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Metodologia de pesquisa, ética e vida 
prática de pesquisador 

• Depoimento, como cliente de CEP, de 
pesquisador envolvido com questões de 
reflexão acerca de metodologia de pesquisa 
não tradicional e formação de pesquisadores 

• Noticiário de movimentação recente nas áreas 
de Ciências Humanas para poder ser feliz, isto 
é, fazer pesquisa ética com registro e 
aprovação de CEP. 



Letras, Linguística e Artes 

Letras lato sensu: 

• área da margem das Ciências Sociais e 
Humanidades 

• grande área da classificação do CNPq, isolada 
das demais, muito heterogênea 

• grande em número e em dispersão 

• marginal em orçamento de fomento a 
pesquisa. 



Linguistas aplicados 

Revista Brasileira de Linguística Aplicada (RBLA): 
tratam dos muitos fenômenos relacionados a 
problemas de linguagem da vida real relacionados à 
língua em uso em contextos diversos ou à 
aprendizagem. 

 

Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB): 

... um campo de investigação indisciplinar, 
transgressiva e híbrida. 

 



MÉTODO PARA PESQUISA EM LETRAS e LINGUÍSTICA 

Para a produção de conhecimento sistemática, deve 
haver procedimentos metódicos, mas isso pode dizer 
respeito (apenas) à exposição de ideias em texto. 
Na área de Letras e Linguística, há produtividade em 
pesquisa por métodos ensaísticos, retóricos e 
filológicos, que dispensam contato direto com seres 
humanos. 
• Ensaios 
• Ensaios ilustrados 
• Ensaios teóricos 



QUEM PRECISA DE METODOLOGIA PARA PESQUISA 
EM LINGUÍSTICA (APLICADA)? 

Pesquisadores que fazem perguntas que 
precisam ser respondidas mediante geração de 
dados por: 

• experimentação; 

• levantamentos demográficos; 

• enquetes e questionários; 

• trabalho de campo com vistas a produção de 
observação participante, entrevistas ou 
registros audiovisuais de interação. 



QUEM PRECISA DE QUE MÉTODO PARA PESQUISA 
EM LINGUÍSTICA APLICADA? 

Pesquisadores que fazem perguntas que 
precisam ser respondidas mediante geração 
de dados por experimentação, 
levantamentos demográficos e enquetes e 
questionários precisam de metodologias 
quantitativas, com destaque para desenho 
de investigação e tratamento estatístico. 



QUEM PRECISA DE QUE METODOLOGIA PARA 
PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA? 

Pesquisadores que fazem perguntas que 
precisam ser respondidas mediante geração de 
dados por trabalho de campo que envolva 
observação participante, entrevistas ou registros 
audiovisuais precisam de metodologia 
qualitativa, com destaque para a formulação de 
perguntas e relatório de pesquisa coerente, 
fundamentado de modo a permitir que o leitor 
seja co-analista. 



QUEM PRECISA DE QUE METODOLOGIA PARA 
PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA? 

Pesquisadores que fazem perguntas que precisam 
ser respondidas mediante geração de dados por 
trabalho de campo que envolva observação 
participante, entrevistas ou registros audiovisuais e 
que busquem privilegiar as perspectivas dos 
participantes da ações sob exame precisam de 
metodologia qualitativa interpretativa, com 
destaque para a formulação de perguntas e relatório 
de pesquisa coerente, fundamentado de modo a 
permitir que o leitor seja co-analista na construção 
de asserções analíticas plausíveis segundo as 
perspectivas dos participantes. 



ÔNUS PARA PESQUISA INTERPRETATIVA EM 
LINGUÍSTICA APLICADA 

Todo pesquisador que pretende seguir por essa 
avenida não-tradicional para produzir 
conhecimento precisa conhecer os métodos e a 
reflexão que se estende da tradição do método 
científico (experimental e correlacional) até o 
desenvolvimento da etnografia. 



ÉTICA EM PESQUISA (EM SAÚDE), 
PESQUISA (INTERPRETATIVA) EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES(:)  

E A LINGUÍSTICA APLICADA? 

Ética em Pesquisa 



RESOLUÇÃO CNS Nº 196/1996 

VII - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA-CEP 

 

Toda pesquisa envolvendo seres humanos 
deverá ser submetida à apreciação de um 
Comitê de Ética em Pesquisa. 



Resposta lenta e exigência abrupta 

Resposta inicial: 

• Indiferença ou evitação 

• Formalização burocrática protocolar 

Resposta a exigências formais, mais recentemente: 

• Submissão à burocracia protocolar 

• Insubordinação ou repúdio a imposição de 
caráter policialesco 

• Informação, reflexão e ação conjunta 

 

 



Ética em pesquisa interpretativa em 
Linguística Aplicada passando por CEP 
com base na regulamentação vigente 

O que fazer???? 

Restringir-se a (mais) estudos teóricos, retóricos 
e “filológicos”? 

Vinculação a CEPs temáticos de CS/H? 

Criação de novos CEPs temáticos de CS/H?  

CEPs temáticos de Linguística Aplicada? 

Gestão para revisão da Resolução 196/96? 
agora 466/12? 

 

 

 



CEP e trabalhos de conclusão de cursos 

CEPs não lidam com “o que veio antes” 

Prazos? 

Impedimentos de participação em autoanálise! 

Letramento para o TCLE? 



Ética e metodologia 

“Problema intrínseco em movimento”. 

 

“Estamos tratando de chatice.” 





ABA/ANPOCS/ANPs e a politização da ética 

• Carta ABA MS 2001 
• Moção SBPC 2010 
• Manifesto ANPEPP 2010 
• Moção ASA/ANPOCS 2011 
• 2011: consulta pública CONEP para revisão 196 
• MCTI: o que vocês querem fazer? 
• Ponto crítico: TCLE prévio e assinado 
• Regimes muito diversos de regulação 
• CEP IH UnB (tem modelo TCLE e lida com o que veio antes) 
• O que NÃO conta como ético? Falta de espaço para 

discussão, reflexão e avanço na ética em pesquisa nas 
CS/H. 

 



Fórum de Associações das Ciências 
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 

Reunião na UnB em 11/06/13, resultando em: 

• criação do Fórum de Associações das Ciências 
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas e de GT de 
Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas, 
Sociais e Sociais Aplicadas, sob coordenação de 
Luiz Fernando Dias Duarte (MN-UFRJ/ABA); 

• retirada de primeira versão de minuta de 
código de ética para a área de Ciências 
Humanas. 



Fórum de Associações das Ciências 
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 

Reunião do Fórum em 24/07/13, na SBPC em Recife: 

• decisão de busca de “institucionalização de um outro 
sistema de avaliação da ética em pesquisa, específico 
das ciências humanas, fora do MS”, mantendo 
também “a conveniência estratégica de ... 
negociações dentro do MS/CNS/CONEP no sentido 
da prevista ‘regulamentação complementar’ da 
Resolução 466, enquanto não se tivesse total 
garantia do MCTI do bom rumo do fito prioritário”; 

• revisão da minuta de código de ética para a área de 
Ciências Humanas. 



Fórum de Associações das Ciências 
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 

Reunião do Fórum com a CONEP em 14/08/13 em 
Brasília: 

• encaminhamento de criação de  GT para elaborar 
uma Resolução Complementar à Resolução 
466/12, a convite do Coordenador da CONEP: as 
Associações deveriam indicar um membro para 
fazer parte do GT e cinco reuniões foram 
agendadas para discussão da Resolução, a última 
em 28/11/13. 



XIII - DAS RESOLUÇÕES E DAS NORMAS ESPECÍFICAS  

 

XIII.3 - As especificidades éticas das pesquisas 
nas ciências sociais e humanas e de outras que 
se utilizam de metodologias próprias dessas 
áreas serão contempladas em resolução 
complementar, dadas suas particularidades.  

RESOLUÇÃO CNS 466/2012 



Ética em pesquisa em Ciências Sociais e 
Humanidades passando por CEP 

Exigência está em vigor legalmente desde 1996; 

Cobrança está em vigor em algumas IES/P; 

Vigor da exigência e da cobrança é inexorável; 

Resolução CNS 196/96 é conquista da cidadania democrática 
brasileira; 

Resolução CNS 196/96 é inadequada para uma parcela significativa 
das pesquisas em Ciências Sociais e Humanidades. “Há algo de raiz 
que não dá para conciliar.” Cynthia Sarti (UNIFESP) em 23/05/13 

“Manifestamos nossa impressão de que dificilmente uma ‘resolução 
complementar’ a uma ‘resolução-mãe’ tão rigidamente biomédica 
quanto a 466/12 poderia escapar à lógica desta última, estranha e 
inconveniente para a condução e avaliação das pesquisas de 
nossas áreas”. Luiz Fernando Dias Duarte (MN-UFRJ/ABA) em 
16/08/13 



Ética em pesquisa em Ciências Sociais e 
Humanidades passando por CEP 

Exigência e cobrança é iminente e já inexorável 
em algumas IES. 

ENTRETANTO 

A Resolução 466/12, ainda que apresente avanços 
em relação à 196/96, é inadequada para uma 
parcela significativa das pesquisas em Ciências 
Sociais e Humanidades, particularmente as que 
elenquei como as que envolvem geração de 
dados experimentais ou em trabalho de campo. 



I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES [sic] 

A presente Resolução incorpora, sob a ótica do 
indivíduo e das coletividades, referenciais da 
bioética, tais como, autonomia, não 
maleficência, beneficência, justiça e equidade, 
dentre outros, e visa a assegurar os direitos e 
deveres que dizem respeito aos participantes da 
pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. 

RESOLUÇÃO CNS 466/2012 



III - DOS ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS  
As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender aos fundamentos éticos e 
científicos pertinentes.  
III.1 - A eticidade da pesquisa implica em: 
a) ...  
d) ... 
 

III.2 - As pesquisas, em qualquer área do conhecimento 
envolvendo seres humanos, deverão observar as seguintes 
exigências:  
... 
g) obter consentimento livre e esclarecido do participante da 
pesquisa e/ou seu representante legal, inclusive nos casos das 
pesquisas que, por sua natureza, impliquem justificadamente, 
em consentimento a posteriori;  

RESOLUÇÃO CNS 466/2012 



RESOLUÇÃO CNS Nº 196/1996 

• TCLE 
IV.2 - O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá 
aos seguintes requisitos: 
a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o 
cumprimento de cada uma das exigências acima; 
b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que 
referenda a investigação; 
c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, 
por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou por seus 
representantes legais; e 
d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito 
da pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada 
pelo pesquisador. 



Goldim (2006) sobre TCLE no HCPA 
CONSENTIMENTO E INFORMAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DO 

TEXTO UTILIZADO 

Em uma amostra de 12 termos de consentimento utilizados em 
projetos de pesquisa realizados no HCPA, em 1998 e 1999, o ILFK 
apresentou uma média de 14,58 anos, com desvio padrão de 3,91 
anos e mediana de 13,5 anos, variando de 10 a 22 anos de 
escolaridade. Em 91,7% dos termos de consentimento avaliados, 
seriam necessários11 ou mais anos de escolaridade. Sabe-se que, 
na Região Sul do Brasil, apenas 16,6% das pessoas adultas têm 11 
ou mais anos de escola (24). Na área assistencial, a situação 
também se repete. Foram analisados 48 diferentes termos de 
consentimento, de 15 serviços da área médica do HCPA. O ILFK 
variou de 10 anos a 36 anos de escolaridade, com uma média de 
16,4 ± 5,1 anos e moda de 13 anos de escolaridade. Todos esses 
valores estão acima da média de escolaridade da população 
atendida no HCPA, que é de 6 anos de escolaridade (25). 

Rev HCPA 2006; 26(3), p. 120. 



Goldim (2006) sobre TCLE no HCPA 
CONSENTIMENTO E INFORMAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA 

QUALIDADE DO TEXTO UTILIZADO 
Em um outro estudo, que avaliou a utilização e 
adequação do processo de consentimento em pesquisas 
com idosos, utilizando-se o índice de legibilidade, foi 
verificado que 83% dos termos de consentimento 
utilizados apresentaram estrutura de texto considerada 
difícil. Todos os termos de consentimento exigiram 
escolaridade mais elevada que a dos participantes, sendo 
que a maior parte (83%) era constituída por textos que 
exigiam mais do que o dobro da escolaridade verificada 
no grupo de participantes (26). 

Rev HCPA 2006; 26(3), p. 120. 



Como é que a gente quer fazer para ser 
feliz? 

Palestra da Professora Cynthia Sarti - UNIFESP. 
23 de maio de 2013 (http://vimeo.com/67067884) 

• de caráter prescritivo para orientador 

• de protocolo para projeto, com código de 
ética 

• de TCLE prévio, por escrito, lido e assinado 
para consentimento registrado 

http://vimeo.com/67067884
http://vimeo.com/67067884
http://vimeo.com/67067884


Minuta de Código de Ética Código de Ética em 
Pesquisa nas Ciências Humanas 

Artigo 1º Este código visa garantir os princípios de liberdade, 
igualdade, responsabilidade e autonomia dos participantes de projetos 
de pesquisa em ciências humanas, assegurando os direitos e deveres 
dos pesquisadores, dos sujeitos das pesquisas e do Estado nacional, 
inclusive no tocante à liberdade de pensamento e à autonomia 
intelectual da atividade acadêmica. 
 
§ 1º Entende-se por pesquisa a atividade cujo objetivo é contribuir 
para a produção de conhecimento sistemático, constituída por livre 
convicção de seu responsável e submetida a regimes coletivos e 
permanentes de dúvida, confronto e crítica.  
 
§ 2º Entende-se por pesquisa em ciências humanas aquela que se 
volta para o conhecimento e a compreensão das condições de 
existência e vivência das pessoas, em suas relações sociais, seus 
valores culturais, suas ordenações políticas e suas formas e modos de 
subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta. 



Artigo 4º São princípios éticos das pesquisas em ciências 
humanas: 
I. consentimento dos sujeitos das pesquisas em delas 

participar, esclarecidos sobre o sentido e as implicações 
das mesmas; 

II. respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, 
bem como aos hábitos e costumes, dos sujeitos das 
pesquisas; 

III. garantia da confidencialidade das informações, da 
privacidade dos sujeitos e da proteção de sua identidade; 

IV. garantia da autorização do uso da imagem dos sujeitos; 
V. garantia da não utilização, por parte do pesquisador, das 

informações em prejuízo dos sujeitos das pesquisas.  

Minuta de Código de Ética Código de Ética em Pesquisa 
nas Ciências Humanas 



Artigo 5º São exigências da pesquisa em ciências humanas: 

I. garantia de inexistência de conflito de interesses materiais ou 
imateriais entre o pesquisador, o promotor ou o patrocinador do 
projeto e os sujeitos das pesquisas; 

II. ponderação entre danos e benefícios dos procedimentos da 
pesquisa, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos, 
comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de 
danos; 

III. garantia de que danos previsíveis serão evitados; 

IV. garantia aos sujeitos de participação nos benefícios 
eventualmente resultantes do projeto; 

V. atenção especial aos direitos e necessidades de grupos 
legalmente considerados vulneráveis ou incapazes. 

Minuta de Código de Ética Código de Ética em Pesquisa 
nas Ciências Humanas 



• TCLE 
Artigo 7º Toda pesquisa deve se processar em condições de 
consentimento dos sujeitos que, por si e/ou por seus representantes 
legais, venham a participar de uma relação de pesquisa. 
§ 1º O esclarecimento dos sujeitos deve ser feito em linguagem 
acessível e deve incluir o máximo de informação necessária para a 
formação de seu juízo: 
a) a justificativa, os objetivos e os procedimentos da pesquisa; 
b) a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, 
sobre o seu andamento; 
c) a liberdade do sujeito de se recusar a participar ou de retirar o seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa; 
d) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto 
aos dados confidenciais emergentes na pesquisa. 

Minuta de Código de Ética Código de Ética em Pesquisa 
nas Ciências Humanas 



• TCLE 

Artigo 7º Toda pesquisa deve se processar em condições de consentimento 
dos sujeitos que, por si e/ou por seus representantes legais, venham a 
participar de uma relação de pesquisa. 

§ 2º O consentimento pode ser escrito ou registrado por meio de gravação 
sonora, sendo de responsabilidade do pesquisador, a partir da explicitação 
dos princípios e exigências definidos neste código. 

a) sempre que impossível ou inconveniente para os sujeitos ou para a relação 
de pesquisa registrar um termo de consentimento, tal fato deve ser constar 
do projeto e dos relatórios, com explicação das causas da impossibilidade ou 
inconveniência. 

b) em coletividades culturalmente diferenciadas da sociedade nacional deve-
se contar com o consentimento através das formas locais de manifestação de 
tal atitude, nos termos das regulações específicas quando for o caso. 

c) a liberdade do consentimento deverá ser garantida, com particular 
atenção, nos casos de sujeitos que, embora adultos e capazes, estejam 
expostos a condicionamentos específicos ou à influência de autoridade. 

Minuta de Código de Ética Código de Ética em Pesquisa 
nas Ciências Humanas 



CAPÍTULO III – O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA 
ÉTICA EM PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Artigo 8º O Conselho Nacional de Ética em 
Pesquisa nas Ciências Humanas é uma instância 
colegiada, de natureza normativa, consultiva, 
deliberativa e educativa que, junto aos Comitês 
locais, forma o Sistema de Avaliação da Ética em 
Pesquisa em Ciências Humanas.  

Minuta de Código de Ética Código de Ética em Pesquisa 
nas Ciências Humanas 



Artigo 10 O projeto de pesquisa somente poderá ser registrado nos Comitês 
locais se estiver instruído com os seguintes documentos, em português: 
 
I. folha de rosto: título do projeto, nome, número da carteira de identidade, CPF, telefone, 
endereço para correspondência e assinatura do pesquisador responsável e do 
patrocinador, nome e assinaturas dos promotores e dos dirigentes da instituição e/ou 
organização a que está vinculado o pesquisador; 
II. descrição da pesquisa, compreendendo os seguintes itens: 
a) objetivos, metodologia, bibliografia; 
b) duração prevista da pesquisa; 
c) explicitação das responsabilidades do pesquisador e de sua instituição, do 

promotor e do patrocinador; 
d) orçamento da pesquisa: recursos, fontes e destinação, bem como a forma e o 

valor da remuneração do pesquisador. 
III. informações relativas ao sujeito da pesquisa: 
a) descrição das características da população a estudar; 
b) explicitação das circunstâncias éticas do desenvolvimento da pesquisa, incluindo 

as formas de obtenção do consentimento; 
IV. apresentação da qualificação acadêmica dos pesquisadores. 
V. termo de compromisso do pesquisador responsável e da instituição de cumprir os 
termos deste Código. 

Minuta de Código de Ética Código de Ética em Pesquisa 
nas Ciências Humanas 



Razões para preocupação 

A atual exigência burocrática de submissão de 
projetos a CEPs operando sob regulamentação 
baseada em referenciais biomédicos gera: 

- Menosprezo pela regulamentação de ética em 
pesquisa biomédica, uma conquista da sociedade 
brasileira 

- Sinonímia equivocada entre ética e 
obstaculização 

- Percepção de que não há razões para tratar de 
ética em pesquisa. 
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