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Dr. Ronaldo Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Nacional de Saúde
Prezado Dr. Ronaldo dos Santos,
Dirijo-me à V.Sa. em nome do Instituto de Ciências Sociais da UnB para manifestar o nosso enfático
apoio à minuta de Resolução Específica sobre ética em pesquisa de Ciências Humanas e Sociais,
formulada pelo Grupo de Trabalho das Ciências Humanas e Sociais em 2015, a qual foi discutida e
aprovada em consulta pública realizada durante este mesmo ano. Depois de quase duas décadas de
discussão sobre a inadequação das Resoluções vigentes sobre revisão ética de pesquisa para as
Ciências Humanas e Sociais, chegou-se a uma formulação mais apropriada que contempla as
reivindicações mínimas destas áreas, tanto no que concerna a liberdade de pesquisa quanto em relação
aos nossos compromissos éticos com os sujeitos de nossas pesquisas.
Deste modo, foi com surpresa e enorme decepção que tomamos conhecimento das críticas recebidas
por tal minuta de resolução, expressas em parecer da CONEP, especialmente destacando nossa
contrariedade: 1) a descabida exigência de avaliação pelo sistema de todos os aspectos metodológicos
dos projetos e não apenas dos que tenham implicações éticas; 2) a supressão do conjunto de artigos
que visam a transformação da estrutura do sistema CEP/CONEP em um ambiente democrático e justo
em relação às CHS.
Além dos problemas que tais críticas da CONEP trazem para nossas pesquisas e para os compromissos
éticos que cultivamos em relação aos sujeitos de nossas pesquisas, percebemos em tal atitude um
profundo desrespeito à nossa área de conhecimento e produção de saber.
Contando com a atenção de V.Sa., fico no aguardo do posicionamento deste Conselho.
Saudações Cordiais,

Luís R. Cardoso de Oliveira, Ph.D
Professor Titular
Diretor do ICS
Pesquisador 1A do CNPq
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