
É relativamente difundida a
impressão de que as Ciências
Humanas não gozam do mes-
mo prestígio, na mídia e nos
meiosdedivulgação,dequego-
zam as chamadas Ciências
Exatas e as Ciências Biológi-
cas.Aimpressãoé,emboame-
dida, falsa. Com frequência, a
mídia recorre a especialistas
dessasáreasparadiscorrerdi-
daticamente sobre tema que
eventualmentetenhaapareci-
do no noticiário, uma desco-
bertacientífica,umnovomedi-
camento,umanova técnicade
tratamento de saúde ou uma
sacada genial que resolveu al-
gum velho enigma matemáti-
co. É que o conhecimentopro-
duzido nessas áreas é geral-
mente difundido em revistas
científicas de acesso difícil ao
grande público. Sua populari-
zação depende do chamado
jornalismo científico, que tra-
duzemlinguagemcomumtex-
tos herméticos. É frequente
que um jornal se reporte a um
artigo daNature ou da Lancet,
revistas de grande prestígio
entreespecialistas,quenãora-
ro anunciam inovações e des-
cobertas científicas.

Nas Ciências Humanas as
coisasgeralmentenãoaconte-
cem desse modo. No entanto,
sua popularidade é, provavel-
mente,maiordoqueadasciên-
cias dessas outras duas gran-
des áreas. Dentre os livros
científicos de maior venda-
gemnomundoestãoosdaNo-
vaHistória, não só traduzidos
para várias línguas como
transpostos para o cinema, a
literatura e o teatro. Cito o li-
vrodeNatalieZemonDavis,O
Retorno de Martin
Guerre(PazeTer-
ra, 1987), que
inspirouofil-
me Le Re-
t o u r d e
M a r t i n
Guerre, di-
rigido por
DanielVig-
ne e estre-
lando Gé-
rard Depar-
dieu e Nathalie
Baye. A própria
historiadora foi consul-
tora na produção do filme.

Não só em relação à Histó-
ria o homem comum pode ir
diretamente à fonte e ler o li-
vro original em que descober-
taseinterpretaçõessãoexpos-
tas, coisa que rarissimamente
acontecenasExataseBiológi-
cas. Também a Antropologia

tem gozado de prestígio e po-
pularidade. Lembro a obra do
antropólogoamericanoOscar
Lewis, sobre a cultura da po-
breza no México, reeditada
em formato de livro de bolso,
traduzida em várias línguas e
lida amplamente por pessoas
que não precisam da media-
ção interpretativa damídia.

O mesmo se dá com livros
de Sociologia, como os de Pe-
ter Berger e Thomas Luck-
mann, em particular A Cons-

trução Social da Realida-
de,editadoemforma-

todebolsoevendi-
do em livrarias
deaeroportose
deestaçõesfer-
roviárias. No
Brasil, um
clássicodaSo-
ciologia, Par-
ceirosdoRioBo-

nito, de Antonio
Candido, inspi-

rou o filme Marva-
da Carne, dirigido por

André Klotzel e estrelado
porFernandaTorres,Adilson
Barros e Regina Casé. Foi
num artigo do sociólogo Flo-
restanFernandes,“Contribui-
ção para o estudo de um líder
carismático”, que Paulo Betti
emparte se inspirouparapro-
duzir o filme Cafundó, sobre
João de Camargo, um negro

místico de Sorocaba. Em ge-
ral,nessescasos,aindaqueha-
jacitaçõesexplícitas,amídiae
o público não percebem a ori-
gem dos enredos e dos temas
em obras das Ciências Huma-
nas.DiversamentedasExatas
e Biológicas, as Humanas es-
tão amplamente presentes na
criaçãodonovosensocomum,
próprio damodernidade.

Estamos,portanto,emface
devisibilidadesdiferentesdos
diferentescamposdoconheci-
mento científico enão emface
demenorrelevânciadasCiên-
ciasHumanasoudemenorim-
portância científica dessa
áreaoudemenorinteressepe-
lo conhecimento que nela se
cria. Com frequência jornalis-
tas recorrem a sociólogos e
cientistas políticos para inter-
pretar corretamente pesqui-
sas divulgadas pelo IBGE ou

por institutos sobre pobreza
ou sobre estranhos desencon-
tros entre a alta popularidade
dopresidentedaRepúblicaea
clamorosa pobreza demassas
imensas da população.

Certa secundarização das
CiênciasHumanasentrenósé
própria destemomento histó-
rico da sociedade brasileira.
As ciências das outras duas
áreas investigam e explicam
realidadesquenãoestãosujei-
tas à apreciação subjetiva dos
envolvidos. Na Física ou na
Biologia,oconhecimentoéob-
jetivoeresultadaobediênciaa
cânonesprecisos.Nocasodas
Humanas, o conhecimento é
sobre o homem e é produzido
pelo próprio homem, ainda
queespecialista treinadopara
a prática da isenção ética em
relação ao objeto do conheci-
mento. Um biólogo não pode
tomar o partido da minhoca
que estuda nem um botânico
pode se envolver afetivamen-
te comaurtiga que é seu obje-
todeanálise.Comohomemas
coisas são diferentes. Entre a
ciênciaeasociedadequeestu-
da interpõem-seas ideologias,
o homem como ser de cons-
ciência e não só como objeto.

As Ciências Humanas no
Brasil vivemummomento ad-
verso, marcado pela confusão
do público entre ideologia e
ciência. Aí se interpõem as
ideologias religiosas e políti-
cas, o senso comum. Os câno-
nespara“filtrar”essasinterfe-
rênciasnaproduçãodoconhe-
cimento científico são aí mais
complicados do que nas ou-
tras ciências. Este é um mo-
mento da sociedade em que o
homem comum se satisfaz
com explicações de natureza
ideológica. Ele não temcarên-
cias de consciência social que
o levem a indagações que lhe
permitam não só superar as
ideologias, mas também com-
preendê-las como mediações
deformantes da realidade so-
cial.É,pois,pequenaaoportu-
nidade de que as CiênciasHu-
manasocupemcomrostopró-
prio o primeiro plano no palco
do conhecimento.No entanto,
elasestãolá, todootempo. ●

*JosédeSouzaMartins,soció-
logo, é professor emérito da
FaculdadedeFilosofia, Letras
eCiênciasHumanasdaUSP
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