Assembleia da 39ª Reunião Nacional da ANPEd
Relatório do Comitê de Ética – 2019
A Comissão de Ética da Anped, nos últimos quatro anos esteve composta pelos seguintes
membros: Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Unicamp), Carlos Eduardo Ferraço (UFES),
Isabel Cristina de Mora Carvalho (Unifesp), Jefferson Mainardes (UEPG) e João Batista Carvalho
Nunes (UECE)
No período foram realizadas diversas atividades visando o fomento à discussão da ética e
pesquisa em Educação:
1 – Realização do Seminário “Ética e Pesquisa em Educação: entre a norma e o compromisso”,
promovido pela ANPEd, nos dias 28 e 29 de setembro de 2016, na Unirio, com transmissão
online.
2 – Elaboração do documento “Ética na Pesquisa em Educação: documento preliminar”, que foi
apresentado em julho de 2017 para a 38ª Reunião Nacional da Anped (São Luis), com o
posicionamento da Anped sobre diversos aspectos relacionados à revisão ética.
3 – Elaboração do e-book “Ética e pesquisa em Educação: subsídios”- v. 1, formado por um
documento introdutório e 22 verbetes. A elaboração do livro envolveu 29 autores. O objetivo de
cada verbete é apresentar uma definição, as principais implicações e possibilidades de
enfrentamento. O e-book não é prescritivo e tem a finalidade de subsidiar a discussão da ética
em pesquisa no processo de formação de pesquisadores, bem como para pesquisadores já
formados.
Caso seja entendido como atividade relevante e necessária pelos sócios da Anped, a Comissão
defende sejam organizados outros volumes, abordando outras questões.
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4 – Atualização permanente do espaço da ética na pesquisa do Portal da Anped, principalmente
das publicações e de noticias.
5 – Acompanhamento das discussões sobre ética na pesquisa realizadas no âmbito do Fórum
de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Letras e Artes. Em 2019, este Fórum elaborou
uma proposta para a criação de um sistema próprio de revisão ética de Ciências Humanas e
Sociais para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nesse sistema,
uma Comissão Nacional, formada por representantes das Associações de Ciências Humanas e
Sociais, elaborá um Código de Ética. Cada Instituição criará a sua comissão de ética para avaliar
os projetos. O sistema prevê também uma avaliação permanente do sistema, pelas associações,
durante as reuniões da SBPC.
6 – Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei nº 7.082/2017, que dispõe sobre a
pesquisa clínica com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica
com Seres Humanos.
Inicialmente, o FCHSSALA interpretou que a aprovação desta lei facilitaria a criação de um
sistema próprio para as Ciências Humanas e Sociais. No entanto, a apresentação de um
substitutivo retirou o termo ‘pesquisa clínica”. A aprovação da referida lei pode dificultar a criação
do sistema próprio proposto pelo Fórum.
7 – Participantes da Comissão realizaram palestras e debates em diversas universidades, bem
como participaram em mesas sobre ética na pesquisa em reuniões regionais da Anped.
Por último, a Comissão agradece o apoio que as diretorias da Anped têm dado. Em especial,
agradecemos o apoio, atenção e cuidado dessas duas gestões da Presidenta Andréa Barbosa
Gouveia.

