
 

 
 
 

Nota do CFESS sobre a consulta à sociedade acerca da minuta de 
resolução da Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep/CNS/MS) 
 
 
O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) conclama a categoria de assistentes sociais e 
pesquisadores e pesquisadoras da área de Serviço Social para participarem da consulta 
pública referente à Resolução específica sobre a Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e 
Sociais (CHS), que se encontra disponível para contribuições até 4 de setembro de 2015. 

A participação pode acontecer de forma individual ou coletiva, como integrantes, dentre 
outras, de associações científicas, cursos de graduação e de pós-graduação em Serviço 
Social ou de unidades universitárias, de instituições acadêmicas, de Comitês de Ética em 
Pesquisa (Cep) e Conselhos Regionais de Serviço Social.  

Na condição de representante do segmento de trabalhadores e trabalhadoras no Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), espaço público de caráter permanente e deliberativo, o CFESS é 
membro titular, entre as comissões de trabalho existentes, da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep), cuja principal atribuição é o exame dos aspectos éticos das pesquisas, 
além de elaboração e/ou atualização das diretrizes e normas para a proteção dos direitos 
dos/as participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. A Conep 
também tem por função articular todos os Comitês de Ética em Pesquisa do país. 

Desde a elaboração em 1996 da resolução CNS nº 196, que trata da ética em pesquisa com 
seres humanos e sobre o funcionamento do Sistema Cep/Conep, diversas problematizações 
tem sido feitas em relação ao não atendimento das especificidades das pesquisas 
desenvolvidas na área das Ciências Humanas e Sociais.  

Diante da reivindicação histórica da área por uma resolução específica foi criado, em 2013, 
um grupo de trabalho no âmbito da Conep. O GT foi constituído a partir de carta convite 
enviada pela Comissão às associações nacionais de pesquisadores e pesquisadoras, 
contando com a participação de dezoito entidades nacionais de diversas profissões.  

O CFESS e a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) 
participaram ativamente do processo de elaboração da nova resolução de ética na pesquisa 
da área de CHS. 

As normativas sobre a ética em pesquisa emergem de um processo de luta em nível 
mundial e nacional, em face dos abusos e violação dos direitos humanos cometidos contra 
os sujeitos da pesquisa em nome da pesquisa científica. Não temos dúvida quanto à 
relevância social e o papel que as Resoluções 196/1996 e 446/2012 tiveram na construção 
do sistema Cep/Conep e na defesa dos direitos humanos. Entretanto, estas normativas, ao 
não considerarem as particularidades das pesquisas desenvolvidas no âmbito das CHS, 
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geraram diversas dificuldades para quem desenvolve tais pesquisas. Dificuldades estas 
amplamente discutidas e socializadas na área de CHS e, notadamente, nas últimas edições 
dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social. 

A resolução específica das CHS é uma necessidade histórica. Nossa categoria profissional 
tem fundamentos teóricos, históricos, metodológicos e políticos firmes em defesa de uma 
determinada concepção de ética e dos direitos humanos. Esse legado nos anima a 
conclamar à categoria profissional a contribuir com sua participação na consulta pública. A 
pesquisa na área das CHS precisa ser reconhecida, valorizada e particularizada no fecundo 
ambiente da regulamentação da ética na pesquisa.   

É importante ressaltar que após o encerramento da consulta pública, o GT analisará as 
contribuições para qualificar a resolução que será submetida à aprovação pelo Conselho 
Nacional de Saúde.  

 As contribuições ao texto devem ser enviadas por e-mail (conep.csh@saude.gov.br) até o 
dia 4 de setembro de 2015. Participe! 

Brasília (DF), 23 de agosto de 2015 

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
Gestão Tecendo na luta a manhã desejada (2014-2017) 

  

Saiba mais:  

Link para acesso à Minuta de Resolução a ser apreciada: 
www.conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/aquivos/documentos/Resoluccao_CH
S_03_julho_2015.pdf   

Link para acesso a Consulta à Sociedade: 
www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2015/07jul21_minuta.html  
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