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Apresentação
Objetivamos relatar as contribuições dadas pela

Profª. Drª. Bonilla, em entrevista, referentes à

Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº

466/12, que aborda normas para realização de
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Resultados 

Professora Drª Bonilla

466/12, que aborda normas para realização de

pesquisa envolvendo seres humanos e suas

implicações para o campo da pesquisa nas ciências

humanas e sociais.

Metodologia
As questões da entrevista foram anteriormente

planejadas com base na Resolução do CNS 466/12. A

entrevista gravada na sala da coordenação de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da

Universidade Federal da Bahia com a coordenadora

da Pós-Graduação: Profª Drª Bonilla. A entrevista foi,

então, transcrita para fins de elaboração do presente

resumo.
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Resultados 
Corroborando com La Fare (2014, p. 264) “a

imposição de um modelo formalista, implantado

como modo único e compulsório de regulação na

ética da pesquisa” leva a certeza que a resolução do

CNS 466/12 não contempla as ciências humanas e

ciências sociais. Tal imposição gerou um mal-estar

generalizado entre pesquisadores do campo. Disso

resultou, muito sadiamente, uma discussão nacional

sobre a questão da ética da pesquisa no campo das

ciências humanas e sociais. Atualmente a Faculdade

de Educação da UFBA está apenas aguardando a

conclusão destas discussões nacionais para fins de

oficialmente compor seu conselho de ética.


