,O ÂMBITO DAS CIÊNCIAS HUMANAS

Em sua maioria,

os autores consideram

como Ciências H~

,

manas as mais usualmente chamadas Ciências Sociais; esta~,

tl'Bdição que tem pr vatecldo na cultura brasileira,
pl ••

"IH' ftf\ itulH

ais (cf Problemas

l'

ntern nt

ências Humanas surgiu principalmente
uso. Há". na Universidade,
em seus cursos,

Gilberto Freyre.

o~ exp r ~IíIÕOfJ Ciôncla8

Brllsi1oh'oB de Antropologia,

pga.

na França,

tãca , Contudo, na própria França,

l

que dá"um sentido mais largo

ci "'n

Humanns
99 e 265).

a

por exemln~ 80qi

A expressão

e a( se tem desenvolvido

uma "Faculte;' des Lettres

considera como tais História,

sem diivida,

Ciseu

et Scí.ences Humaines" que,

Psicologia,

Sociologia e Lingui.2

o Centre National de Ia Recherche Scientifi -

expressão.

Pode-se tamb~m observar

o seguin-

,-

','

.

.

te: o que as instituições

, I .:

ou autores franceses

r_esponde, em linhas gerais,
ris,

chamam de Ciências Humana s cor>

ao que instituições

Lnte r-naci.ona s, sediadas ,em P'a>
í

chamam comumente de Ciências Sociais. Desta forma,

'"
'cípío,
-

aceita-se,

em pr ín-

-

,'"
.
se nao uma sa.nornrrn.a,ao
menos uma aproximaçao entre as duas expres ':"

sões. E em outros grupos, a expressão

"sciences hurnaíne s "

é usada

como

uma

"
espécie de abreviação de "sciences
comumente esta expressão

sociales et hurnaí.ne s"; C. Levy Strauss

"s cí enc es sociales et hurna í.nes ";

Na lingua inglêsa não aparece a expressao
nas "; no campo das Ciências Sociais se incluem as disciplinas
partes,

corno ~ o caso da França,

R. Hilgard e Daniel Lerner,
,

.i,

a smomrma,

usa

são consideradas

especialistas

"ciências huma que, em

outras

Ciências Humanas. Ernest

norte-americanos,

parecem

aceitar

como se verifica de ser o usocial sci entí st" indicado corno o espe -

cialista em ciências humana s (cf Les Sciences de Ia Politique aux Etats Unis, p.
19 nota 1).
j

Ao ser criada a UNESCO, em 1946, o relatório
preparatória

sÔbre o programa

da comissao

da instituição continha um capitulo sôbre

cias Humanas, dentro do qual a primeira

as

ciêU

parte era dedicada ~s Ciências Sociais;

·2•

•
ded~s =se dai uma primeira
va+s e , a seguir,

diferenciação,

pois dentro do mesmo capítulo,

da filosofia e das humanidades.

CO h~ um subdiretor

Na organização

geral para Ciências Humanas,

e sob seu âmbito compreendem-se

trata-

atual da 1)NES-

Ciências Sociais e Cultura

um Departamento

de Ciências Sociais e

,

um

Departamento de Atividades Culturais.
Em 1962, a pr~pria UNESCO promovendo uma pesquisa
dorrrlnio das ci;n:cias humanas e sociais,
linguistica,

a psicologia,

sim restrita,
,

considerou como tais a demografia,

a antropologia

cia econômica. Ao que nos parece,

a

social e cUltural, a sociologia e a ciên-

nao se tratava

ou seja, fixando aquelas disciplinas

de uma relação completa, mas
que deveriam

espectficamente

.

'

ser abrangidas no inqu~rito,

no

não como a totalidiíde das Ciências humanas e soei-

aí s ,

---

..

-

Levy Strauss mante,m uma distinçao para as disciplinas'
~ratam do homem, entre ciências sociais e ciências humanas.
r a s, todos os estudos jurídicos,

econômicos e po1~icos,

logia e da psicologia social; entre as segundas,
coloca "aprehistória

e a história,

a antropologia,

Entre as primei

e certos

..

ramos da socio

-

"
que sao automaticamente
a linguistica,

que

sociais,

a filosofia,

a 1ógi

ca e a psicologia.
Analizando a classificação
to sôbre as tendências

adot ada pela UNESCO no inqu~ri-

da pesquisa nas Ciências Sociais,

em livro recente (Les Sciences de 1tHomme en France,
"

11' tA pr

pOlltA

n"'o cor r e sponde

"

xntn munte

",
ido

que

o professor
Paris,

80

Jean Viet ,

1966)•• acha que a

ln~, nA 'r

nç~,

dn

ência13 do Homem~ A sou ve r e s ta e comp r eende eí a m,

nlórn da Dernog r afl a, Li n •

guí.at.í ca, Ps ícol.ógía,

Sociologia e 'Ciências Econ~

micas,

.•.

Antropologia Social e Cultural,

,

mais CienciaPplitica,

Psicologia

o profo"Herv~ Carrier,

Social e Geografia Humarra;
em estudo incluido numa obra coletL

va, ~o analizar o' papel das ciências humana s, as considera

como aquelas dí sc í>

-

••

plinas q.ue têm por objeto o homem, em seu comportamento
como tais a soCiologia, a etnologí a, a antropologia
quiatria e a psicologia sociál (Essais

obs erváve l; e alinha

social,

a psicologia,

de Sociologie Religieuse.

Editions

a psi Spes

i

1967 ).

Paris,

-"

,

.•.

"

/'

Nao ha duvida de que e diflcil definir o dominio das Ciencias
Humanas,
lugar,

se considerarmos

e, em segundo lugar,

essa divergência

de pontos de vista,

o fato de serem numerosas

as disciplinas

homem como objeto, embora e studando eo em diferentes

..

chfeld, em prefácio a,o número da Revue lnternationale
XVI, n, 4, 1964) dedicado aos problemas
manas,

assinala

à

se-nos,

sociais e hue isto tanto
como ain-

humanas.

Se bem po~

entre as duas expressões,

contudo)que o âmbito das Ciências do Homem

ências Sociais.

O pr of, Ho -

exata do que designa,

sociais etências

uma aproximação muito estreita

que têm o

des Sciences Sociales(v.

suscitados pelas ciências

sua extensao e compreensao

da na distinção mesma entre as ciências
sa aceitar-se

dimensões.

a obscuridade da pr~pria noção" dessas7&nsciplinas,

no que se refere

\

em primeiro

é

afigura-

mais amplo que o das Ci-

Ciências Humanas devem considerar-se,

em pr íncípí.o,

aquelas

dí scí.p.línas -que estudam o_c?mportam~n~<?do homem tendo-o como objeto de suas
-

observações

---

--

t

dentro do contexto ou ambiente em que vive. As Ciências Sociais, de

,,---

..

..---

.

certo modo, se originam daquelas e delas fazem parte;
mo t ernpo, eapec Ífí carnente Sociais,
em suas relações

pois tratam

são Humanas e, ao rne s>

da vida do homem como l1~ocius"

uns com os outros em ~ferentes

aspectos da convivência em s,2.

do momento de sua vivência" Além de objeto~ tal como nas Ciências Humanas em
_._-_

••

geral,

--

"

o

' __

--.~.-.-

__

-

o homem .~ também agente, Outr a s disciplinas

dimensões dífe r ente s, não enfatizam as relações
dimensão
temporal;
...,..

-

o da Geografia,

dimensão do passado reconstituido

---.....

,

sociais:

-

na-,-dimensão espacial.
-----..,

é

em

o caso da liist~r~» na

o da Arqueologia,

na

pelo que restou de povos extânto s, são, porém,
.

.

que e studarn o Hornern

•
•
Ciências Humanas visto que o homem é o seu objeto de estudo e observações.

t m.uito variada,
.~ .

. ~

encias Humanas. Para as crencras

ma parte das Ciências Sociais.
marxista;

segundo os Autores •. a classificação

na URSS, por exemplo, elas compreendem u>

Estas formam dez grupos,

2•... sociologia; 3••• metodologia de 'pesquisas

sociais,4.-

ciências poltticas:

da consciência

7. • ciências das formas diferentes

al, Pedagogia,

Antropologia,

Linguistica,

Medicina Social (v. zvor~ne»
Para Piaget,tas

Psicologia;

compreende

Psicologia

pez-ímentaçao,

matematização

Soci-

al'i'tigona Revue, cít , pgs. 642/644).

-

~

a. - ciencias que procuram

leis por observaçao

~

em qua

sistematica,

ou dedução qualitativa; b•.• disciplinas

ex~

históricas;

'.

c•..• disciplinas jur(dicas;

d•... disciplinas

'

íilos~ficas.

a•.• constitue~f as ciências sociais e humanas,
, são consideradas
Psicologia,
nética,

social; 8•.•

ciências do homem são classificadas

tro categorias'
,

6•••

social; 9. - ciências do homem, 10. ':"

O grupo 9, que distingue as Ciências humanas,

as seguintes disciplinas:

\

nas ciências

ciências econômicas;

-ciências histt5ricas.

.---

a saber: 1•... fikosofí a '

ciência da organização do desenvolvimento social. 5••.

ciências das formas -gerais da consciência

.

de Ci

como tais,

nesta categoria,

Ciência Econômica e Eéonometria,

Lógica Simbólica, Epistemologia

Para êle as da categoria

chamando-as

ciências das leis

•
•

Sociologia, Antropologia Cultural,
Demografia,

Lingu(stica,

Ciber-:-

da pesquisa cí entífl ca, Pedagogia Expe,:"

I

I

·1

I

rimental (ver Revuea cít , p~ 601/602).

J:' citamos

anteriormente

as classificações

Jean Viet , Para Ví et, além das nove que enumera,

lações entre as ciê~cias -humanas e a História.
como uma de.ías , Também le~bra

acrescenta

da UNESCO e de
que, dadas as r e>

pode "se legitimamonte

a opinião de Glenisson,

ter

esta

para quem as ciências

I

do homem consentem-em reconhecer,

ern seu próprio dorrrírrlo,

um papel pa rtdcu>

,U.
"'.
1ar ~'.
nlstorla.

\

I

I
'" s ía
. existente,
Em face do expoato, e dada a cont r over

de um

j

1

..0"--

.s,

lado, e,

de outro lado, considerado o estado atual de nossos conhecimentos,

que se reporta

A

classificação

no

das Ciências que estudam o Homem. parece-

nos

que, em pr íncfpí.o, podemos aceitar que as ciências humanas correspondem

a to

-

---

-

-

--

do o conjunto de disciplinas que estudam o homem corno seu objeto, observando·

--...--

\

o em suas dífer entê s maneiras

~

de comportam:ento.

-

em conta ~a diferentes pontos de vista existentes,
jam consideradàs

lho Federal de Cultura as seguintes disciplinas,

Dentro desta id:ia
sugerimos,

no âmbito das ciências humanas,

--------

e tomando

eniprinc(pio,

se-

para as atividades do Conse>

cuja seleção resulta

de aprovei-

J

.tamento das sugestões de autores anteriormente

citados: Antropologia

Ciência
Econórní ca;
Ciência
Polltica..• Derno
gr afi a; Folclore;
t"--~
_
,...
•.
._

-----

-

. Hist~ria. Jlinguistica. Psicologia Social; Sociol~gia.

-.'

te para fins operacionais

---

compreendidas,
,

\

do Conselho. Outras disciplinas,

se considerarmos,

Conselho foi criado e. de outra parte,

Geografia Humana t

uma classificação

seriam excluidas visto que não teriam,

'cação mais profunda,

vida brasileira,

t

de uma parte,

em nosso caso,

o Jato de já possuirem

.,

aígrrifí

«

?rgãos atuantes na

c

·.r
r'

ser :

os objetivos com que . o

\

"...

-

puramen

que ai poderiam

eví.tando+se assim duplicidade de trabalho.

o.r.

6~

f--

