
Quais as contribuições das ciências sociais e humanas em contextos de pandemia? 

 

Indagar, questionar e refletir. Afirmar, negar e construir o novo. Conhecer, entender e 

ampliar a consciência. Esses são os contributos das ditas ciências sociais e humanas para a 

sociedade. Não entendeu? Vamos explicar!   

A ciência, no singular, é oposto de senso comum, que consiste em uma opinião, 

baseada em hábitos, costumes e preconceitos, sendo o oposto, a ciência exige um trabalho de 

investigação sistemático e metódico. Mas o que isso significa? Significa que o conhecimento 

oriundo da ciência é fruto de pesquisas, de teorias que possuem validade na comunidade 

científica e naquele determinado período conseguirem explicar e compreender fatos e 

fenômenos. 

É importante esclarecer que não há uma única ciência, ou seja, ciência não é singular, 

mas sim plural, ciências. Segundo, todas e quaisquer ciências são humanas, pois resultam de 

uma atividade humana, que busca construir um conhecimento sobre algum questionamento de 

sua existência. Chegamos assim ao nosso ponto central, os questionamentos sobre nossa 

existência.  

A vida humana é complexa, então respostas unívocas correm o sério risco de apenas 

capturar uma dimensão muito pequena desse emaranhado que é a humanidade. Por isso, a 

exigência, de diferentes formas de apreender o ser humano, seu ambiente, os fenômenos, etc. 

As ciências sociais e humanas possuem a preocupação de analisar a realidade em seu 

movimento, não são meramente um partilha de informações e teorias que nada condizem com 

a realidade, mas ao contrário, estas ciências contribuem para que possamos compreender de 

forma crítica nossa própria existência, como pessoa e nosso lugar/papel em sociedade. 

As ciências sociais e humanas vivem tempos difíceis, de descredibilidade, de ataques 

sobre suas contribuições e qual seria a sua utilidade diante a realidade. Mas, frente a maior 

crise sanitária de nossas vidas, como as ciências sociais e humanas podem contribuir perante a 

COVID-19? 

Sabemos que pandemia é uma denominação utilizada para caracterizar uma doença 

infecciosa que afeta um quantitativo de pessoas pelo mundo, por isso o novo corona vírus está 

sendo chamado de uma doença global. Posta a definição de pandemia, chegamos ao ponto de 

partida desta reflexão, a doença é global, mas a experiência de cada pessoa, de populações e 

países não são generalizáveis ao ponto de afirmamos que, todos vivenciaram a pandemia da 

mesma forma. 



O que pretendemos dizer com isso, é que as ciências sociais e humanas irão atuar na 

particularidade das experiências humanas, ou seja, dará rosto, biografia e vivências aos 

números estatísticos. Irá construir levantamentos e mapas sociodemográficos, trazendo as 

características das populações, como vivem, quais são seus hábitos, como se organizam no 

cotidiano, quais condições sociais e econômicas, possuem para enfrentar a pandemia, se tem 

acesso aos serviços públicos e itens essenciais de cuidado. Questionamentos que são 

essenciais para o Estado Brasileiro planejar medidas emergenciais de apoio a sua população. 

Mas não é somente nesse ponto que as ciências sociais e humanas contribuem para o 

enfrentamento à pandemia. Façamos algumas perguntas: Como você e sua família estão se 

sentindo durante o isolamento social? Quais as principais dificuldades, que surgem com a 

convivência num processo de confinamento social? Como está sua saúde mental? Como você 

explica isso para as crianças? Por que os/as brasileiros/as têm dificuldades de seguir as 

orientações do Ministério da Saúde? Quais os impactos da quarentena para a dinâmica 

societária? Quais serão os aprendizados sociais após a pandemia? 

Sabemos as respostas a esses questionamentos? Tais respostas serão construídas por 

meio do trabalho investigativo e das atividades intelectuais dos cientistas sociais.  

Por isso, cada experiência humana é valiosa para as ciências sociais e humanas, que 

utilizam-se em sua grande maioria de métodos qualitativos para realizar suas pesquisas, 

construir conhecimento científico e divulgá-lo para comunidade, sob diversificadas formas: 

em jornal, televisão, internet, podcasts, entre outros. 

No atual contexto da pandemia, o trabalho científico dessas ciências é não 

universalizar experiências locais, que não condizem com outras realidades. Exemplo disso, é a 

forma de enfrentamento a COVID-19 na China, com a utilização de alta tecnologia, de 

processos gerenciais de controle epidemiológico muito mais avançados que diversos países, 

especialmente, se pensarmos na realidade brasileira.   

Não há dúvidas que as experiências internacionais já acumuladas para enfrentar o 

COVID-19 irão auxiliar-nos muito aqui no Brasil, mas não podemos esquecer das 

particularidades de nossa realidade marcada por desigualdades sociais estruturais, de pessoas 

e famílias que não tem acesso a saneamento básico, comida, moradia, renda, a itens básicos de 

higiene como sabão e água, quem dirá álcool em gel 70% e máscaras. 

Então, é possível sim, afirmarmos que as ciências sociais e humanas possuem uma 

contribuição imprescindível em momentos de crises sanitárias, pois a cada história revelada, a 

cada voz que não é silenciada e a cada vida valorizada, novas possibilidades de sociabilidade   



e de democratização de direitos poderá ser construída na perspectiva de garantir uma vida 

mais digna à população. 
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