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Ciencias Humanas e
Sociedade

0 homem pre-historico, abordado no inicio do capitulo 1, divinizou o
fogo antes de aprender a domina-lo, o que Ihe permitiu compreender e
explicar um fenomeno para o qual nao conhecia qualquer explica§ao
logica. Quando pintava na parede de sua caverna um animal ferido por
uma flecha, acreditava exercer igualmente uma interven?ao magica que
aumentaria suas chances de matar o animal. As ciencias humanas nasce-
ram com inten?6es semelhantes: compreender, explicar e prever. Com-
preender e explicar a realidade social, bem como prever seu funciona-
mento para eventualmente domina-la, tais sao as fw^oes das cigncias
humanas.

As ciencias humanas sao exercidas em resposta as necessidades
concretas da sociedade. Tratar-se-a, portanto, neste capitulo, do que a
sociedade espera das ciencias humanas, de um lado, e do que as ciencias
humanas fornecem a sociedade, de outro, lembrando, no percurso, as
responsabilidades que isso implica para os pesquisadores. Em seguida,
evocaremos alguns aspectos especificos e preocupagoes particulares da
pesquisa nas ciencias humanas que nos interessam.

A FUNCAO SOCIAL DO SABER

Vimos, no primeiro capitulo, que as ciencias humanas surgem em sua
forma moderna na segunda metade do seculo XIX, inspiradas no modo
de constni9ao do saber entao preponderante em ciencias naturais. Isso
explica a metodologia que entao adotam, mas nao explica seu surgimento.

Se surgem nesse momento e devido a novas necessidades, proble-
mas ineditos que causam inquieta?6es. Esses problemas estao ligados a
profundas mudan?as que as sociedades ocidentais entao conhecem nos
pianos politico e economico. A ordem anterior acha-se suficientemente
modificada para que se possa qualificar tais mudan?as de revolu?ao. E,
portanto, a sociedade, por intermedio de seus problemas e necessidades,
que favorece o surgimento das ciencias humanas.
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As duas revolu9oes

Uma dessas mudan9as maiores foi a revolu9ao industrial. Iniciada na
Inglaterra, no seculo XVIII, alastra-se pela Europa Ocidental; no seculo
XIX, pelo restante da Europa e pela America do Norte e mais tarde para
as outras partes do mundo. A outra revolugao e a que fez desaparecer as
antigas monarquias perante os Estados-nac.6es burgueses. A Revolu9ao
Americana de 1776 e, sobretudo, para o que aqui nos interessa, a Revo-
Iu9ao Francesa de 1789 desencadeiam o movimento. A ordem ha secu-
los estabelecida e profundamente transformada; as antigas redoes so-
ciais saem subvertidas.

A industrializagao

Tomemos a revolu9ao industrial. O modo de produ9§o artesanal, o peque-
no atelie reunindo alguns trabalhadores cede lugar a vastas empresas
onde, em um mesmo local, reunem-se dezenas, centenas de operarios,
vindos de todos os lugares, trabalhando lado a lado em um quase anoni-
mato, aplicados cada um e cada uma a uma tarefa precisa e repetitiva.

A revohi9ao industrial conduz a urbaniza9ao, pois a manufatura e,
em seguida, a fabrica necessitam de um grande numero de operarios.
Varias cidades veem sua popula9ao decuplicar no espa9o de algumas
decadas. Montreal, por exemplo, ve a sua aumentar duas vezes e meia

Estalagem existente nos fundos dos prgdios n° 12 a 44 da Rua do Senado, no inicio do
seculo.
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durante as tres ultimas decadas do seculo XIX. No Brasil esse fenomeno
aparecera a partir da terceira decada do seculo XX produzindo a expan-
sao urbana desordenada, e provocando entre os anos 30-70 um aumento
acelerado vertinoso no numero de habitantes nas cidades do centro-sul
do pais. Sao Paulo, por exemplo, ve sua popula9§o aumentar quase tres
vezes entre os anos 50 e 70.

Os ex-camponeses, agora operarios, amontoam-se nos bairros mi-
seraveis dessas cidades construidas com excessiva rapidez. Nelas, nao
encontram as redes de relagoes e de solidariedade, familiares e outras,
as quais estavam habituados, e que, com frequencia, constituiam sua
melhor protegao contra os caprichos da sorte. De qualquer modo, os
ritmos impostos pela produ9ao industrial e pela vida urbana destroem
ou transformam os antigos modos de vida e levam ao individualismo,
assim como ao isolamento. Assiste-se ao nascimento de uma nova socie-
dade, com novas redoes entre os indivfduos, muito diferentes das que
exist-iam ate entao.

A democratizagao

Observa-se o mesmo fenomeno no piano politico. Anteriormente, a or-
dem social sofria tao poucas transformagoes que parecia imutavel. O
lugar de cada um parecia ai determinado de uma vez por todas ou quase.
No alto da escala social, as grandes linhagens aristocraticas possuiam a
riqueza e os poderes politico e social.

As revolufoes e as mudangas politicas do seculo XIX subvertem
essa ordem. A grande burguesia comercial e industrial toma as redeas
do estado-na9ao, naqueles paises onde o capitalismo desenvolvera-se
com maior rapidez. Este, o Estado-na9ao, nao e mais definido em fun-
9ao das familias reinantes, mas das populates de seu territorio. Os no-
vos dirigentes obtem sua legitimidade do sufragio de suas popula9oes.
As massas ganham, desse modo, um papel politico que Ihes confere um
imenso poder virtual.

A mobilidade social cresce seguindo o ritmo das mudan9as na or-
dem social e economica. Uma familia de tradi9ao camponesa pode brus-
camente encontrar-se entre a classe operaria de uma grande cidade. O
industrial especulador chega, em alguns meses, ao topo da riqueza e do
poder. A distancia entre as camadas sociais torna-se, ao mesmo tempo,
mais marcada e mais visfvel.

Alguns inquietam-se com tais mudan9as e desejariam center seus
efeitos; outros, que delas tiram proveito, gostariam de propiciar que a
nova ordem se estabelecesse sem confrontos. Desenvolvem-se entao as
ciencias humanas, com o objetivo de compreender e de intervir na or-
dem social da mesma forma que as ciencias naturals tentavam dominar
a natureza. A ciencia economica, para enquadrar os principles e a ativi-
dade de prbdu9ao e de troca; a ciencia politica, para discernir as regras
do poder, compreender seu exercicio e seus modos de obten9ao; a sociolo-
gia, para apreender e ordenar a crescente complexidade das redoes
sociais; a psicologia, para obter um conhecimento profundo dos compor-
tamentos dos indivfduos submetidos a essas mudan£as na ordem social;
a geografia, para estabelecer um quadro dos territories nacionais e de
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seus recursos humanos e materials, bem como o dos territories estrangei-
ros pelos quais a nova ordem politica e industrial interessa-se; a antro-
pologia, para conhecer e compreender as novas popula§6es que a abertura
do mundo leva a encontrar; a historia, para situar os povos na evolucao
das nacoes; etc. E nessa epoca que as ciencias humanas nos dao, crian-
do-os ou redefmindo-os, numerosos conceitos que hoje parecem indispen-
saveis a nossa inteligibilidade do real: industrializagao, urbanizacao, de-
mocracia em seu sentido atual, capitalismo, ideologia, classe social, mas-
sa, proletariado, crise...

Mas e o seculo XX que assiste a explosao das ciencias humanas. As
revolu?6es na ordem economica e politica sucedem-se e propagam-se
pelo resto do mundo. Novos fatores intervem; fatores que aumentam a
necessidade de se servir das ciencias humanas para compreender e inter-
vir: as duas guerras mundiais; as crises, tal como a dos anos 30; os con-
frontos ideologicos, inclusive o que opoe o socialismo ao capitalismo; o
subdesenvolvimento de uma importante parte do planeta e o crescimen-
to das desigualdades; etc.

O seculo XX e, sem duvida, o seculo das ciencias humanas. Seus
especialistas trabalham nos governos, empresas ptiblicas e privadas, no
ensino e na pesquisa. Ocupam cargos de prestigio e gozam, muitas ve-
zes, de uma importante influencia. Acham-se em todo lugar onde os
fatos socials suscitam problemas que devem ser compreendidos e expli-
cados, e que se deve gerenciar e enquadrar.

Ciencias humanas e sociedade brasileira

No Brasil, e somente a partir da segunda metade deste seculo que as
ciencias humanas no seu conjunto atingirao os niveis e padroes cientifi-
cos que desde o seu inicio ja prevaleciam na Europa.

Pode-se explicar essa defasagem pela existencia de dois obstaculos
principals. Um primeiro, refere-se a nao autonomia do pensamento cien-
tffico-racional em relagao a ordem patrimonial e escravocrata dominan-
te no Brasil, durante todo o seculo XIX. Este contexto e marcado por
uma indiferenciagao dos papeis socials em que os representantes da buro-
cracia e profissoes liberals — espa?o social da atividade intelectual —
tambem sao os proprietaries rurais e lideres locais. Nao havia condicoes
para o desenvolvimento independente da ciencia em relagao aos interes-
ses das elites. A esse obstaculo, soma-se a resistencia cultural aos funda-
mentos de uma concep9ao cientffica do funcionamento das instituicSes
e da origem dos comportamentos humanos, propria do contexto dominado
por valores e interesses religiosos e conservadores, dos quais o clero e
os bachareis (designa?ao dos advogados e juristas que integravam a
burocracia estatal) sao os principals porta-vozes.

Entretanto, o pensamento social brasileirojaseinsinuava nas ulti-
mas decadas do seculo XIX, momento em que os fatores socials passam
a ser levados em conta nos dommios do direito (Perdigao Malheiros,
Joaquim Nabuco, etc.), da literatura (Silvio Romero) e da politica (Tava-
res Bastos e outros).
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Nas primeiras decadas do seculo XX, com a desagrega9§o do regi-
me escravocrata e senhorial e com a transi9ao para um regime de classes
sociais, a reflexao sobre a sociedade brasileira adquire uma autonomia
que Ihe permite o desenvolvimento de padroes cientificos. Neste mo-
mento surgem tanto as analises historico-geograficas e sociograficas
quanto um modelo que pretende fornecer instrumentos para a interven-
930 racional no processo social. A obra Os sertoes, de Euclides da Cu-
nha, ao apresentar uma descrifao e uma interpreta?ao do meio fisico,
dos tipos humanos e das condifoes de vida no Nordeste, torna-se um
marco importante no pensamento das ciencias humanas brasileiras. Em
Alberto Torres aparecem as primeiras referencias a um pensamento prag-
matico atraves de obras como O problema national braslleiro, introdu-
$ao a um programa de organiza$ao national, e outras, motivadas pela
busca de sources para a crise decorrente da nova ordem nao-escravo-
crata.

Nos anos 30 e 40 deste seculo, a evolu?ao das ciencias humanas e
marcada nao somente pela preocupa9ao com a sistematiza9ao de procedi-
mentos cientificos para a analise historico-sociologica da realidade brasi-
leira, mas tambem pela introdu9ao de novas interpreta9oes da realidade
social (inspiradas do marxismo, da antropologia e historia cultural vigen-
tes na epoca) destacando-se os trabalhos de Gilberto Freire, Caio Prado
Junior, Sergio Buarque de Hollanda, Fernando de Azevedo, entre ou-
tros. E tambem nesse periodo que se da a contribui9ao de pesquisadores
estrangeiros, principalmente franceses, com a introdu9ao da pesquisa
de campo. Os trabalhos de Roger Bastide, Levi-Strauss, Jacques Lambert,
Donald Pierson, entre varies outros, sao registros relevantes dessa fase
e tiveram forte influencia na USP ate os anos 50. E com esses elemen-
tos, por exemplo, que a sociologia ganha autonomia academica, tendo
como tematica central a questao sociocultural (folclore, cultura indfge-
na e negra, a questao racial), estreitamente vinculada a problematica do
nacional. Tais temas, ja presentes nos trabalhos anteriores, passam, a
partir de entao, a ter um tratamento cientifico inedito, com os trabalhos
de Maria Isaura Pereira de Queiroz, Antonio Candido, Florestan Fer-
nandes, entre outros.

As condi9oes politicas, sociais e culturais dos anos 50 — rapida
urbaniza9ao, industrializa9ao, populismo nacionalista, transforma9oes
na estrutura social, inclusive agraria, a presen9a da a9ao do Estado na
economia—, suscitam as investiga9oes e analises que caracterizam essa
decada. No Rio de Janeiro, surge o Institute Superior de Estudos Brasilei-
ros-ISEB (que nao sobreviveria enquanto grupo a polariza9ao politica
pos-64), com seus renomados representantes: Helio Jaguaribe, Nelson
Werneck Sodre, Celso Furtado, Guerreiro Ramos, entre outros, e que
teria peso consideravel nas fases que se seguiram pelo niimero e alcance
das analises empreendidas.

Os anos 60 poem em destaque, no campo das ciencais humanas, a
terceira gera9§o da escola sociologica paulista, destacando-se, entre
outros, Fernando Henrique Cardoso, Otavio lanni, Florestan Fernandes,
Marialice Foracchi. E tambem nessa decada, e sob o impacto da instala-
fao, no pafs, do governo militar autoritario, que se inicia uma releitura
intelectual de O capital, de Marx, a luz, sobretudo, das contribui9oes de
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Gramisc. Ao final da decada, a chamada Teoria da Dependencia teve
ampla repercussao em quase todas as areas das ciencias humanas na
America Latina, atraves de estudos que focalizavam as relagoes de depen-
dencia economica e cultural entre os pafses latino-americanos e os Esta-
dos Unidos, principalmente. Da sociologia francesa ao marxismo, o grupo
de Sao Paulo desenvolveu um saber que se pretendia socialmente relevan-
te e difundiu a ideia de um papel que teriam as ciencias sociais como
redentoras das desigualdades. O engajamento de cientistas de diferen-
tes areas das ciencias humanas decorre, assim, da funcao social que
estes se atribuem num contexto nacional de crescimento economico,
acompanhado de grande concentragao de renda e agugamento das desi-
gualdades sociais e desniveis regionais. A aposentadoria compulsoria, a
censura de obras ou o exflio de muitos academicos na primeira metade
dos anos 70 e fato marcante.

Os anos 70 trazem paradoxalmente o que se chamou de moderniza-
fao da sociedade brasileira, num contexto de consolidagao do capitalis-
mo avangado, quando o panorama cultural da sociedade brasileira se
altera, registrando-se uma expansao inedita da industria cultural. Parale-
lamente sao abertas novas oportunidades de trabalho para soci61ogos e
outros profissionais das ciencias humanas cujo niimero se multiplica em
fundagoes de pesquisa, orgaos de Estado e empresas privadas (industria
cultural, publicidade). As profundas transformagoes pelas quais passa-
va a sociedade naquele momento geravam a diversificagao das ques-
toes a serem compreendidas, administradas e a conseqiiente demanda
de novos profissionais no mercado.

Esse fato vai trazer, desde entao e ate nossos dias, uma mudanga do
eixo das polemicas entre esses cientistas, que saem dos circulos estrita-
mente academicos — onde vigorava a concepgao de um saber social
universal e critico — e passam a incluir as atividades de planejamento
governamental e privado onde e realgado o aspecto de sua utilidade para
o enfrentamento de problemas sociais diversos. Tambem integram esse
quadro as pesquisas e sondagens de opiniao, que contribuem na formula-
gao de estrategias de agao para as mais diferentes instituigoes, numa
sociedade que se tornou muito mais complexa.

Atualmente, num contexto de novas transformagoes da sociedade
brasileira—consolidagao de uma democracia participativa, internaciona-
lizagao da produgao e do mercado de bens materiais e culturais —, tem-
se assistido a um abandono das explicagoes predominantemente estrutu-
rais dos problemas sociais, em prol de uma multiplicidade de aborda-
gens metodologicas visando a captar o real social, sob o angulo da diversi-
dade cultural. Assinala-se, igualmente, uma ampliagao de territories de
cada um dos campos das ciencias humanas, desfazendo-se linhas de
fronteiras ate entao existentes.

CIENCIAS HUMANAS E RESPONSABILIDADE

A medida que as ciencias humanas desenvolvem-se e que seus especialis-
tas multiplicam-se, elas adquirem uma grande influencia sobre a socie-
dade em seu conjunto, assim como sobre seus individuos.
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Industrializagao e ciencias humanas: uma ilustracao

Florestan Fernandes, professor da Universidade de Sao Paulo e figura proeminente na constituigao e conso-
lidacao da sociologia como disciplina, de acordo com os canones do metodo cientffico, registra, em artigo
datado de 1956, intitulado "Ciencia e sociedade na evolugao social do Brasil", reflexoes sobre a articula-
cao entre o clima propfcio ao pensamento cientffico e a expansao urbana e industrial da cidade de Sao
Paulo:

E neste periodo de mudanca estrutural, na transicao para o seculo XX e no decorrer de sua primeira
metade, que se elabora, na sociedade brasileira, um clima de vida intelectual que possui pontos de
contato e certas similaridades reals com o desenvolvimento do saber rational na Europa. [...] A
presente situacao se caracteriza pelo crescimento rapido do sistema institutional, que geralmente
apoia as atividades intelectuais nas sociedades industrials modernas, e pela importancia que o pensa-
mento rational esta comecando a adquirir tanto na esfera da reflexao e da investigacao, quanto na da
educacao e da acao.

[...]se tomassemos como ponto de referenda uma cidade em processo adiantado de industrializacao,
(tendo-se em vista a situacao brasileira), como a cidade de Sao Paulo, poderfamos constatar que uma
nova mentalidade esta em formacao. Essa mentalidade e modelada pelo concurso de diversos fatores,
que tendem a expor tecnicas racionais de intervenfao nos problemas da cidade (no piano dos serv/cos
publicos, no das construfdes e da engenharia, no da medidna, etc.), toda especie de conhecimento
rational (acessivel ou nao ao entendimento medio) e, especialmente, a investigagao cientffica (com
suas possibilidades de aplicagao), a criterios novos de aprec/apao axiologica. O irrational continua a
possuir, sem duvida, grande importancia na vida cotidiana dos individuos. A magia de origem folclo-
rica continua a existir e a ser praticada, crencas religiosas ou magico-religiosas, que apelam para o
mistidsmo ou para valores exoticos, encontram campo propfcio para desenvolvimento gracas as inse-
gurancas subjetivas, desencadeadas pelas incertezas morals e friccoes socials do mundo urbano. Mas
no fundo, a dvilizacao que se vincula a esse mundo e, por necessidades internas, a dvilizacao por
excelencia da tecnologia rational, da ciencia e do pensamento rational. [...]

Nas condicoes de existencia de uma cidade como Sao Paulo, o recurso ao pensamento rational e a
investigagao cientffica surge de necessidades reals e, as vezes, prementes. Porisso o sistema institutional
se altera, para dar ao pensamento rational e a /nvesf/gacao cientffica uma pos/cao dominante. Na
medida em que isso ocorre, ambos vao deixando de ser um mero produto da dvilizacao da grande
cidade, para se transformar em fatores dinamicos de sua integracao e de sua evolucao culturais. [...]

Dada a vinculacao do pensamento rational e da ciencia com o desenvolvimento das grandes cidades
e com a expansao de suas funfdes metropolitanas, e de supor-se que a ciencia encontra, na sociedade
brasileira atual, condifdes estruturais e institucionais que permitirao a sua utilizagao como forma de
consdentia, de explicacao e de so/ucao dos multiples problemas com que o homem se defronta em
um par's tropical e subdesenvolvido.

FERNANDES, Florestan. Ciencia e sociedade na evolucao social do Brasil, in: A sociologia no Brasil. Petropolis: Vozes, 1977. p. 21 -
24, passim.

A influencia das ciencias humanas

De fato, as sociedades de hoje sao, em boa parte, o reflexo de proposi-
?6es vindas de especialistas das ciencias humanas. Eis alguns exemplos
nos domfnios da vida economica, da psicologia aplicada a educa?ao, da
historia,

Sobre o piano economico, nosso mundo — e nao apenas o mundo
ocidental — encontra-se dividido em tendencias inspiradas no pensamen-
to economico. Entre elas, dirigentes fizeram e continuam fazendo esco-
Ihas que regem a vida de milhoes e milhoes de seres humanos. Em pai-
ses como o Canada, Brasil e outros, no centre das escolhas possiveis
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existe a da maior ou menor intervengao do estado na economia. O pensa-
mento economico que acompanhou o desenvolvimento das ciencias huma-
nas no seculo XIX era o chamado laisser-faire ou liberallsmo economi-
co. Supoe-se, portanto, que a economia e regida por forcas naturais —
as leis do mercado, da oferta e da procura, da concorrencia, do proveito
—, que se deve deixar agir livremente. Desse livre jogo das forcas
economicas viriam a prosperidade dos empreendedores e o bem-estar
da maioria. E que, segundo tais principios, esse sistema economico desen-
volveu-se — mas nao sem encontrar dificuldades que as crises tornam
mais visiveis —, come9ando pelo crescimento das desigualdades entre
ricos e pobres, e a inseguranga reservada aos mais fracos.

Essas dificuldades do sistema fizeram-se sentir, sobretudo, durante
a crise dos anos 30, e um economista britanico, John Maynard Keynes,
propos que o estado interviesse ainda mais, para corrigir os defeitos do
sistema e, assim, ajuda-lo a se manter. Foi a origem de medidas compen-
satorias que sao agora correntes, como a redistribuigao fiscal e o seguro-
desemprego.

Hoje ainda, em muitos outros Estados do planeta, as orientagoes
governamentais consistem, em grande parte, na escolha entre estes dois
polos: uma maior ou menor intervengao do Estado na economia.

Em outros lugares, ao liberalismo economico preferiu-se o socialis-
mo marxista, um sistema no qual o Estado encarrega-se, de modo direto,
do funcionamento da vida economica. Aqui tambem, trata-se de uma
escolha baseada em proposicoes provenientes das ciencias humanas, es-
pecialmente dos principios de economia politica de Karl Marx.

Tomemos um outro exemplo, desta vez no dominio da educacao.
As escolhas que af sao feitas sao particularmente repletas de consequen-
cias, pois a educagao e o principal instrumento do qual as sociedades se
servem para se manter e se reproduzir.

Entre os principais modelos educativos que se oferecem a nossa
sociedade, ha os que se inspiram nas teorias dos psicologos Burrhus
Frederic Skinner e Jean Piaget. Brevemente (e simplificando um pou-
co), o primeiro estima que a operagao de aprendizagem consiste sobretudo
em fazer conhecer, e o segundo, sobretudo em fazer compreender. Segun-
do Skinner, trata-se, para o educador, de decidir, em primeiro lugar, o
modo de ensinar; depois de decompo-lo em pequenas unidades de apren-
dizagem e, para cada uma, de conduzir os alunos do ponto A, do nao-
conhecimento, ao ponto B, do conhecimento desejado; quando este e
adquirido, passa-se a um outro. Para Piaget, trata-se, primeiramente, de
saber como funciona a mente humana que aprende, ou seja, de conhecer
as operagoes que se efetuam na cabega de quern constroi saber; em segui-
da, de tornar os alunos capazes de efetuarem essas operagoes fazendo-
os praticar. O saber empregado para esse fim e acessorio em relagao a
operagao efetuada.

Portanto, para os que se inspiram em Skinner, a aprendizagem esta
terminada quando o aluno prova que adquiriu o saber desejado, e, para
os que se inspiram em Piaget, esta termina quando o aluno manifesta sua
capacidade de efetuar as operagoes necessarias para adquirir o saber.

Imagina-se, facilmente, o quanto as pessoas formadas segundo uma
ou outra dessas teorias correm o risco de ser diferentes em seu saber e
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capacidades, e no que isso pode implicar quanto ao tipo de sociedade
que formarao. Sao, no entanto, as principals escolhas oferecidas pelas
ciencias humanas, e e isso que uma sociedade como a nossa efetivamente
considera.

Tais escolhas nao sao, habitualmente, feitas as cegas, pois agora
sabe-se a influencia que as ciencias humanas podem ter sobre as socieda-
des. Em geral, sao feitas com intencoes precisas. Ilustremo-nas com um
ultimo exemplo, tornado, desta vez, na historia.

Sabe-se o quanto a historia tem um importante papel para sugerir
aos individuos, as sociedades, sua identidade. Os poderes publicos sa-
bem-no melhor que ninguem, e a atualidade freqiientemente o testemu-
nha. Desse modo, aqui esta nosso exemplo: os que seguem a atualidade
puderam constatar que uma das primeiras decisoes tomadas pelos ex-
pafses do leste, apos o abandono do comunismo, foi a de reescrever a
historia; e ate, como na Russia, de suspender completamente seu ensino
nas escolas, durante um ano ou dois, enquanto os novos programas e
manuais eram esperados. E que se havia decidido inculcar nos cidadaos
uma diferente visao do mundo, da sociedade, da na?ao. Tais medidas
nao sao excepcionais. Assim, apos a Segunda Guerra Mundial, a primeira
decisao do general encarregado das forgas de ocupacao em Berlim ha-
via sido a de suspender o ensino de historia, para fazer contrapeso aos
manuais da epoca de Hitler. Igualmente, nos anos 60, nos paises recem-
descolonizados, apressava-se a reescrita da historia por seus proprios
historiadores (e tambem a redefinigao de sua cultura especifica com o
auxflio de antropologos natives).

Esses exemplos, retirados de tres dominios diferentes, mostram o
quanto as ciencias humanas adquiriram uma precisa influencia em nos-
sas sociedades e podem inspirar decisoes que nos tocam a todos.

As pesquisas de opiniao me influenciam...

Entre as ilustracoes habituais sobre a influencia das ciencias humanas, ha as pesquisas de opiniao (que
estao provavelmente entre os frutos mais visfveis da pesquisa). Ouve-se, as vezes, falar que certos politicos
governam por pesquisas de opiniao... Quanto as pesquisas eleitorais, disseram que determinam os gover-
nos. Alguns desconfiam que dirigem cegamente os indecisos, favorecem mais o voto espontaneo que o
pensado, em resumo, que perturbam o processo democratico. De fato, inquieta-se o bastante para tomar,
em alguns casos, medidas destinadas a center sua influencia. Desse modo, no Canada, quando das eleicoes
nacionais, a publicacao de pesquisas eleitorais e proibida entre a meia-noite da sexta-feira precedente a
eleicao e o fechamento das mesas de escrutinio; na Franca, sete dias antes; na Belgica, 30.

Nao se conhece exatamente a influencia das pesquisas de opiniao, mas e certo que possuem alguma.
A carta de leitor abaixo, enviada ao jornal canadense Le Soleil, durante a campanha eleitoral de 1994,
serve de testemunho.

Segundo as recentes pesquisas, e evidente que uma forte percentagem da
populacao quebequense deseja um novo governo. Segundo essas mesmas Vocd, para quern a
pesquisas, fica daro que mais da metade dos quebequenses sao contraries a midia, com frequencia,
ideia de um Quebec independente, consequentemente tambem se opoem, apresenta pesquisas de
em princfpio, ao obietivo primeiro do Part/do Quebequense e a seu prosrama. opiniao, e por elas

influenciado?
Apergunta "As pesquisas o influenciam?", respondo "sim"sem hesitacao. E,
assim, para ser logico e estar de acordo com as profundas aspiracoes da
maioria dos quebequenses, voto pelo... [O leitor, em seguida, revela sua escolha].
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No que concerne as
responsabilidades, os
pesquisadores em
ciencias humanas e em
ciencias naturals nao se
encontram em
diferentes situacoes.
Mas os primeiros,
trabalhando
diretamente com
problemas socials,
podem sentir ainda
mais o peso das
responsabilidades.
Ambos, no entanto, nao
podem controlar
inteiramente o que
resultara de suas
pesquisas.

Influencia e responsabilidade

A medida que as ciencias humanas tenham se tornado influentes em
nossas sociedades e que sua influencia comporta importantes embates
impoem-se responsabilidades que os pesquisadores devem ter sempre
presentes.

Com efeito, antes de influenciar a sociedade com suas pesquisas, o
pesquisador e ele mesmo por elas influenciado. Vive cercado pelos inte-
resses, pontos de vista, ideologias que animam a sociedade. Tern seus
proprios interesses, pontos de vista e ideologias, como todo mundo, pre-
ocupac.6es com emprego e carreira; espera o reconhecimento social e do
meio cientffico; tambem possui necessidades particulares, financiamen-
tos para suas pesquisas, por exemplo.

E na conjun9ao desses fatores sociais e de sua personalidade que o
cientista pratica seu offcio e assume suas responsabilidades sociais. Pare-
ce, por vezes, ir contra a corrente das tendencias sociais dominantes.
Em outros momentos, contribui para sua alimentasao e ate para sua justi-
ficativa. A historia das ciencias humanas esta repleta de tais contribui-
coes e justifica?oes. Atraves delas, veem-se as tendencias e os interes-
ses de uma epoca, e, tambem, a fun?ao social e as responsabilidades dos
pesquisadores. Tomemos alguns exemplos.

Um primeiro, em sociologia. As ciencias humanas surgem, no seculo
XIX, em pleno periodo colonial, no momento em que as potencias ociden-
tais dividem o mundo; um mundo habitado, cujas populacoes devem ser
dominadas. Numerosos sociologos e antropologos contribufram entao
para justificar a coloniza9ao; uns mostrando que esta e um bem para os
colonizados, outros explicando que o estado de inferioridade dos nati-
ves a justifica plenamente. Assim, o sociologo Levy-Brulh explicava,
por volta de 1900, que as sociedades primitivas, por se basearem no
mito, nao poderiam ser sociedades logicas como as ocidentais, e que
eram, portanto, inferiores.

Por outro lado, as ciencias humanas, especialmente a psicologia,
contribufram, muitas vezes, no estabelecimento de distingoes entre os
seres humanos, em particular, em termos de inferioridade e superiorida-
de. Desse modo, Francis Gallon, o pai da eugenia, doutrina da selecao
dos melhores e da eliminagao dos demais, explicava, no inicio do secu-
lo, que a inteligencia era hereditaria, transmitia-se mais entre os ricos do
que os pobres, e que se devia, portanto, frear a reproduce dos pobres
para manter o nfvel intelectual da na?ao. Ou, entao, outro exemplo mais
recente e bem conhecido, o do psicologo Cyril Burt. Este, igualmente
querendo demonstrar que a inteligencia e inata e nao adquirida, e, por-
tanto, que as desigualdades justificam-se, uma vez que dependem do
patrimonio genetico, chegava a forjar (inventar mesmo) os dados de
suas pesquisas sobre os casais de gemeos identicos dos quais pretendia
medir o coeficiente intelectual.

Justificagoes semelhantes, feitas por geografos, economistas, histo-
riadores, etc., foram, as vezes, utilizadas para outros fins que nao os
desejados por seus autores, provocando conseqiiencias muito serias. Pen-
semos, por exemplo, que o geografo Friedrich Ratzel ja tinha desapareci-
do ha quase meio seculo, quando Hitler fez uso de sua teoria do Lebens-
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raum (o espago vital) para justificar a invasao dos
pafses limftrofes a Alemanha.

Evidentemente, os especialistas das ciencias
humanas tornaram-se desconfiados em relagao ao
uso que se pode fazer de suas pesquisas, preocupa-
dos com suas responsabilidades de pesquisado-
res, sobretudo quando antecipam abuses dos pode-
res superiores, como foi o caso, nos anos 60, com
o projeto Camelot — outra ilustragao bem conhe-
cida das relag oes entre os pesquisadores e a socie-
dade. Nesse projeto, o ministerio americano da
Defesa comegou a oferecer generosas subvenc.6es
de pesquisa aos pesquisadores que desejassem
estudar os riscos da revolugao social em um pais
(nao identificado) e os meios pelos quais um go-
verno poderia preve-los. Alguns pesquisadores
perceberam rapidamente que a questao nao era
apenas teorica e que o tal pais poderia bem ser o
Chile, ou qualquer outro pais da America Latina.
Reagiram vivamente a um eventual uso de suas
pesquisas, e o projeto foi abandonado em meio
ao escandalo. Esse episodic mostra bem o quan-
to as responsabilidades do pesquisador aumen-
tam, na medida em que os homens de poder cons-
cientizam-se da influencia das ciencias humanas
e do proveito que delas pode-se obter.

Isso nao deveria
acontecer assim... Vou

ter que modificar os
resultados!

Caros estudantes, e um
prazer estar nesta
Iribuna com todos os
outros generals.

Isso mostra o crescente
interesse que os generals
de todos os lugares tern
pela educa^ao.

Elas podem servir para
combater o comunismo!

Na batalha das ideolo-
gias, quern melhor do
que os diplomados em
ciencias humanas para
irem ao fronte?

Eu me lembro de quando
nos, nas ciencias humanas,
chamavam-nos de

INUTEIS
FUTEIS

'a importancia
secunddria
ao lado da

CIENCIA
e da
TECNOLOSIA!

Podemos nao
responder ao
clarao? Ficaremos
desmobilizados?

X

Mas, como as outras
nacoes, a nossa
compreendeu que as
ciencias humanas
SAO importantes.

Provemos, de uma
vez por todas, que as
ciencias humanas
•tern um papel no
programa de defesa.

O desenhista americano Jules Feiffer fez esses desenhos em plena guerra fria
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Ciencias naturals e sociedade
Nao se deveria pensar que as ciencias humanas, em decorrencia do seu objeto de estudo, sao as unicas
sujeitas a influencias ideologicas. As ciencias naturais tambem o sao. Lembremo-nos de um caso classico:
o caso Galileu. Se as autoridades do seculo XVII se recusavam a reconhecer que e a Terra que gira em torno
do Sol, e nao o contrario, nao era por razoes estritamente cientfficas: toda a ordem social da epoca era
entao questionada, ordem que colocava a Igreja no centro, os seres e as coisas gravitando ao seu redor.

Entre os numerosos exemplos que poderiam ser utilizados para ilustrar o jogo das ideologias na pes-
quisa em ciencias naturais, escolhamos um particularmente interessante, em paleontologia. A paleontologia
estuda as especies desaparecidas, com frequencia, depois de milhares de anos, atraves dos fosseis que
deixaram. Poder-se-ia crer que o estudo dos fosseis nao possibilita grandes embates ideologicos. No entan-
to, escolas de paleontologos opoem-se em suas interpretagoes. De um lado, ha os que estimam que as
especies transformaram-se pela lenta e progressiva evolucao; de outro, os que pensam, ao contrario, que
elas mudaram bruscamente, por rupturas. Essa diferenca de interpretacao nao e pois sem um carater ideo-
logico, e daf podem-se ver projecoes da ordem social esperada: de uma parte, uma visao conservadora,
propondo que as sociedades devem evoluir progressivamente, adaptando-se; de outro, uma visao mais
socialista, segundo a qual, para passar a uma melhor ordem social, as sociedades devem abolir o antigo.
Assim, assinala-se mesmo para os fosseis uma ideia de evolucao por transformacao progressiva, e outra por
substitutes ou desaparecimentos por mudancas bruscas.

Responsabilidade e individuos

No Brasil, a tortura a
presos politicos na
epoca do regime militar
foi uma pratica
institucionalizada.
Obedeceu a criterios,
decorreu de pianos e
verbas e exigiu
organizacao de uma
infra-estrutura: locais
adequados,
instrumentos de suplfcio
e a participacao de
medicos e enfermeiros
que "assessoravam" o
trabalho dos algozes. O
que e testemunhado por
inumeras vftimas, e
discutido em seminaries
pelo Grupo Tortura
Nunca Mais.

Leia-se a esse respeito
BRANCA, Eloysa ( org.).
Grupo Tortura Nunca
Mais. Petropolis: Vozes,
1987.175p.

LAVAGENS CEREBftAIS FEITAS PELA CIA
,', '• ' ~ , • • . ' •- ' ' ~ ' ' < ' * ' !

VOttawa eriviara urn-emissario 1
'''::':-'i "* '> a Washington 'a;' ••• '[:•'-".--';

Traducao de tftulo de artigo, publicado em La Presse, 22 de dezembro de 1985.

O texto ao lado e a manchete acima lembram que, se as ciencias huma-
nas tern responsabilidades para com as sociedades em seu conjunto, tam-
bem possuem para com os individuos que compoem tais sociedades. Na
manchete aqui reproduzida, faz-se alusao as experiencias realizadas pela
CIA com pacientes de hospitals de Montreal, e isso, sem que esses soubes-
sem. As experiencias consistiam na administragao de drogas, LSD, en-
tre outras, tendo varies pacientes ficado com graves seqiielas.

Apos a Segunda Guerra Mundial, varias pesquisas em ciencias huma-
nas alertaram os pesquisadores quanto a suas responsabilidades perante
os individuos e aos problemas eticos que podem suscitar. Algumas pesqui-
sas particularmente contribuiram para a discussao do problema. Evoque-
mos duas das quais muito se falou nos meios de pesquisa em ciencias
humanas.

k
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Desejando-se saber
mais sobre essa
pesquisa, pode-se ler
MILCRAM, Stanley.
Obediencia a la
autoridad, un punto de
vista experimental.
Bilbao: Brower,1980.

Primeiramente, a conhecida com o nome de experiencia de Milgram.
0 problema de pesquisa de Stanley Milgram surgiu a partir dos atos dos
criminosos de guerra nazistas que, quando julgados apos a guerra pelo
tribunal de Nuremberg, eram numerosos a se defender dizendo que ape-
nas obedeciam as ordens de seus superiores. Milgram, assim como ou-
tros, surpreendia-se ao ver tantas pessoas, aparentemente racionais e
lucidas, serem, no entanto, incapazes de resistir a ordens indefensaveis.

Em seu laboratorio, convida, portanto, pessoas comuns, todos volun-
taries, a se submeterem a uma experiencia. Ele Ihes diz que se trata de
uma experiencia sobre a aprendizagem. De um lado de uma divisoria de
vidro, coloca o voluntario acompanhado de um pesquisador e, de outro,
um estudante. Este ultimo esta preso em uma poltrona com eletrodos
fixados em seus punhos. O voluntario tem, diante de si, comandos para
dar cheques eletricos que variam de "fraco" a "muito perigoso". A expe-
riencia consiste, para o voluntario, em fazer perguntas ao estudante e,
caso este as responda mal, em Ihe dar um cheque eletrico. O pesquisa-
dor que acompanha o voluntario incita-o a dar cheques cada vez mais
fortes, ate o nfvel "muito perigoso". Na realidade, tudo e ficticio: nao ha
qualquer cheque eletrico, e o suposto estudante e um ator que grita com
os falsos cheques e Simula uma intensa dor. O objetivo dessa experien-
cia era verificar a partir de que memento o voluntario recusaria-se a
obedecer a ordens irracionais.

Passemos aos resultados obtidos. O que aqui nos interessa e ver como
os seres humanos podem ser manipulados por um pesquisador. Nesse caso,
o objetivo da pesquisa, o problema considerado, pode parecer perfeita-
mente legitimo, mas pode-se sustentar que o fim justifica os meios?

Uma outra pesquisa interessou-se pelo que se chamou o efeito
Pigmaliao (fazendo referenda a uma pega de teatro de George Bernard
Shaw, na qual uma pequena florista e transformada em dama da sociedade
pelo homem que a corteja). Tratava-se de ver a que ponto as expectati-
vas de alguem poderiam influenciar seus comportamentos e os das ou-
tras pessoas. Para esse fim, informou-se aos professores de uma escola
que poderiam esperar que alguns, entre seus futures alunos, cujos no-
mes eram fornecidos, teriam particularmente bom desempenho, segun-
do os testes aos quais haviam sido submetidos. Ora, os alunos haviam
sido escolhidos ao acaso, e os testes em questao eram pura farsa. Resta
que os professores, que ignoravam essas circunstzmcias, comportaram-
se de tal modo durante o ano escolar que, no final, os alunos indicados,
cujos desempenhos haviam sido antecipados, obtiveram efetivamente
aprovacao. Mas pouco importam os resultados. O exemplo ilustra nova-
mente a manipula?ao de indivfduos, os alunos e os professores, nesse
caso, e os riscos que isso os faz correr (come9ando, e claro, pelos alunos
nao escolhidos).

Hoje sao raras as pesquisas em ciencias humanas que podem atin-
gir a integridade dos indivfduos. Os poderes publicos e os proprios pesqui-
sadores impuseram-se regras para evita-las. Assim, por exemplo, os gran-
des organismos publicos de subven?ao a pesquisa esperam, se pessoas
sao requisitadas para a pesquisa, que os pesquisadores expliquem, em
seus pedidos de subven5ao, quais medidas serao tomadas para que a
integridade das pessoas solicitadas seja respeitada.

Para saber mais sobre
essa pesquisa, pode-se
ler ROSENTHAL, Robert
e JACOBSON, Leonore.
Pygmalion a I'ecole.
Tournai: Casterman,
1971.
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Quanto aos organismos ou associag5es que reunem os pesquisado-
res por areas especfficas das ciencias humanas, varies sao dotados de
um codigo etico relative ao emprego de seres humanos nas pesquisas. O
respeito a esse codigo se da sem maiores dificuldades, uma vez que as
regras nele contidas se referem a honestidade e ao respeito habituais
devidos as pessoas: consentimento dos participantes (dos pais, caso se-
jam criangas); informagoes suficientes quanto ao objeto da pesquisa e
suas implicagoes, sobretudo se hariscos fisicos ou psicologicos; franque-
za e lealdade; respeito do anonimato, se for o caso; autorizagao dos parti-
cipantes para a utilizagao dos dados recolhidos com um fim nao previsto.

O QUE PROCURAM AS CIENCIAS HUMANAS?

Nao existe uma definigao unica, reconhecida por todos, das ciencias
humanas. Poder-se-ia dizer que se distinguem das ciencias naturals pelo
fato de tratarem de seres humanos, embora a biologia e a medicina tam-
bem estudem os seres humanos. Por outro lado, algumas ciencias huma-
nas interessam-se por fenomenos naturals: e o caso da geografia quando
trata da geografia fisica. As ciencias humanas estudariam entao os seres

"Por outro lado, meu sentido de responsabilidade em rela^ao a sociedade me leva a parar
aqui."
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humanos sob o angulo de sua vida em sociedade? Ter-se-ia assim o equi-
valente do que muitos, especialmente os anglo-saxoes, preferem nome-
ar ciencias socials. Mas a psicologia, que gosta de estudar o ser humano
em um piano individual, iria ai sentir-se pouco a vontade — a menos
que fizesse, mais uma vez, como os anglofonos da America do Norte e
falasse das ciencias sociais e do comportamento, ou, simplesmente, como
alguns dentre eles ja o fazem, das ciencias do comportamento. Na realida-
de, tais definicoes sao questao de cultura, de tradigao, de experiencia,
de historia.

De qualquer modo, as divisoes feitas entre as disciplinas reunidas
sob o rotulo "ciencias humanas" estao longe de serem fixas (nao mais
que em ciencias naturals, alias). Em seu nascimento, essas disciplinas
visaram a se distinguir umas das outras, em reservar, para si, um aspecto
especffico dos fenomenos humanos a serem estudados. Depois, evoluf-
ram de dois modos que ainda coexistem, apesar de sua aparente contradi-
?ao. Viu-se, de um lado, um corte cada vez mais detalhado de seu objeto
especffico, levando ao desenvolvimento de novos e, por vezes, muito
distintos campos disciplinares. Assim, a demografia — que estuda popu-
la?5es sob o angulo quantitative — surge da geografia, a sexologia da
psicologia, etc., a ponto de hoje se encontrar, ao lado das ciencias huma-
nas classicas, numerosos campos disciplinares que delas derivam e que
gozam, em seu respectivo domfnio, de uma apreciavel autonomia. Ilustre-
mos nossa proposicao: voce sabia que o pesquisador que pede auxflio a
um organismo subvencionario, o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientffico e Tecnologico (CNPq), por exemplo, deve escolher entre mais
de cem subcategorias das ciencias humanas para situar sua pesquisa?

Mas, por outro lado, as ciencias humanas perceberam, com rapidez,
que dificilmente podiam passar umas pelas outras na abordagem dos
fenomenos humanos em sua complexidade e dai tirar conhecimentos
suficientes. Durante as ultimas decadas, aproximaram-se adotando dife-
rentes praticas de pesquisa interdisciplinares: emprestando-se perspecti-
vas particulares e conceitos especfficos; associando-se na abordagem
de um mesmo problema de pesquisa; integrando-se em novos campos
de aplicagao, correndo, por vezes, o risco de mascarar sua propria identi-
dade, como e o caso nas relagoes industriais, em educacao, em crimino-
logia, em planejamento e, inclusive, sob certos aspectos, em ecologia,
em gerontologia, etc.

Nesta ultima parte do capftulo, nao consideraremos as multiplas
variantes das principals disciplinas que formam as ciencias humanas.
Mas expondo — brevemente — sua natureza e seus objetos particulares
de pesquisa, indicaremos, a cada instante, o quanto tendem, ao mesmo
tempo, a se distinguir na diversidade e a se assemelhar na multidiscipli-
naridade.

Historia e geografia

A historia e a geografia tern de singular o fato de terem se desenvolvido,
em sua forma moderna, como disciplinas didaticas, ou seja, destinadas a
ensinar (em meio escolar, especialmente), antes de terem se tornado as
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disciplinas cientificas que conhecemos. As versoes didaticas da historia
e da geografia precederam suas versoes cientificas.

Lembremos dos fatos. Na segunda parte do seculo XIX, a ideia de
Estado-nac. ao baseada em um povo titular da soberania nacional, em um
determinado territorio, substitui a visao monarquica do estado. Nesse
contexto, a historia e a geografia tornam-se instrumentos para cultivar o
sentimento de identidade dos povos, seja em fun9ao do passado que
prefigura o presente, quanto a historia, seja em fun?ao do territorio nacio-
nal, para a geografia.

A historia, mesmo apelando a historia erudita para apoia-la, desen-
volve-se no inicio com espfrito didatico. Pode-se ve-lo, por exemplo,
nos primeiros conhecimentos produzidos a respeito da historia nacional
do Brasil que, como para a maior parte dos paises ocidentais a epoca do
advento do Estado-na£ao ao longo do seculo XIX, necessitam promo-
ver, atraves da historia, a ideia da unidade nacional e os sentimentos de
identidade necessaries a sua manutenc, ao. No Brasil, por exemplo, Adolfo
Varnhagen elabora, a pedido do imperador Pedro II, um conjunto articu-
lado de interpreta?6es do passado, onde a identidade historica da nac,ao
brasileira se expressa nao somente atraves da ideia de integrate territorial
e do prolongamento da obra civilizadora do colonizador europeu, como
tambem atraves da ideia de amalgama nao conflitual das tres rac.as —
negros, indigenas e brancos —, lan?ando assim os pilares onde se as-
sentara o mito da democracia racial brasileira.

O mesmo espfrito didatico pode-se ve-lo tambem na Historia do
Canada que Fran9ois-Xavier Garneau, considerado o primeiro historia-
dor moderno do Canada frances, publica pela metade do seculo: sua
obra teria sido preparada em resposta ao Relatorio Durham que, apos a

Sera que a gente podia
ver logo como isso

termina?
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Rebeliao de 1837-38, afirmava que os canadenses franceses eram um povo
sem cultura e sem historia. Garneau quis mostrar que nao era nada disso.

A historia cientifica desenvolve-se, como as demais ciencias huma-
nas na epoca, segundo os principles do positivismo. Trata-se de cons-
truir um relate objetivo do passado. Para fazer isso, os historiadores
acreditam ,ser somente necessario recolher todos os tra?os do passado,
sobretudo documentos escritos, depois assegurar-se de sua fidelidade
— dai regras elaboradas ditas de critica externa e de critica internet, o
que alguns chamaram metodo historico — antes de encadea-los em uma
sucessao de causas e de conseqiiencias para que fosse estabelecido, de
uma vez por todas, o "verdadeiro" relato do caminho que conduz do
passado ao presente e que explica esse presente, isto e, mostra como se
chegou a um estagio dito superior. Uma tal historia esta centrada no
nascimento das na?oes e nos "grandes homens" que as marcaram: uma
historia, antes de tudo, polftica, militar e constitucional.

Mas durante nosso seculo, a historia abandona progressivamente a
perspectiva positivista. Explodira no encontro com as outras ciencias
sociais, sobretudo a economia e a sociologia; em seguida, mais recente-
mente, a antropologia, multiplicando seus interesses e suas abordagens.
Todos os aspectos da vida do ser humane, a partir de entao, interessam-
na: como assegurar seu bem-estar, as representacoes que se faz da vida e
da morte, a discriminagao das mulheres, a acolhida aos estrangeiros, os
modos de educar as criangas... Como dizia um historiador frances nos
anos 20: para o historiador, nada do que e humano Ihe e estranho.

O historiador procura abordar essas materias, ainda que tao dife-
rentes, com um espfrito de globalidade, para encontrar o conjunto dos
fatores que as animam e as relagoes existentes entre elas.

Nao se trata mais de simplesmente contar o passado, mas de procu-
rar nele a compreensao do presente, a explicafdo de problemas do presen-
te. Pois, "levantar um problema, como explicava o historiador Lucien
Febvre, nos anos 50, e precisamente o infcio e o fim de qualquer histo-
ria. Sem problema, sem historia". Trata-se, igualmente, de procurar ex-
plica9oes que nao se baseiam mais na simples causalidade e linearidade
dos positivistas, mas na multicausalidade, essa inter-relacao de fatores
de peso variavel. Por outro lado, os historiadores habituaram-se a distin-
guir esses fatores conforme sua dura?ao relativa. Atribuem, em geral,
uma baixa capacidade explicativa a acontecimentos pontuais, os que
fazem a atualidade, ainda que esses acontecimentos possam ter um efei-
to desencadeador ou ser reveladores de tendencias mais profundas. As-
sim funcionam as conjunturas, esses conjuntos de fatores que se conju-
gam para dar a um periodo uma determinada caracteristica, a Revolugao
de 30, por exemplo. E ainda mais, os fatos de estrutura, fatos duraveis
cujas mudangas sao lentas e quase imperceptiveis, tais como o nacionalis-
mo entre os quebequenses francofonos ou as condi?6es geograficas de
um povoamento, que pouco se salientam, embora marquem profundamen-
te os fenomenos humanos. E a partir desses diferentes registros da dura-
9ao que os historiadores procuram elaborar suas explicagoes.

Assinala-se, no Brasil, a partir dos anos 70, uma ampliagao da area
de interesse do historiador e um questionamento dos metodos de aborda-
gens tradicionais associados as profundas mudan?as que afetaram a socie-

Crftica externa:
a da origem do texto.
Critica interna:
a do conteudo.
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dade brasileira, a qual colocava, no cenario das lutas politicas e sociais,
novos atores, atraves do que se denomina de movimentos sociais. A abor-
dagem sociocultural da historia, sob a influencia das renovagoes his-
toriograficas internacionais — sobretudo francesas e inglesas — favore-
cem uma ruptura com o reducionismo economista e a separagao artificial
entre infra e superestrutura herdadas de um tipo de leitura do marxismo.

E provavel que seja essa vontade de se interessar por todos os aspec-
tos do social em uma perspectiva global — a fim de explicar, durante o
momento, os problemas do presente — o que melhor defina a pesquisa
historica hoje.

A geografia conheceu uma revolugao semelhante. Tambem contri-
buiu, com sua forma didatica, para o desenvolvimento do Estado-nagao.
Ensinava aos cidadaos os limites e as belezas do pais, seus recursos
humanos e materials; propunha o sentimento de que se fazia parte do
territorio nacional. Era uma geografia essencialmente fatual e descritiva.

A geografia cientffica igualmente o era. Produzia interminaveis no-
menclaturas e descrigoes de territories, de seus recursos, de suas particu-
laridades; territories nacionais, mas tambem de todo o planeta, pois, nao
esquecamos, no seculo XIX, na Africa, na Asia e ate na America, as
terras Incognitas ainda sao numerosas. O movimento de colonizagao
que mobiliza entao o Ocidente conduz os geografos nessas diregoes,
mas sao sobretudo geografos de geografia fisica.

Em ciencias humanas, sao evidentemente os geografos de geogra-
fia humana que mais nos interessam. Surgem cedo em nosso seculo e
definem a geografia como o estudo das relacoes entre hometn-meio.
Inspirado pelo positivismo, o pensamento geografico e, inicialmente,
marcado pelo determinismo; mas logo resiste a ideia de um determinismo
da natureza, que impoe seus comportamentos aos seres humanos, e pro-
poe, de preferencia, a ideia de que estes organizam sua existencia segundo
as possibilidades por ela oferecidas. Falar-se-a entao de "possibilismo".

Historia antiga, historia nova

Em historia, publicam-se periodicamente colecoes de obras que fazem o balance do saber disponfvel em
um determinado domfnio, como, por exemplo, a Cambridge modern history. O historiador Carr, valendo-se |
dessa obra, assinala, atraves de duas passagens (a primeira, do infcio do seculo e, a segunda, do final dos [
anos 50), as mudangas de perspectiva que a historia conheceu. !

E uma oportunidade unica de registrar, da maneira mais util para o maior numero, a abundancia de
conhecimentos que o seculo XIX esta em vias de legar.[...]

Nao podemos ter nesta gerapao a historia definitiva, mas podemos dispor da historia convencional e
mostrar o ponto a que chegamos entre uma e outra, agora que todas as informafoes estao ao nosso
alcance e que cada problema tern possibilidade de so/ucao.

Historiadores de uma geragao anterior nao parecem desejar qualquer perspectiva deste tipo. Eles
esperam que seu trabalho seja superado muitas e muitas vezes. Eles consideram que o conhecimento
dopassado veio atraves de uma ou mais mentes humanas e foi "processado" porelas e, portanto, nao
pode compor-se de atomos elementares e impessoais que nada podem alterar. A pesquisa parece ser
interminavel[...]

Citado por CARR, Edward H. O que e Histdria. 3. ed.Trad. Lucia Mauricio de Alvarenga. Rio de Janeiro: Paze Terra, 1982. p.11-12.
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A essa teoria associa-se, muitas vezes, como em
Vidal de la Blache, a ideia de uma abordagem
regional da geografia: esta permitiria a melhor
compreensao das miiltiplas inter-rela$oes entre
os seres humanos e sen habitat, bem como a expli-
cagao dojogo dessas inter-relagoes e de suas con-
sequencias em umaperspectiva global. Tais ideias
inspirarao os historiadores da epoca, ideias que
se relacionam com as preocupagoes dos antropo-
logos na busca da compreensao de diferentes cul-
turas. Sublinhamos que e na forma de uma geogra-
fia regional que a geografia cientifica e introdu-
zida no Brasil, nos anos 30, com os trabalhos de
campo dos franceses Pierre Mombeig e Pierre
Fontaignes.

Em seguida, e particularmente a partir da
Segunda Guerra Mundial, a geografia multipli-
cou seus centres de interesse. Aproximou-se das
outras ciencias humanas, em especial da historia
e da sociologia, interessando-se por revelar o espaco como uma produ-
9ao social e explode em multiples campos de pesquisa, interessando-se
pela vida economica, cultural, migracoes, diferentes fenomenos urbanos,
saiide, politica, formas de lazer, etc. Como para a historia, nada do que e
humano Ihe parece estranho. Tornou-se, entre as ciencias humanas, a ci-
encia que estuda o processo de organizagao espacial das sociedades.

Alem disso, abriu-se amplamente a pesquisa aplicada durante as
ultimas decadas. Os geografos agora poem sua ciencia a servi?o de
planejamentos de todos os tipos: da implanta?ao de uma biblioteca publi-
ca a reforma da rede de transports; da organiza?ao de uma pequena cidade
do Sahel a planificagao de um mercado turistico; da previsao eleitoral a
distribui?ao dos cuidados de saude...

"E claro que eu sei o que a divisao da Uniao
Sovietica significa... 15 novos paises na pro-
va de geografia."

A ciencia politica

Desde que os seres humanos come?aram a viver em comunidades esta-
veis, estabeleceram regras e criaram organismos para assegurar o bom
funcionamento de suas comunidades. E o objeto da politica, e essa logo
torna-se um objeto de estudo. Mas um objeto de estudo que permane-
ceu, por muito tempo, o apanagio dos filosofos, mesmo se estes mais
especulavam sobre a ordem politica ideal do que estudavam os fatos
pollticos reais.

E com a erosao das monarquias e a cria?ao dos Estados-na?6es, que
se definem em fungao dos povos e Ihes permitem participar da forma?ao
dos governos, que se desenvolve o interesse pelo estudo cientifico dos
fatos pollticos. As grandes revolugoes, como a Revolu?ao Francesa, em
1789, e, talvez, ainda mais, a Revolucao Russa, em 1917, estimulam esse
interesse, mostrando como uma forma de governo pode subitamente ser
substitufda por um governo muito diferente. No entanto, foram necessarias
decadas para que a ciencia politica tenha se tornado o que e hoje.
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No principle, a ciencia polftica apresenta-se essencialmente como
a ciencia do Estado e do governo do Estado. Preocupa-se, entao, sobre-
tudo com a definigao da natureza desse Estado, seus fundamentos jurf-
dicos, suas capacidades legislativas, suas instituigoes...

Depois, no decorrer do seculo XX, a ciencia politica torna-se a cien-
cia do poder. Poderes, dever-se-ia dizer, pois, alem do poder do Estado,
interessa-se pelos multiples poderes que coexistem e, por vezes, confron-
tam-se em uma mesma sociedade: os das classes sociais, dos sindicatos,
dos grupos populates, dos movimentos de opiniao, dos lobbys, das for-
9as economicas que provocam decisoes polfticas, etc. Interessa-se tam-
bem pelas interacoes entre esses poderes e, e claro, deseja-se igualmen-
te conhecer os indivfduos que ai chegam, como o obtem e o exercem,
bem como os instrumentos — instituicoes, legislagoes, informacoes —
que servem para seu exercfcio. O poder pode, inclusive, ser visto sob o
angulo da priva?ao; por exemplo, o movimento anarquista, que defende
a aboligao de todo poder, e um objeto de estudo possfvel em ciencia
politica.

E, sobretudo, apos a ultima grande guerra mundial que a ciencia
politica desenvolveu-se, no Ocidente, sob a forma que hoje conhece-
mos. Estendeu-se a todos os aspectos da politica, apelando, muitas ve-
zes, a outras ciencias humanas, especialmente a psicologia e a sociolo-
gia, a tal ponto que e possfvel ve-la partilhar alguns de seus objetos de
estudo. Desse modo, existe uma sociologia e uma psicologia eleitorais
que estudam o comportamento dos eleitores, domfnio que se poderia
acreditar reservado a ciencia politica. Evoquemos as principals materias
pelas quais hoje se interessa.

Primeiramente, os diversos comportamentos polfticos e suas ori-
gens. Quais sao, por exemplo, os fatores que levam a tomada de uma
decisao? Quais sao as crencas, as opinioes, as atitudes, os sentimentos
que motivam os atores polfticos? De tais preocupa£oes particularmente
encarnam-se na analise da opiniao publica, das atitudes politicas e dos
comportamentos eleitorais. Deve-se dizer que o aperfeigoamento das
tecnicas de pesquisa e de analise estatfstica, assim como a chegada de
potentes computadores, facilitam tais trabalhos, a ponto que os pesquisa-
dores do comportamento dos atores polfticos, pelo vies das pesquisas de
opiniao especialmente, sao provavelmente hoje o lado mais conhecido
da ciencia polftica.

A ciencia polftica consagra-se ainda ao estudo do poder e dos que o
exercem, o suportam, desejam influencia-lo ou a ele chegar. Essas pesqui-
sas tratam dos dirigentes, partidos polfticos, grupos de interesse e interes-
ses que defendem, estrategias aplicadas e resultados obtidos.

A ciencia polftica continua igualmente interessando-se pelos gover-
nos, na medida do possfvel, na perspectiva de globalidade, como e encon-
trada em historia e geografia. A no?ao de governo nao e mais reservada
ao Estado, mas se estende a todas as instancias de decisao cujas multi-
plas inter-relagoes procura-se compreender. Pois a polftica e considera-
da um sistetna em movimento, que se forma, evolui e se transforma, em
razao das diversas for?as que se encontram na sociedade e que, por fim,
levam as decisoes. O processo de tomada de decisao e, por outro lado, a
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pega mestre dessa abordagem da vida politica sob o angulo de um siste-
ma: quais sao, deseja-se saber, as demandas que entram no sistema, o
tratamento que recebem, os resultados — decisoes e agoes — que dai
resultam?

No campo geral da ciencia politica, um setor adquiriu uma certa
autonomia: o das relagoes internationals. Inscrito na politica, e o setor
multidisciplinar por excelencia, acrescentando a seus proprios recursos
as perspectivas e teorias, bem como o instrumental conceitual e os instru-
mentos de analise das ciencias humanas.

No inicio, setor de estudo e de pesquisa a servigo do Estado, que
esperava, especialmente, uma definicao de sua identidade e das regras
referentes a suas redoes com outros Estados, o setor das relagoes inter-
nacionais amplia, com rapidez, suas ambigoes ao conjunto das caracterfs-
ticas da vida politica internacional, em particular, apos a Primeira Guer-
ra Mundial. Essa permitiu evidenciar o esgotamento da ordem anterior,
e a desordem, que se seguiu, mostrou a necessidade de se desenvolver
conhecimentos pertinentes para a organizagao racional de uma nova or-
dem internacional, objetivando evitar novas guerras. A pesquisa em rela-
goes internacionais no entre-guerras encontra-se entao tratada, ao mes-
mo tempo, por uma filosofia da paz e pelas mesmas preocupagoes de
cientificidade que se desenvolvem, alhures, em ciencia politica. Essa
conjungao faz especialmente com que a ciencia politica contribua para
o desenvolvimento de grandes instituigoes internacionais (por exemplo,
a Sociedade das Nagoes), organismos internacionais de justiga (por exem-
plo, a Corte de Justi9a de Haya) e politicas, como a que consiste em
comparar manuais escolares a escala internacional. Mas essas empresas
revelaram-se insuficientes para fundar uma nova ordem mundial sem
conflitos, como cruelmente mostrou o desencadeamento da Segunda
Guerra Mundial.

Apos a ultima guerra, as pesquisas em redoes internacionais conhe-
ceram um novo impulso, menos na perspectiva idealista da paz mundial
do que nesta, mais realista, que consiste em saber como o sistema inter-
nacional funciona e como se pode faze-lo funcionar, se possivel em paz
e considerando interesses e poderes em questao. Essa tendencia deu lu-
gar a pesquisas sobre os mecanismos fundamentals do sistema politico
internacional, cujos frutos sao as diversas teorias que foram propostas
nas recentes decadas para explica-lo — como a do equilfbrio das gran-
des potencias — e para faze-lo funcionar — como a da dissuasao duran-
te a guerra fria. Os pesquisadores procuram, paralelamente, os multi-
ples componentes do sistema global de relagoes internacionais: as rela-
?6es entre os grupos etnicos e entre maiorias e minorias, a evolugao da
demografia mundial, as migrafoes, o desenvolvimento e o subdesenvolvi-
mento, a utilizagao dos recursos naturals, os meios de comunica9ao, as
trocas culturais e outras, a formagao da opiniao publica, os tipos de repre-
sentagoes dos outros grupos, as motivagoes e os comportamentos dos
atores, os processes de tomada de decisao, etc., e, e claro, as inter-rela-
goes que existem entre esses diferentes objetos de pesquisa. Ve-se o
quanto a pesquisa em relagoes internacionais deve ser multidisciplinar.
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A economia e a unica
ciencia humana que
obteve um Premio
Nobel.

O mercantilismo
supunha a
exclusividade do
comercio entre a
colonia e a metropole,
esta oferecendo
produtos
manufaturados, e
aquela, recursos
naturals.

Economia e administrate

A economia e, talvez, a ciencia humana mais visivel em nossas socieda-
des. Provavelmente, nao ha governo, grande organizagao publica ou priva-
da que nao possua seu economista titular. A opiniao dos economistas e
constantemente solicitada; a midia o testemunha dia a dia. A razao disso
e que a preocupagao com a vida economica esta, provavelmente, mais
presente do que nunca.

Alguns gostam de definir a economia como a ciencia que estuda a
adequagao entre recursos limitados e necessidades ilimitadas. Outros
preferem defini-la como a ciencia dos comportamentos humanos na pro-
dugao e loca?ao de bens e senses. Mas, se nenhuma definigao da cien-
cia economica parece ser unanime, resta que esta e provavelmente, en-
tre as ciencias humanas, a que surge mais cedo em sua versao moderna
e a que melhor conserva, apesar de ja ter sofrido grandes mudangas, os
tragos de seu nascimento.

Se a economia possui raizes mais antigas que outras disciplinas, e
certamente porque sobreviver materialmente sempre foi a principal pre-
ocupagao dos seres humanos. Dai a vontade de se dotar de principles e
regras que pudessem facilitar a organizagao da economia. Desse modo,
para dar apenas um exemplo, o principio do mercantilismo que, ao ser
aplicado na Nova Franga, direcionou ao Brasil e a outras colonias seu
desenvolvimento.

Mas e, em um filosofo escoces, Adam Smith, que se deve procurar
as origens de nossa ciencia economica atual. Em um livro publicado em
1776, ele desenvolve a ideia de que a economia e regida por forgas natu-
rais, a "mao invisivel" do mercado, e de que a riqueza depende da liber-
dade de mercado. Deve-se, portanto, tentar nao interferir, exceto com o
objetivo de preservar essa liberdade. Deixar os pregos, por exemplo,
fixarem-se naturalmente pelo simples jogo da oferta e da procura, bem
como da concorrencia. Ve-se aqui os fundamentos do capitalismo. Essa
perspectiva foi nomeada economia ddsslca e persiste ainda hoje na cor-
rente chamada neoclassica.

A teoria de Smith baseia-se em fatores economicos individuais: pro-
dutores e consumidores encontram-se no mercado, onde os pregos, tan-
to dos bens e servigos quanto do trabalho, sao fixados. Quando se trata
de abordar a economia sob esse angulo, fala-se em mlcroeconomia.

Uma outra abordagem e uma outra perspectiva surgiram durante a
crise dos anos 30. Foram, por sua vez, tambem elaboradas por outro
britanico, John Maynard Keynes. Este propoe abordar a economia sobre
o piano global, examinar a produ9ao, o emprego, o investimento e a
poupanga, assim como os movimentos de pre?os em seu conjunto. Fala-
se entao em macroeconomla. Keynes estima, por outro lado, que as leis
ditas naturals do mercado nao sao suficientes para assegurar o bem-
estar, o pleno emprego e o crescimento, e que o Estado deVe intervir
para regular a economia, especialmente atraves de suas politicas orgamen-
tarias, fiscais e monetarias. As teorias de Keynes inspiraram a maior
parte das politicas governamentais desde a ultima guerra mundial, entre
as quais as do Brasil, especialmente a partk de meados dos anos 40, com
a presen?a do Estado intervindo como planejador da industrializagao,
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ate a decada de setenta, com o "milagre economico". Nesse intervalo, as
discuss5es da teoria economica oscilaram entre liberals e intervencio-
nistas, mas ambos atuaram na modernizagao das agendas de politica
monetaria e fiscal do pais, criando as bases da experiencia mais marcante
de dirigismo economico da historia brasileira, que foi o governo Geisel.

Hoje, portanto, a maior parte dos economistas situa-se entre as pers-
pectivas classica (ou suas variantes) e keynesiana (ou derivafoes), entre
as abordagens micro e macroeconomica. Como para as outras ciencias
humanas, seus campos de pesquisa multiplicaram-se, e viu-se surgir uma
economiado crescimento ou do desenvolvimento (que ocupaum importan-
te lugar) das economias regional, urbana, das finangas piiblicas, do traba-
lho, da saude, da educagao, da pobreza, das formas de lazer, etc.

Quanto ao seu metodo de pesquisa, os economistas sao certamente
os que, em ciencias humanas, mais recorrem as eiencias matematicas e
as ciencias estatfsticas. Pois, como nao podem, em geral, testar
diretamente suas hipoteses, procedem por modeliza9ao da situagao real
a ser estudada, ou seja, fazem com que entrem em jogo no modelo os
fatores considerados mais importantes e afastam os demais; em seguida,
calculam, com o auxflio de um elaborado aparelho matematico e estatfsti-
co, os efeitos que suas hipoteses teriam tido sobre os fatores envolvidos
no modelo. E concluem em termos de efeitos provaveis ou de tendenci-
as, sabendo o quanto seus modelos e tratamentos estatfsticos resultam
de escolhas e de interpretagoes, como nas outras ciencias humanas.

A administragao pode parecer uma disciplina derivada da econo-
mia. Efetivamente o e em grande parte, mas suas preocupagoes a fazem
apelar a varias outras ciencias humanas. Poder-se-ia, entao, considera-
la como uma ciencia aplicada amplamente multidisciplinar.

O objeto de estudo e de pesquisa em administracao concerne aos
meios que um organismo e seus responsaveis empregam para atingir os
objetivos por eles fixados. Isso implica pesquisas da parte do proprio

Economia positiva, economia normativa

Existe um pensamento economico do qual nao tratamos ate aqui, mas que nao pode ser ignorado, ainda
mais porque a pratica deste pensamento quase dividiu o mundo em dois durante decadas. Trata-se do
marxismo e de seu celebre idealizador, Karl Marx.

O pensamento de Marx e profundamente economista. Para ele, as sociedades repousam sobre a eco-
nomia, sobre os "modos de producao", particularmente. O resto — a ordem social e politica, a cultura —
dai resulta. "Coloque alguns graus de desenvolvimento da producao, do comercio, do consume", escrevia
ele, "e voce tera uma tal forma de constituicao social, tal organizacao da famflia, das ordens ou das classes,
em uma palavra, tal sociedade civil. Coloque tal sociedade civil e voce tera tal estado politico que nao
passa da expressao oficial da sociedade civil".

Mas a visao economica de Marx permanece inspirada na economia classica, exceto no que concerne
h sua doutrina sobre o valor do trabalho e o modo como os trabalhadores dele foram destitufdos, bem como
ao acrescimo de uma dimensao politica necessaria: se a economia dita uma ordem social injusta para os
trabalhadores, deve-se modifica-la para corrigir a injustica. E, portanto, uma economia normativa, no sen-
tido de que nao se contenta em dizer, no espfrito do positivismo, como as coisas sao e funcionam, mas
acrescenta como deveriam ser.

Tem-se aqui uma outra distincao entre os economistas que se dividem, em diversos graus, entre eco-
nomia positiva e economia normativa.
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organismo — seus objetivos, seus meios — e da parte dos clientes —
suas necessidades, capacidades, caracterfsticas — aos quais o organis-
mo destina seus produtos ou servigos. Constata-se a multidisciplinaridade
da administra9ao quando esta e confrontada com problemas praticos.
Apontemos alguns exemplos disso.

Se um administrador deseja aumentar a motiva?ao de seus represen-
tantes, utilizara possivelmente saberes e tecnicas de pesquisa inspiradas
na psicologia. Um outro, que objetivasse o lan?amento de um novo produ-
to, provavelmente come9aria por um estudo do mercado: a economia o
ajudaria, entao, a se informar sobre o estado do mercado, da concorren-
cia...; a psicologia, a sociologia, a demografia o ajudariam a se informar
sobre as expectativas e as necessidades dos eventuais consumidores,
seu numero, sua divisao... Caso se tratasse da abertura de um fast food,
em um determinado bairro, e provavel que a geografia assistisse a de-
mografia para informa-la sobre a divisao espacial da populacao, sua circu-
la?ao na area comercial visada... Se desejasse trocas com um pafs estran-
geiro, a economia, a ciencia polftica iriam Ihe informar sobre as regras
de comercio e as polfticas em vigor nesse pais e entre esse pafs e o seu;
para conhecer e compreender seus interlocutores locais, a historia, a
sociologia e a antropologia entrariam em jogo... Ve-se o quanto diver-
sas ciencias humanas podem conjugar seus esforgos em um contexto de
pesquisa aplicada. Sem, no entanto, ignorar a pesquisa fundamental, como
tambem se faz em administragao, especialmente neste setor em desenvol-
vimento, as vezes nomeado ciencia das organiza9oes.

Isso testemunha, por
exemplo, a Revista
Brasileira de Ciencias
Socials, publicacao da
Associacao Nacional de
Pos-Graduacao e
Pesquisa em Ciencias
Socials.

Sociologia, antropologia, ciencias da religiao

A sociologia e a antropologia foram, muitas vezes, consideradas discipli-
nas irmas. Nascidas com a mesma perspectiva de estudar os seres huma-
nos e suas experiencias em grupo ou em sociedade, estabeleceram, duran-
te muito tempo, sua distin^ao a partir do que, por varias decadas, pare-
ceu separa-las: a antropologia estudando, preferentemente, as socieda-
des primitivas, tradicionais; a sociologia estudando sobretudo as socieda-
des modernas, desenvolvidas. Mas hoje se ve a antropologia interessar-
se tambem por estas ultimas, e reencontrar sua irma.

A sociologia: seria bom acreditar que o que pensamos, dizemos,
sentimos, vem do fundo de nos mesmos, depende do que somos pessoal-
mente. Na realidade, refletimos amplamente a sociedade na qual vive-
mos. Nossos comportamentos foram adquiridos, em sua maioria, na fami-
lia, na escola, com nossos amigos, durante nossas atividades de lazer, de
trabalho, etc., e atraves de nossas multiplas rela?6es com os outros na
sociedade especifica que e a nossa. Pois, se as sociedades adquirem as
caracterfsticas dos seres humanos que as compoem, em contrapartida
indicam as pessoas os comportamentos desejaveis; preveem uma divi-
sao dos diversos papeis, oferecem diferentes status, sugerem valores e
normas... Fazem isso atraves de seus costumes, estruturas, institui9oes.
Estudar a forma9ao das sociedades, seu funcionamento e como influen-
ciam os comportamentos humanos, eis o objeto da sociologia.
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Como se ve, e um vasto programa. Enquanto as outras ciencias huma-
nas definiram-se em fun?ao de uma ordem particular dos fenomenos
sociais (a ciencia politica em rela?ao aos fenomenos de poder, por exem-
plo), ou em fungao de uma perspectiva particular (a perspectiva tempo-
ral, em historia), a sociologia interessa-se pelo conjunto dos fenomenos
da vida social. Nessas condi9oes, fica-lhe dificil demonstrar muita unida-
de. E o que se verifica nas multiplas correntes que a atravessam.

Alguns sociologos tentaram explicar o percurso pelo qual as socieda-
des se construiram. Inspirados pela teoria bioldgica da evolucao, viram
as sociedades desenvolverem-se por estagios sucessivos e pela selegao
dos individuos mais bem adaptados: do estado selvagem a barbaric e da
barbarie a civiliza9ao, por exemplo. Outros as viram desenvolver-se por
uma sucessao de modos de produ?ao, como na sociologia marxista.

Outros ainda veem a sociedade como um sistema formado de elemen-
tos interdependentes que constantemente se ajustam conforme as necessi-
dades de equilibrio do sistema, os fatos sociais particulares explicando-
se em rela9ao a sua fun9ao no sistema social. Fala-se entao emfunciona-
lismo. Em um sistema social, cada um dos elementos — os seres huma-
nos, as institui9oes, os costumes, etc. — pode ser considerado sob o
angulo de sua rela9ao com os demais. Fala-se entao em estruturalismo.

Outros tambem estimam que a sociedade e um processo de intera9§o
entre os individuos. A soma produzida pelo encontro dos comportamen-
tos individuals e de suas inter-redoes constituiria os fatos sociais. Por
meio de um tal processo, alguns acreditam ver como os individuos cons-
troem sua identidade: seria em fun9ao do que os outros deles esperam
que os seres humanos construiriam sua identidade e definiriam seus com-
portamentos sociais.

Mas um bom numero de sociologos contenta-se com uma sociolo-
gia descritiva do modo como os fenomenos sociais particulares podem
ser explicados ou modificados. Tal atitude expande-se na America do
Norte (onde se fala, por vezes, em sociologia empirica, ou concreta). O
sociologo procura, entao, como intervir em diversos aspectos particula-
res do social para aperfei9oar uma situa9ao pratica. Desse modo, veem-
se sociologos interessarem-se pelos modos de gestao das empresas publi-
cas, pela cultura dos grupos de jovens, pelas familias reconstituidas,
pela integra9ao das mulheres diplomadas no mercado de trabalho, pela
rede das inter-redoes nas escolas, pelos habitos de consume em meio
rural, pela freqiiencia dos senses de saiide, em suma, por tudo que tece
a ordem social.

Acrescentemos que, nesses trabalhos, o sociologo, preocupado com
a sociedade em seu conjunto e fazendo, ele proprio, parte dessa socieda-
de, deseja, muitas vezes, seu aperfei9oamento e nisso vislumbra um
motive para envolver sua ciencia, o que alimenta, entre os sociologos,
como entre os economistas, uma nomeada sociologia crftica.

A antropologia — do grego anthropos, homem, e logos, estudo:
estudo do homem — poderia ser considerada como a ciencia humana
por excelencia.

A antropologia divide-se em dois ramos principals: a antropologia
cultural e a antropologia fisica. Esta ultima estuda os seres humanos sob

1
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CULTURA Sistema de ° angulo de sua constituinao biologica, tanto os de hoje — mas cada vez
cremjas, vaiores, menos — quanto os do passado (as vezes, urn passado muito afastado;
costumes e estuda-se, entao, restos fosseis ou tragos arqueologicos). Procura conhe-
compartMhados'pelos cer as particularidades ffsicas dos seres humanos e compreender a evolu-
membros de uma cao da especie humana.
comunidade. Em ciencias humanas, e a antropologia cultural que nos interessa.

Esta, imagina-se, estuda as culturas.

Antropologia, etnologia

Nomear uma disciplina cientlfica tambem e uma questao de cultura. E as culturas possuem suas particula-
ridades. Desse modo, na Europa francofona, chama-se, com frequencia, etnologia o que, na America do
Norte, e, em geral, nomeado antropologia cultural. Na Gra-Bretanha, a antropologia cultural chama-se
antropologia social.

Mas um vocabulario comum tende a se fixar: etnografia para observar e descrever as culturas de
comunidades particulares, a etnologia para comparar os dados assim recolhidos e a antropologia para
interpretar e fazer generalizacoes a partir desses dados.

Deve-se recordar essas variantes do vocabulario quando se le nesse domfnio das ciencias humanas.

O desenvolvimento da antropologia assemelha-se, em linhas ge-
rais, ao da sociologia. Seu nascimento, em uma forma moderna, na segun-
da metade do seculo XIX, tambem sofreu a influencia da teoria da evolu-
cao. O homem ocidental desejou conhecer os estagios de desenvolvimen-
to da especie humana e comecou a examinar culturas menos complexas
que a sua. O grande movimento de expansao mundial e de colonizacao,
que entao animava o Ocidente, abria-lhe imensos territories povoados
por pequenas comunidades, ao mesmo tempo, simples e muito diferen-
tes das suas. Contava-se com essa diferenga, com essa distancia cultural
para facilitar as comparagoes; o antropologo nao e o astronomo das cien-
cias humanas?

Para fazer suas pesquisas, o antropologo ia a campo, instalava-se
com os povos a serem estudados e vivia sua vida; observava-os o mais
discretamente possivel e anotava em um diario suas observances. Ir, as-
sim, a campo permanece um procedimento chave da antropologia, e esse
modo de recolher informasoes, por vezes nomeado procedimento antro-
pologico (ou etnologico), e agora utilizado por outras ciencias humanas.
Voltaremos a falar disso.

Faz pouco, os antropologos pararam de avaliar as culturas como
desiguais em uma escala de desenvolvimento. Estimam que simplesmente
sao diferentes por existirem em condicoes e com fins diferentes. O que
interessa aos pesquisadores em antropologia e que as culturas formam
sistemas cujos elementos interagem objetivando assegurar sua's fun?6es
essenciais. Tem-se, portanto, as perspectivas funcionalista e estrutura-
lista, encontradas anteriormente na sociologia. Acrescenta-se af a ideia
de relativismo: as culturas nao sao nem boas nem mas; simplesmente
existem e asseguram suas fu^oes relativamente a condigoes e necessida-
des especificas.

k
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Mais recentemente, o progressive desaparecimento das pequenas
comunidades isoladas e o crescimento das migragoes e dos contatos cultu-
rais levaram a se considerar as cultures preferentemente como sistemas
que evoluem em funsao de tensoes e de conflitos do que como sistemas
que tendem a estabilidade. Alem disso, a descolonizagao e a multiplica-
930 das redoes Norte-Sul conduzem, ainda mais, ao estudo de seu pro-
cesso de adapta9ao e das conseqiiencias que dai resultam no piano das
redoes interculturais.

O que mais aproxima a antropologia da sociologia e o fato de os
antropologos agora fazerem, em campo, suas pesquisas das sociedades
modernas e industrializadas. Sao, com freqiiencia, pesquisas aplicadas,
nas quais se pode ver, por exemplo, um pesquisador instalar-se em uma
fabrica para observar as formas de trabalho, visando a proper mudan-
qas, e um outro mergulhar em uma comunidade cultural minoritaria, em
meio urbano, para conceber modalidades de integra9ao mais flexiveis.

As ciencias da religiao sao menos um campo disciplinar do que a
aplica9ao do saber proveniente de varias ciencias humanas, especial-
mente da antropologia e da sociologia, a um campo particular do social
e do humano: a religiao.
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Os especialistas das ciencias humanas interessaram-se, desde mui-
to cedo, pela religiao, pois e um importante fenomeno da vida indivi-
dual e coletiva dos individuos e de sua cultura. Ja no inicio de nosso
seculo, Emile Durkheim, um dos pais da sociologia, desejava, em As
formas elementares da vida religiosa, conhecer, pelo "metodo sociologi-
co", a origem e a natureza da religiao; um outro, Max Weber, procurava,
em A etica protestante e o espirito do capitalismo, distinguir a influen-
cia da religiao nos comportamentos sociais e economicos.

Hoje, as ciencias da religiao multiplicaram seus objetos de pesqui-
sa. Estas versam sobre questoes como os mitos em uma sociedade primi-
tiva ou moderna, as seitas e o ocultismo em geral, as manifestacoes reli-
giosas populares, as diversas representagoes da vida e da morte, o desen-
volvimento do sentimento religiose nas criancas, as formas institucio-
nalizadas das religioes em relacao com os poderes, etc.

Psicologia

Pode-se acabar com o medo do escuro? Qual e a composigao ideal de
um juri? O divorcio dos pais destroi a confianga no casamento? Como
levar uma crianga a dominar o conceito de tempo? E mais eficaz uma
sinaleira redonda ou quadrada? A pratica regular de um esporte violento
reduz a agressividade? O que sugere o treinamento de golfinhos sobre a
aprendizagem humana? Como escolher o melhor entre vinte candidates
a um cargo de trabalho? O abuso do alcool esta ligado a uma imagem
negativa de si mesmo? Essas poucas perguntas que se fazem os psicolo-
gos ilustram bem a diversidade de seus interesses.

O ponto comum entre esses interesses e que todos tratam de fatos
mentais — comportamentos ou condutas, como alguns preferem dizer,
uma vez que e atraves delas que os fatos mentais manifestam-se. Mas a
psicologia, interessando-se pelos fatos mentais ou pelo comportamento
dos seres humanos enquanto individuos, e a menos social das ciencias
humanas. No entanto, reencontra, por vezes, os seres humanos, em sua
vida coletiva, pelo vies da psicologia social; falaremos sobre isso mais
adiante.

Em seu nascimento, a psicologia foi influenciada pelos trabalhos,
entao inovadores, sobre a psicologia do sistema nervoso dos animais.
Tera, por muito tempo, um interesse pelas experiencias em laboratorio
sobre animais e pelo procedimento experimental em geral. Tambem inte-
ressou-se pela teoria da evolu?ao e seus principles de selecao natural,
dai uma preocupa?ao duravel em classificar os seres humanos segundo
suas capacidades, comegando pelas intelectuais, e isso principalmente
com o auxilio de testes de inteligencia, entre outros. Assim Gallon, do
qual tratamos anteriormente (pagina 60), e conhecido por ter desenvol-
vido os primeiros testes destinados a demonstrar que as superioridades
e as inferioridades dos seres humanos tern origem natural, hereditaria.

Uma outra corrente influente da psicologia desenvolveu-se igual-
mente cedo, a partir de experimentagoes com animais. Estas tratavam
do condicionamento dos reflexes: ao sinal de que algo vai acontecer, o
sistema nervoso entra em a?ao. Psicologos dai inferem a teoria de que
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0 inato e o adquirido, a natureza e a cultura

Ofato de a inteligencia ser hereditaria ou adquirida pela formacao alimentou, por muito tempo, calorosos
debates entre os psicologos, e hoje ainda discute-se sobre isso. O ponto central do debate e o seguinte: se
a inteligencia e adquirida, as sociedades podem prever as intervencoes e as instituicoes, especialmente a
escola, que permitem desenvolve-la em seus membros; mas, se e hereditaria, por que investir por nada?

Resta que hoje, caso se reconheca, em geral, que a inteligencia (como outras aptidoes) pode depender
de certos fatores inatos, considera-se tambem que as capacidades intelectuais desenvolvem-se, e que o
interesse da sociedade e de seus membros e o de organizar o ambiente para permitir melhor desenvolve-
las. Uma sociedade como a nossa deveria preocupar-se, portanto, em oferecer a todos e a cada um a
melhor escola possivel.

os comportamentos — dos seres humanos, bem como dos animals —
sao essencialmente reflexes condicionados, respostas a estfrnulos do am-
biente. Fala-se entao em psicologia comportamental ou behaviorista.

A teoria behaviorista e rapidamente empregada para reger um gran-
de numero de atividades humanas, principalmente as atividades de apren-
dizagem. Um dos pais do behaviorismo, o americano John B. Watson, e,
alias, conhecido por ter declarado: "De-me um bebe [e] dele farei um
ladrao, um bandido ou um drogado. As possibilidades de modelar, em
qualquer dire9ao, sao quase infinitas. {...] Os homens nao nascem mas
sao construidos". Desse modo, Watson e os behavioristas estimam que
os seres humanos sao mais o fruto de seu meio, de seu ambiente, do que
da hereditariedade. Organizar a aprendizagem e organizar o ambiente,

"Inutil procurar saber se a causa e o meio ou a hereditariedade.
De qualquer modo, o erro e seu."
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ou seja, introduzir os estitnulos que conduzem as respostas desejadas.
Essa teoria, que conheceu numerosas elaboracoes, permanece muito viva
e seus tragos podem ser vistos nos meios de forma9ao, inclusive nos
programas escolares descritos em termos de objetivos de comportamen-
tos ou de desempenhos esperados.

O que acontece na mente humana tem pouco interesse para os
behavioristas: se alguem sente calor (estfmulo), bebe algo (resposta).
Isso e tudo! Outros psicologos pensam que se alguem sente calor, desen-
volve uma sensagao de sede, um estado mental que o incita a beber. Sao
esses estados mentais que interessam a estes psicologos, por vezes, cha-
mados cognitivistas.

Para eles, nao se trata de modificar os comportamentos humanos,
mas de compreender como o mental e constituido e de que maneira fun-
ciona. Veem na mente algo dinamico que se constroi na rela9ao com
diversos fatores, inclusive o ambiente. Tem particularmente curiosida-
de em saber como a mente recebe as informa9oes, trata-as, e capaz de
delas se servir e, a partir delas, criar outras. Sob esse angulo, possuem
igualmente uma importante influencia nos sistemas de forma9ao. Pode-
se, por outro lado, pensar que a disciplina metodologia da ciencia em
ciencias humanas, que objetiva levar os alunos a praticarem suas aquisi-
9oes teoricas sobre metodos de pesquisa, tambem sofreu a influencia da
psicologia cognitiva, pois, na constru9ao dos saberes, ha o apelo as capa-
cidades mentais.

Se a psicologia e preferencialmente uma ciencia do humano torna-
do como individuo, sabe estabelecer a Iiga9ao com o ser humano coletivo
atraves da psicologia social. Esse ramo do saber em ciencias humanas
proveniente, ao mesmo tempo, da psicologia e da sociologia hoje usu-
frui de uma evidente independencia. A psicologia social tem por objeto
os comportamentos dos individuos no que sao influenciados por outros
individuos ou pela sociedade em geral. Interessa-se por todas as formas
de intera9ao social. Suas pesquisas apresentam uma grande variedade
de objetos, por exemplo, os modos de forma9ao dos grupos e seu funcio-
namento; a distribuigao dos papeis e dos status sociais; a natureza da
autoridade e seu exercicio; os processes de tomada de decisao em gru-
po; os modos de trocar a informa9ao e seu uso; as redoes interculturais;
o papel e a natureza dos preconceitos culturais e sociais; a educa9§o das
crian9as e os processes de transmissao cultural; a influencia dos outros
na forma9ao da personalidade individual; os principles e as praticas da
propaganda; os mecanismos da delinqiiencia e do crime; etc.


