


Reflexao sobre os princípios básicos e a abrangencia 
de pesquisa com sujeitos humanos 

Nina Virgíni& de Araújo Leite (Universidade Estadual de Campinas) 

"Os juízos de valor dos seres hu1nanos deriva1n inteiramente de 
seus dese jos de fel icidade e portan to sao tuna tentativa de apoiar 
suas ilusoes etn argu1nentos" 1 

, . 

Ética 

E itnperativo lernbrar dois acontecifuentos que nos dizem respeito e 
que o ten1a da , ética em pesquisa con1 sujeitos hutnanos atualiza. O desen
volvimento· <leste trabalho constituí um esfor90 nesta dire9ao. 

A ética itnplica necessariarnente u1na reflexao crítica sobre valores e 
é o exercício desta reflexao aquilo que 1nelhor caracteriza a fun9ao de u1n 
relator ern un1 cornite de ética e1n pesquisa con1 sujeitos hu1nanos. Isto in1-
poe, como conseqüéncia, que urn trabalho se realize por parte daquele que 
está instituído na fun9ao de relator nesse comité, ao julgar se u1n projeto de 
pesquisa está ou nao de acordo co1n a Resolu9ao 196/96 . U1n juízo crítico 
compromete o sujeito que o emite co1n tima certa posi9ao quanto a vários 
aspectos, sendo privilegiado, nesta apresenta9ao, aquele que se refere a 
concep9ao de subjetividade que orienta, direta ou indiretamente, toda e 
qualquer reflexao sobre a ética ern pesquisa corn sujeitos hu1nanos. Qual a 
concep9ao que ternos do sujeito humano que está implicado na pesquisa e 
cujos direitos zela1nos para que sejan1 respeitados? Que concep9ao de sub
jetividade nos orienta quando julgamos os deveres do sujeito pesquisador? 
Co1no nos pensan1os enquanto sujeitos relatores dos Co1nites de Ética? Que 
concep96es te1nos a respeito da subjetividade posta etn cena pelo discurso 
da ciencia? Que 1nodaliza9oes sao aí incluídas quando é no contexto da 
universidade que a pesquisa se realiza? 

O trabalho realizado pelo relator e1n nada coincide corn a aplica9ao 
automática de um conjunto de regras que por si evidenciaria1n o respeito a 
princípios éticos, urna vez que emitir u1n juízo crítico implica, necessaria
mente, defrontar-se con1 a ditnensao do dilerna, e para ele construir urna 
resposta. Daí a itnportancia de qualificar como trabalho a presen9a subje
tivada do relator. A epígrafe que escolhi para fundamentar a 1ninha partici-

1 S. Freud EL malestar en La cultura, Obras Completas, Vol. XXI, Buenos Aires: 
Amorrortu Editores, 1976, pag. 140 
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pai;;ao nesta tnesa aponta justamente para este resto ineliminável da presen-
9a do sujeito que emite um julgamento de valor. Identifico portanto que um 
dos pritneiros requisitos na realiza9ao do trabalho do relator é a sua dispo
nibilidade para enfrentar diletnas, que nao sao morais, e siin éticos. 

Cabe aquí u1na distin9ao inicial, 1nes1no que provisória, entre 1noral e 
ética. A moral se refere aos costumes e com isto traduz os valores que sao 
consagrados em u1na dada co1nunidade e1n u1n certo mo1nento. Já a ética 
introduz sempre a ditnensao do julga1nento crítico de valores; nao estaría-
1nos portanto na esfera de tuna atualiza9ao de valores, 1nas sitn estaría1nos 
convocados, no exercícjo da ética, a tuna reflexao, um tra.balho sobre o 
que preside nossos valores, un1 afasta1nento da a9ao para pensar o que a 
justifica, elernento que buscatnos aquí destacar, u1na vez que é por essa vía 
que se introduz a responsabilidade na sua v,ertente de compromisso que 
urna pesquisa introduz. E1n princípio toda pesquisa se relaciona com utn 
ponto de nao saber, a respeito do qual justa1nente lan9a algu1nas hipóteses2 

.A contrapartida disto é entao a enonne responsabilidade que recai sobre o 
relator e a necessidade de que nao esteja tomado ingenuamente no conjun
to de pré-conceitos que organiza1n inevitaveltnente o exercício das rela96es 
sociais. Quero com isto salientar que a discussao sobre a ética e1n pesquisa 
com sujeitos humanos convoca, tanto para o pesquisador quanto para o 
relator, que muitas vezes é, tambétn ele, um pesquisador, a necessidade de 
tuna fonna9ao contínua que privilegie a discussao livre e o respeito supre-
1no a alteridade, assi1n co1no inevitaveltnente itnpoe, como efeito, o exercí
cio efetivo de cidadania por parte do sujeito da/na pesquisa. 

O que é a Resolu9ao 196/96 que orienta o trabalho dos relatores e es
tabelece diretrizes para os pesquisadores? 

2 No texto da Resoluyao encontramos a seguinte _5iefiniyao do termo pesquisa: 
"classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimen
to generalizável. O conhecimento generalizável consiste em teorías, rela9oes ou 
princípios ou no acúmulo de informa9oes sobre as quais estao baseados, que pos
sam ser corroborados por métodos científicos aceitos de observayao e inferencia". 
No ítem relativo a pesquisa envotvendo seres humanos le-se: "pesquisa que indivi
dual ou coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua 
totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informa'Yoes ou materia is". No 
capítulo 111.2 encontramos ainda referente a defini9ao de pesquisa: "Todo proce
dimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceita9ao nao esteja 
ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e, portan
to, deverá obedecer as diretrizes da presente Resolu9ao". 
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Segundo o Professor Williatn Saad Hossne,. essa Resolu9ao te1n to
das as características·de u1na pe9a de natureza bioética3

. Cotn isso ele apon
ta para o fato de a Resolu<;ao nao se colocar nem corno código, ne1n co1no 
decreto ou corno lei, 1nas si1n como diretrizes de natureza bioética, garan
tindo deste modo, e1n princípio, a 1narge1n necessária de liberdade e res
ponsabilidade que u1n julgamento crítico impoe. Indo ao texto da Resolu-
9ao 196/96 verifica1nos no capítulo I, intitulado Preámbulo, nao apenas os 
principais documentos internacionais que ernanaram declara95es e diretri
zes sobre os quais se fundarnenta, corno ta1nbé1n a afirma9ao de que a Re
solu<;ao incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro 
referenciais básicos da bioética: autonorn ia, nao rnaleficencia, beneficencia 
e justi<;a, visando assegurar os direitos e deveres que dizern respeito a co-
1nunidade ~ientífica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

l 

E1nbora ,a defini<;ao de bioética ainda se restrinja ao campo da medi-
cina e ciencias biológicas (como pode ser verificado pela consulta ao verbe
te do dicionário 1nais recente de que dispomos) cumpre salientar que o seu 
escopo é de fato mais a1nplo, abrangendo toda e qualquer pesquisa que 
envolva sujeitos hu1nanos. E1nbora a defini<;ao de bioética ainda se restrinja 
ao carnpo da 1nedicina e ciencias bio-rnédicas (corno pode ser verificado 
pela consulta ao verbete do dicionário 1nais recente de que dispo1nos) curn
pre salientar que o seu escopoabrangendo. 

Retomo com isso o termo abrange~cia que consta do título de minha 
exposi9ao. Toda pesquisa trabalha com a vida e nisto tern implica95es éti
cas, confonne ensina a Prof1. Drª. Bader Burihan Sawaia. Ela afinna: 

" ... a rnaioria das pesquisas en1 Ciencias Humanas usa o home1n 
co1no infonnante dos dados a serern analisados, tanto as de pro
cedi1nento quantitativo quanto qualitativo. Todos eles afeta1n o 
sujeito, nao apenas os experimentos, 1nas as· entrevistas e os 
questionários constru ídos dentro do rnaior rigor científico, pois 
o levatn a refletir, recordar, criar expectativas, estabelecer rela-
96es"4 

3 Bioética (Houaiss) ( 1982) estudo dos problemas e implica9oes morais desperta
dos pelas pesquisas científicas em biología e medicina, A bioética abrange ques
toes como a utiliza9ao de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do 
aborto ou da eutanásia, as implica9oes profundas da pesquisa e da prática no cam
po da genética etc. 
4 Entrevista publicada nos Cadernos de Ética en1 Pesquisa, No.4, abril 2000, publi
cado pela CONEP Co1nissao Nacional de Ética em Pesquisa 
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A própria Resolu9ao 196/96 ratifica essa posi9ao, avan9ando co111 re
la¡yao a Resolu9ao 01/88 que regulan1entava a pesquisa co1n seres hun1anos 
exclusiva111ente na área 1nédica e sobre'tudo na área farmacológica. No que 
respeita as popula95es indígenas há, co1no todos sabem, urna Resolu9ao 
con1plementar de No.304, hotnologada e111 agosto de 2000, detalhando os 
princípios e diretrizes quando se considera tal singularidade. Outras áreas 
que te1n 111erecido estudo para detalharnento adicional sao: genética hurna
na; novos fánnacos, rnedicamentos e vacinas; pesquisas conduzidas no 
exterior; reprodu¡yao humana; novos equipa111entos e bioseguran9a. 

Antes de nos dedicarn1os ao estudo do princípio da autonomía que, 
juntamente corn os outros tres, rege o conjunto das diretrizes enunciadas na 
Resolu¡yao, ousernos fazer urna pergunta aparenternente ingenua: por que é 
necessário que os países fa9arn essas resolus:oes e o que as motivou? A 
ousadia pode aqui, ser recornpensada, urna véz que, por si só, a pergunta 
permite depreender u1na certa di111ensao do sujeito hurnano que nao pode 
estar excluída de nossa concep9ao da subjetividade. 

Sabe-se que a preocupa9ao com a ética na pesquisa com sujeitos hu
manos sornente ganhou relevancia quando o inundo veio a conhecer os 
abusos em pesquisa acorridos nos carnpos de concentra9ao durante a JI 
Guerra Mundial. O julga111ento de Nure1nberg revelou a todos os "crirnes 
contra a hurnanidade" e e1n 1948 é estabelecida a pri111eira tentativa de 
regula1nenta9ao para ética em pesquisa corn sujeitos hun1anos, conhecida 
como o "Código de Nure1nberg" . A experi1n.enta9ao perversa com o corpo 
do outro, feito prisioneiro, infligida em norne de valores ideológicos e tri
butária de urna certa concepi;ao de ciencia, denuncia de fonna cruel e irre-, 
éusável a di1nensao destrutiva que é inerente ao· sujeito hurnano. E o n~co-
nheci1nento da 1naterialidade desse fator atuante no ho1nern que torna ne
cessário tratar, sabendo ser itnpossível elirniná-lo, o rnal estar que a todos 
acossa. Necessitamos de pactos simbólicos que venhatn barrar o uso inde
vido do outro na busca do saber e do poder. Afina), co1no Freud apontou 
em 1929 en1 seu n1agnífico e.nsaio "O 1nal estar na cultura": 

" ... o ser humano nao é u1n ser 1nanso, amável, no 1náximo capaz 
de defender-se quando atacado, tnas é lícito atribuir a sua dota-
9ao pulsional u1na boa quota de agressividade. Co1110 conse
qi.iencia, o próxirno nao é tao so1nente u1n possível auxiliar e 
objeto sexual, rnas u1na tenta9ao para satisfazer nele a agressao, 
explorar sua for9a de trabalho sern ressarci-lo, usá-lo sexual-
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n1 ente se1n seu consentimento, despossuí-lo de seu patri1nonio, 
l1umilhá-lo, illtligir-lhe dor~s, n1artirizá-lo e assassiná-lo."5 

E justaii1ente a existencia desta inclina9ao agressiva que reconhece-
1nos no outro e, consequenternente e1n nós, o que ven1 a constituir o fato r 
que rnais perturba as nossas rela95es cotn o próxi1no e for9a a cultura a 
realizar o gasto dessa energia. E1n fun9ao dessa hostilidade primária e recí
proca dos seres hu1n anos, a sociedade se encontra soba pennanente an1ea9a 
de destrui9ao, pois as paixoes que se originam do pulsional sao mais fortes 
que os interesses racionais. É para colocar li1nites as pulsoes agressivas dos 
seres humanos que a cultura se mobiliza exigindo sacrificios que advém da 
renúncia a satisfa9ao desta· inclina9ao agressiva. É neste sentido que pode
mos conc luir, co1n Freud, que o desenvolvi1nento cultural pode ser carac
terizado de n1odo sucinto co1no a luta pela vida da espécie hu1nana. 

Isto por si só já nao in1p5e pensar· na necessidade de urna bio-ética, 
bios + étiea, definindo L11na ética necessária para a preserva9ao da vida? 
Dentro desta perspectiva é poss ível compreender a afinna9ao freudiana que 
sugere que a ética St'.ja pensada con10 utn "ensaio terapéutico, con10 ion 
empenho de alcanr;ar por n?andamento do superego o que até este n2on1en
to o restante do trabalho cultural niio tinha conseguido "6

. 

O ponto a ser destacado <lestes co1nentários e que recorto como pers
pectiva privilegiada para lan9ar um debate en1 torno das questoes da ética 
etn pesquisa é a exigencia de u1n trabalho para fazer face a inclina9ao des
trutiva presente e1n todo sujeito. Reconhecer essa di1nensao co1no constitu
tiva da natureza do sujeito hu1nano i1np6e L11na fonna de tratar a Resolu9ao 
196/96 para além de pensá-la con10 requisitos burocráticos a sere1n satisfei
tos pelo pesquisador para conseguir financia1nento para sua pesquisas, au
toriza9ao para realizá-las ou o direito de publicá-las; nao se trata de u1na 
interven9ao na liberdade do pesquisador e ne1n tampouco ein um exercício 
de controle social espúrio da prodw;ao intelectual, como muitas vezes fica 

' velada1nente sugerido no contato pri1neiro cotn a Resolu9ao. E preciso 
lembrar o que deu origem a preocupa9ao com a ética em pesquisa co1n 
sujeitos hu1nanos para se atribuir dignidade ao trabalho simbólico i1npli
cado no trato con1 a Resolu9ao 196/96. 

O segundo aconteci1nento que n1erece ser le1nbrado diz respeito es
pecificamente ao tema deste Grupo de Trabalho: os povos indígenas e suas 
línguas. Nao é necessário 1nuito esfon;o para reconhecer a forma cruel e 
predatória que caracterizou o tratamento que os indígenas - os povos nasci
dos no lugar e1n que vive1n - recebera1n ao longo de todo o período de nos-

5 S. Freud, 1976, pag. 108 
6 Idem pag. 137 
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sa história. Basta registrar a cita9ao que encontrei no trabalho de Gilvan 
Müller de Oliveira: 

"A história lingüística do Brasil poderia ser contada pela se
qüencia de políticas lingüísticas ho1nogeinizadoras e repressivas 
e pelos resultados que alcan9ara1n: sornente na primeira 1netade 
deste século, segundo Darcy Ribeiro, 67 línguas indígenas de
sapareceram no Brasil, o que dá 1nais de urna por ano, portanto. 
Das l 078 faladas no ano de 1500 fica1nos cotn cerca de 170 no 
ano de 2000 (sornente 15% do total) e várias destas 170 encon
tra1n-se já moribundas, faladas que sao por popula95es dilninu
tas e COITI poucas chances de SObrevivencia frente a Jíngua do
ITI inante" 7 

Desnecessário, mas seguramente inevitável, reafirmar a responsabili
dade de todos e cada um corn essa situa9ao. Mas o que cabe efetiva1nente 
ao pesquisador que toma os ditos " indígenas" co1no objeto de seu investi
mento de trabalho? 

Pretendo contribuir para essa di scussao 1nobilizando o ite1n do proto
colo de pesquisa que atualiza o princípio da autonomia - o que se tem 
denominado de consentin1ento livre e esclarecido, que visa a garantir ao 
sujeito da pesquisa o direito a infonna96es sobre os objetivos, beneficios, 
possíveis riscos e também assegurar que a sua anuencia em participar esteja 

·fundamentada apenas e tao-so1nente no seu dese jo. !números aspectos estao 
aqui irnplicados, 1nas rne interessa no rnomento apenas destacar que a li
berdade dos sujeitos e1n questao é a contrapartida necessária da exigencia 
de· seu consentimento. Tanto é assirn que a Resolu9ao, no seu capítulo IV, 
que trata do consenti1nento 1 ivre e esclarecido, no ítem 3 b explicita o se
guinte: 

"a liberdade do consenti1nento deverá ser particulannente ga
rantida para aqueles sujeitos que, embora adultos e capazes, es
tejam expostos a condicionamentos específicos ou a influencia 
de autoridade, especiahnente estudantes, rnilitares, empregados, 
presidiários, internos em centros de readapta9ao, casas-abrigo, 
asilos, associa95es religiosas e se1nelhantes, assegurando- lhes a 

7 G. M. Oliveira, 'A língua portuguesa é a língua do Brasil ' 'Brasileirofala portu
gués' = Monolingüismo e preconceito lingüístico, 111imeo. 
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inteira liberdade de participar ou nao da pesquisa, sem quais
quer represálias" 

Reconhecer que o pesquisador está investido de autoridade pode pa
recer um truísmo, 1nas nao podemos esquecer que urna certa mestria da 
língua do1n inante é u1n dos requisitos para que qualquer índio possa reque
rer ao Juízo cotnpetente a sua libera9ao do regi1ne tutelar previsto na lei 
No.6001 de 19 de dezembro de 1973 8 

. 

Pode1nos entao forn1ular aqui u1n dilema9 para o pesquisador e inda
gar de que modo repercute na qualidade de .sua pesquisa as escolhas que é 
levado e1n algu1nas s itua95es a fazer, quando está i1npossibilitado de garan
tir o exercício de autono1nia necessário para que a decisao do sujeito ex
presse sua vontade? Pois, como afirma a, Profa. Dra.Bader Burihan Sawaia 
"nao adianta. reconhecer que o outro é livre. Precisamos dar suporte, dar 
condü;oes para que ele fa<;a a escolha com liberdade "10

. Deixando de lado 
a questao 1nais co1nplexa do conceito de liberdade e tomando-a etn u1n 
primeiro momento como a ausencia de restri95es e pressoes externas, isto é 
aquelas advindas de u1na autoridade cuja for9a é exterior ao sujeito, o ponto 
que desejo ressaltar é o avan90 que a Resolu9ao 196/96 introduz em qual
quer área de pesquisa e produ9ao de conhecimento, urna vez que for9a os 
sujeitos que produze1n saber a se defrontar co1n a dimensao de cegueira e 

8 Artigo 9° do capítulo JI reza: 
Qualquer índio poderá requerer ao Juízo competente a sua libera9ao do regime 
tutelar previsto nesta lei , investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que 
preencha os requisitos seguintes: 
1 - idade mínima de 2 1 anos; 
11 - conhecimento da língua portuguesa; 
III - habilita9ao para o exercício de atividade útil, na comunhao nacional; 
IV - razoável compreensao dos usos e costumes da comunhao nacional. 
Parágrafo único. O juiz decidirá após instru9ao su1nária, ouvidos o órgao de assis
téncia ao índio e o Ministério Público, transcrita a senten9a concessiva no registro 
civil. 
Artigo 1 o· Satisfeitos os requisitos do artigo anterior, e a pedido escrito do interes
sado, o órgao de assisténcia poderá reconhecer ao índio, mediante declara9ao for
mal, a condi9ao de integrado, cessando toda restri~áo a capacidade, desde que 
homologado juridicamente o ato, seja inscrito no registro civil. 
9 Segundo Houaiss, dilema é o argumento pelo qual se coloca urna alternativa entre 
duas proposi9oes contrárias; necessidade de escolher entre duas saídas contraditó
rias e igualmente insatisfatórias. 
10 Em entrevista publicada no Cadernos de Ética em Pesquisa, No. 4, Abril de 
2000, publica9ao da CONEP - Comissao Nacional de Ética em Pesquisa, pag.16 
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' . 
desconheciinento que orienta o seu trato com a alteridade. Retletir sobre os 
aspectos éticos da pesqui sa coloca o pesquisador na posi9ao de oferecer a 
sociedade as razoes de sua escolhas bern corno de exercer, antes de tudo, os 
deveres que a cidadania solicita. 

Se para os pesquisadores da área médica é razoavelrnente contunden
te este exercício, para aqueles que trabalham na área de ciencias humanas 
ele nao é tnenos exigente. Pois, se é verdade que o objeto do lingüista é a 
língua, esse tesouro anoni1no que autoriza que o seu estudo possa prescin
dir da singularidade de cada falante etn particular, nao é certo que ela possa 
sobreviver sem o sopro de cada un1 . Portante, cabe a pergunta: quem é o 
dono da voz? · 

~ ' 
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