
Editorial 

 

Elaine A. Teixeira Pereira 

Rita Cristina Lima Lages 

 

O Pensar a Educação em Revista apresenta neste número uma escrita de revisão 

bibliográfica dedicada ao tema “Estatísticas e Educação”. A professora e pesquisadora 

Natália de Lacerda Gil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 

seu artigo Estatísticas e Educação: considerações sobre a necessidade de um olhar 

atento, apresenta uma síntese da produção acadêmica acerca da temática com o objetivo 

de ser um roteiro introdutório ao leitor. Para tanto, seu texto nos convida a refletir sobre 

as estatísticas produzidas e postas em circulação no Brasil, sua relação com a educação, 

e como essa relação está imbricada à própria constituição da Estatística como área do 

saber.  

 A trama textual é constituída por um alinhavo de leituras de produções 

acadêmicas, compostas por autores (em sua maioria estrangeiros) que se firmaram como 

referências centrais sobre a temática, e pelo acúmulo da produção brasileira acerca da 

mesma. A autora organiza sua escrita em torno de três eixos: no primeiro, que traz a 

rubrica Sociologia histórica da quantificação, encontramos reflexões sobre os estudos 

de Alain Desrosières, Paul Starr, Ian Hacking, Theodore Porter e Margo Anderson; no 

segundo, dentro do subtítulo Perspectivas teóricas e o exercício de crítica às 

estatísticas, são mobilizados, principalmente, os trabalhos de Pierre Bourdieu, Laura 

Venciday, Clarice Traversini, Samuel López Bello, Loïc Wacquant, Tom Popkewitz e 

Sverker Lindblad; já o terceiro, Algumas considerações sobre as estatísticas em 

educação, é dedicado à produção brasileira e trata das pesquisas em estatísticas e 

educação. Inscritas nos campos da Sociologia e da História da Educação, destacamos 

desse terceiro momento as próprias pesquisas de Gil, que se mostram como referências 

para o estudo das relações entre as estatísticas e a educação no Brasil. 

Chamando a atenção para as possibilidades e os limites das estatísticas, a autora 

as situa como representações, como forma moderna de dar sentido ao mundo. Ao 

mesmo tempo, as estatísticas atuam não apenas na leitura, mas na produção da 

realidade, uma vez que incidem na construção das condições de existência daquilo que 



descrevem. Dar-se conta disso pode significar um (necessário) ponto de inflexão em 

nossa forma de conceber o poder do uso dos números na leitura e descrição do real.  

Cumprindo os propósitos do Pensar a Educação em Revista, além do artigo 

inédito, a autora indica dez trabalhos sobre a temática, por ela considerados como 

relevantes. Esses textos são enumerados no final do artigo de Gil e seguem com os 

respectivos links no sumário da Revista, de modo que podem ser acessados online. 

Reafirmarmos as orientações desse periódico no sentido de reunir estudos sobre 

temas pertinentes ao debate educacional atual, tanto com a finalidade de fornecer 

subsídios para professores e pesquisadores que se interessam e queiram trabalhar com 

os mesmos, quanto de buscar contribuir para que os desafios da educação no Brasil 

sejam objeto de reflexão. Deixamos, portanto, o convite para a leitura do artigo de 

Natália Gil, assim como dos dez trabalhos por ela indicados – o que, certamente, 

ampliará nosso olhar sobre a temática Estatísticas e Educação. 


