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Em desuso no campo das ciências humanas ao longo da segunda metade do século XX, as 
grandes interpretações gerais da realidade brasileira poderão ter uma oportunidade de retorno. 
A idéia havia sido sugerida pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, na Academia Brasileira 
de Ciências, e foi lembrada pelo presidente da Capes, Jorge Guimarães, durante o XIV Congresso 
Brasileiro de Sociologia, no fim de julho.  
 
(ABCP), Fabiano Santos, vê com bons olhos eventual apoio para resgatar a tradição das grandes 
interpretações. Segundo ele, porém, a conjuntura atual impõe a formação de redes de pesquisa 
interdisciplinares. 
 
"Não é mais possível apenas um pensador amarrar toda a complexidade em torno da questão do 
desenvolvimento histórico", afirma o pesquisador do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 
de Janeiro (luperj), também participante do fórum no Congresso Brasileiro de Sociologia. 
 
Segundo Santos, o declínio das grandes interpretações nacionais no campo das ciências humanas 
foi uma questão conjuntural. Desde a década de 1950, as ciências humanas desenvolveram-se a 
partir do estudo dessas grandes interpretações - obras fundadoras, diz Santos. A decantação 
desses estudos levou à especialização das pesquisas. 
 
Paralelamente, formou-se, de maneira bem-sucedida, o sistema nacional de pós-graduação, 
privilegiando também a especialização, característica absorvida pelo seu funcionamento ins-
titucional. "Um estudante com aspirações a ser um bom pesquisador na área de ciências sociais 
é inserido num modo de ensino e de produção de pesquisa que não favorece essa grande linha 
interpretativa", exemplifica Santos. 
 
Para ele, no entanto, a tradição da grande interpretação não precisa se perder e pode conviver 
com a especialização. Albuquerque Jr., presidente da Anpuh, defende a interconexão das 
interpretações específicas e especializadas - por pressuposto, mais aprofundadas - em torno de 
temáticas gerais. "É preciso perceber as heterogeneidades e, ao mesmo tempo, pensar possíveis 
articulações entre elas", afirma Albuquerque Jr., exemplificando com temas como a violência, as 
desigualdades sociais e a questão ética. 
 
A interconexão em torno de grandes temáticas seria uma tentativa de impedir interpretações 
homogêneas para uma sociedade multicultural e diversa. Albuquerque Jr. conta que, ainda no 
primeiro mandato do atual governo federal, o Ministério da Cultura, à época comandado por 
Gilberto Gil, chegou a promover reuniões com grandes nomes da cultura brasileira para debater 
um projeto com o objetivo de pensar o Brasil. Segundo p presidente da Anpuh, participante de 
uma delas, em Salvador, o ministério partia de uma idéia homogênea de cultura. Gil foi então 
lembrado do fato de o movimento tropicalista, do qual foi um dos expoentes, ter contestado 
justamente o conceito de identidade nacional única. 
 
Pluralidade 
 
Num eventual apoio da Capes a novas interpretações gerais da realidade nacional, como então 
garantir espaço às visões heterogêneas e à pluralidade da diversidade cultural brasileira? "A 
burocracia educacional produz homogeneidade", diz Antônio Carlos Souza Lima, antropólogo e 
professor do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Para o professor, 
o campo da antropologia, em seu processo de constituição como subárea especializada das 
ciências sociais, foi refém da homogeneização. 
 
Souza Lima participou do fórum sobre política científica no Congresso Brasileiro de Sociologia, 
representando a Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Como diretor da entidade, o 
professor diz que eventual edital da Capes para apoiar interpretações gerais seria uma 
oportunidade para desenvolver pesquisas no campo das ciências sociais. Em sua opinião, porém, 
Souza Lima teme justamente pela falta de pluralidade. "Todos obscurecem 'o que é o Brasil', 
termo que designa um país que tem e não tem uma unidade", afirma o professor. 



Por sua vez, Albuquerque Jr. defende a inclusão, em eventual edital da Capes, de critérios para 
deixar claro o intuito de privilegiar a diversidade de pontos de vista e abordagens metodológicas. 
Para isso, a participação das associações científicas do campo de humanas poderá ser 
importante. Independentemente dos riscos de homogeneização, o presidente da Anpuh lembra 
que o papel indutor do Estado por meio da Capes, seria importante para promover a interconexão 
de interpretações heterogêneas, que implicariam pesquisas extensas, em redes, com grandes 
equipes. 
 
Já Fabiano Santos não vê riscos de eventual apoio da Capes produzir interpretações 
homogeneizadoras sobre a realidade nacional. Para o presidente da ABCP, os procedimentos de 
seleção de projetos - tanto da Capes quanto do CNPq já estão institucionalizados em prol da 
meritocracia e da diversidade de pontos de vista. Santos acha importante, no entanto, avaliar os 
resultados das políticas públicas já voltadas para a formação de redes de pesquisa, como o 
programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, para aumentar a eficácia do apoio a 
novas interpretações gerais coletivas. 
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