como apresentador, na “Jornada de debates sobre História 

e Ética” da ANPUH. UNIRIO, 29/10/2014 

 

- Duarte, Luiz F. D. - palestra sobre “Uma regulamentação específica para as ciências humanas e 

sociais no sistema CEP/CONEP (Resolução 466/2012): histórico, situação atual e perspectivas", 

na Câmara Técnica de Ética em Pesquisa - CTEP/UFRJ, 02/04/2014 

 

- Duarte, Luiz F. D. - conferência de abertura: "O fazer antropológico no Brasil e o sistema de 

regulamentação oficial da ética em pesquisa". Antropologia em Foco IV - Diversidade, 

Direitos Humanos & Desafios do Fazer Antropológico. Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia / UFPA, Belém, 19/11/2014 

 



- Sarti, Cynthia & Duarte, Luiz F. D. (orgs.). Antropologia e ética: desafios para a 

regulamentação, Brasília: ABA Publicações, 2013. ISBN 978-85-87942-08-1. 239 pp. 

Disponível em: http://www.portal.abant.org.br/index.php/bibliotecas/livros 

 

- Duarte, Luiz F. D. “Práticas de poder, política científica e as ciências humanas e sociais: o 

caso da regulação da ética em pesquisa no Brasil”, revista História Oral, v. 17, n. 2 

(Associação Brasileira de História Oral), 2014, pp. 09-29. ISSN 2358-1654. 

http://www.revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=issue&op=view&path[]=

34&path[]=showToc  

 

- Sarti, Cynthia. Co-organização e participação no Forum "Nova regulamentação da Ética em 

Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais: próximos passos", 38º Encontro Anual da Anpocs, 

29/10/2014.  
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