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Introdução

O falecido compositor Sivuca certa vez cantou que: “quem pergunta por cachaça

quer sentir o cheiro”3. O cientista alheio ao mundo fora do laboratório é uma falácia

moderna. Quem faz Ciência busca compreender e explicar alguma coisa, utilizando seu

tempo munido de intencionalidade. A Estatística é uma Ciência utilizada por diferentes

meios de comunicação para compor notícias com as quais divulgam acontecimentos ou

apresentam determinados fenômenos à sociedade. Como exemplo, pode-se citar o uso

da Estatística na elaboração de dados econômicos e financeiros. É possível perceber na

utilização da Ciência uma tendência à elaboração de formas enviesadas como porta-voz

de resultados e situações indubitavelmente definitivos, evidentes por si e,  sobretudo,

objetivos. 

 O objetivo principal do presente trabalho é contrapor o discurso de que existe

uma  intransponível  fronteira  entre  objetividade  e  subjetividade  na  elaboração  de

conhecimento científico,  dentro  do qual  a  Estatística  se  constitui  em uma forma de

divulgação  de  resultados,  mostrando  que  ambos  os  aspectos  convivem  desde  a

formulação  de  projetos  de  pesquisa  até  o  anúncio  de  resultados  relevantes.  São

utilizados dados extraídos de Bayer et al (2013) e elementos apresentados por Camargo

(2009) e Martin (2001), com o texto costurado pelas ideias apresentadas por Miotello

(2012),  além do aporte  teórico de Demo (2000).  Pensando com Bakhtin,  ao refletir

sobre o dado e o criado “[...] o enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de

algo já existente fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes

1FAESA e UNICSUL
2UNICSUL
3Extraído de “Te Pego Na Mentira”, de Sivuca e Glorinha Gadelha.

Te pego na mentira tô dizendo chega / Catemba no terreiro tem malandro chega / [...] Quem pergunta por
cachaça quer sentir o cheiro [...] / Quem te leva na conversa faz jogo rasteiro. 

Catemba é bebida originária de Angola, que chegou ao Brasil e fez sucesso principalmente no interior,
devido ao baixo preço de comercialização.

http://www.letras.com.br/autor/Sivuca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://www.letras.com.br/autor/Glorinha_Gadelha


dele, absolutamente novo e singular, e quando ainda por cima tem relação com o valor

[...]” (BAKHTIN, 2003, p. 326). A partir disso, parafraseando Miotello (2012), pode-se

ver no pesquisador que utiliza procedimentos estatísticos alguém que se encarrega de

impor limites fronteiriços para poder estudar aquilo que quebrou, de acordo com a sua

forma de embaralhamento. Sua criação é única, mas desenvolveu-se sem um contexto

dialógico de determinada época.       

A  própria  existência  de  uma  ideia  de  relevância  já  é  manifestação  de

subjetividade,  necessitando  de  discussão  dos  critérios  levantados  por  pesquisadores,

pois  demanda  o  diálogo  constante.  Posições  científicas,  apesar  de  tentativas  de

determinados  meios  mostram  o  contrário,  são  sempre  inconclusas.  Os  órgãos  de

imprensa, diante a mobilidade do conhecimento científico tentam exatamente propagá-

lo  como  algo  cristalizado  e  imobilizado,  dando  ares  de  elaboração  definitivamente

conclusiva ao que se publica. 

Porém, a essência do conhecimento científico (muitas vezes, em consequência

do estatístico) é o permanente debate, que leva à abertura às críticas e formulação de

novos sentidos,

 
[...] pois um sentido atual não pertence a um (só) sentido mas tão-somente a
dois sentidos que se encontraram e se contactaram.  Não pode haver “sentido
em si” [...] não pode haver o primeiro nem um último sentido, ele está sempre
situado  entre  os  sentidos,  é  um  elo  na  cadeia  de  sentidos  [...]  na  vida
histórica, essa cadeia cresce infinitamente e por isso cada elo seu isolado se
renova mais e mais, como que torna a nascer (BAKHTIN, 2003, p. 382).  

Os  livros  didáticos,  por  sua  vez,  também  tendem  a  tratar  o  conhecimento

científico  dessa  forma,  com  algo  encerrado  em  si  mesmo,  não  dando  margem  à

possibilidade de emergir a subjetividade do trabalhador em Ciência.

A capacidade de renovação do conhecimento científico

Para  a  tessitura  de  um argumento  cientifico  é  necessário  utilizar  afirmações

ainda não examinadas por meio de outras argumentações, pois é impossível iniciar um

trabalho a partir da definição e explicação de cada elemento empregado. A formalização

de  uma  teoria  matemática,  por  exemplo,  deve  ser  iniciada  escolhendo  conceitos

primitivos  (não  são  definidos)  e  axiomas  (enunciados  verdadeiros  sem  serem

demonstrados). Demo (2000, p. 9) afirma a existência dessas situações e a necessidade



de incorporar argumentações já disponíveis a um discurso que se inicia, sem questioná-

las, pois caso “[...] fôssemos questionar tudo, não sairíamos da primeira sentença. O

conhecimento científico, assim, também ‘engole sapos’, mas pode ter a vantagem de

perceber criticamente que os engole [...]”. 

Ao assumir de forma clara e consciente a apropriação de elementos existentes ao

desenvolver um trabalho científico, não existe problema em fazê-lo. Bakhtin (2003, p.

403), ao refletir sobre a apropriação da palavra do outro, escreve que

[...]  a  palavra  do  outro  se  torna  anônima,  apropriam-se  dela  (na  forma
reelaborada, é claro); a consciência se monologisa. Esquecem-se também as
relações  dialógicas  iniciais  da  palavra  do  outro:  é  como  se  elas  fossem
absorvidas, se infiltrassem nas palavras assimiladas do outro [...].

O que não posso é usar de má intenção e usurpar de forma fraudulenta o discurso

do outro. Nos arranjos e utilizações de elementos disponíveis para criar o novo, deve ser

lembrado  que  as  elaborações  a  partir  de  elementos  pré-existentes  não  podem  ser

tomadas como universais e inquestionáveis, o que levaria à perda de vista o que Demo

(2000) considera função primordial do conhecimento científico: o questionamento. Ele

considera que ao criticar o conhecimento já elaborado se reelabora o já estabelecido,

com  o  comportamento  crítico  na  geração  de  novidades  científicas.  Ao  criticar  ou

questionar  o  que  se  conhece  por  outro  ponto de  vista,  novas  dimensões  podem ser

acrescentadas e, nesses casos, coloca-se o ponto de vista do reelaborador, uma atitude

que ajuda a construir um objeto a partir da colocação da “palavra outra” Bakhtin (2003).

Um  exemplo  da  influência  do  outro  dentro  da  Matemática  ocorreu  com  a

Geometria, durante que séculos foi considerada apenas pela perspectiva denominada de

euclidiana4.  Euclides  é  considerado  sistematizador  do  conhecimento  matemático

disponível na época em que viveu e, apesar de ter trabalhado em diversos campos da

Matemática  de  sua  época,  é  mais  conhecido pela  sua  atuação  na  sistematização  da

Geometria. Nos seus trabalhos, considerava que ao ter uma reta  r e um ponto  P fora

dela, seria possível traçar uma e somente uma reta paralela a  r passando por  P. Com

isso, no universo euclidiano existem retas paralelas, mas a partir da proposição de outras

geometrias, foram elaborados sistemas que não apenas contradizem a unicidade dessa

paralela passando por um ponto, como também foram apresentados outros nos quais

inexistem retas paralelas. 

4Em  alusão  a  Euclides  de  Alexandria,  cujos  registros  de  existência  são  indiretos,  datam  de
aproximadamente 300 a. C.



Para Bakhtin (2003, p. 401), ao refletir sobre correlacionamento de enunciados,

ideias e textos, afirma que eles só têm “[...] vida contatando com outro texto (contexto).

Só  no  ponto  desse  contato  de  textos  eclode  a  luz  que  ilumina  retrospectiva  e

prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo. Salientamos que esse contato é um

contato  dialógico  entre  textos  [...]”.  A reapreciação,  retrospecção  e  prospecção  de

verdades fez com que a Matemática avançasse de forma heterocientífica, dotando as

novas geometrias de novas leis que criaram critérios internos de consistência. É possível

fazer um paralelo do movimento dialógico bakhtiniano com o saber matemático: do

movimento retrospectivo sobre o conhecimento consolidado há milênios, seguiu-se uma

prospecção, proporcionando uma renovação. Concretizaram-se em um campo científico

alguns aspectos do pensamento bakhtiniano: o instante em que o Eu pensava-se acabado

e, chegando o Outro que mostrou a força da Alteridade, alargando e produzindo quebras

de identidades. Outro exemplo na Matemática ocorreu com a sistematização do cálculo

de Probabilidade, que trouxe a análise das possibilidades e a observação de frequências

de acontecimentos sem podermos centrar na exatidão, o que ajudou a quebrar a imagem

de certeza científica petrificada.

 

Dados históricos

O desenvolvimento e o uso de métodos estatísticos são antigos e acompanham o

desenvolvimento  das  sociedades,  mas  apesar  da  antiguidade  das  estatísticas,  a

organização do ensino e a formalização de um campo científico são recentes em termos

históricos. A Estatística torna-se ciência ao final do século XIX, pois a Probabilidade

pode ser estuda apenas a partir do século XVIII. Uma pesquisa sobre o desenvolvimento

do conhecimento matemático pode ajudar a localizar o surgimento dos primeiros dos

trabalhos  estatísticos,  que  coincidem  com  a  invenção  dos  métodos  para  contar  e

armazenar dados, definindo propósitos para tais levantamentos. Conforme Bayer et al

(2013),  esse  conhecimento  remonta  a  aproximadamente  5000  anos  a.C.  no  período

chamado  de  Antiguidade.  Os  primeiros  levantamentos  estatísticos  segundo  Martin

(2001)  foram  realizados  no  Egito,  na  Mesopotâmia  e  na  China,  grandes  impérios

dotados  de  estruturas  administrativas  fortes,  com  governos  centralizados  que

necessitavam  conhecer  características  de  territórios  e  populações.  Os  primeiros

levantamentos estatísticos foram atividades marcadamente estatais, a complexidade dos

trabalhos  lançava  mão  de  métodos  de  contagem recém-  criados  e  fortes  estruturas



burocráticas  buscavam  determinar  quantidades  de  indivíduos  e  riquezas  materiais

contando elemento a elemento. 

A  fragmentação  da  Europa  durante  o  predomínio  feudal  foi  obstáculo  à

realização de censos demográficos, o que foi superado pelo fortalecimento dos estados

nacionais na Europa por volta do século XVII. A formalização do ensino da Estatística,

segundo  Martin  (2001),  começou  no  Ocidente  em  1708  na  Universidade  de  Iena

(Alemanha). Uma das primeiras obras para exposição de uma metodologia de pesquisa

censitária foi o livro editado em 1686 na França: Méthode générale et facile pour faire

le  dénombrement  des  peuples (Método  geral  e  fácil  para  a  contagem  de  povos),

sugerindo  utilizar  categorias  para  registrar  dados  (sexo,  idade  e  profissão)  mais

sofisticado que fazer contagem per capita, aumentando a especificidade dos registros de

dados.  Essa  relação  com  registros  de  dados  em  tabelas  e,  posteriormente,  as

representações gráficas levaram a uma crença equivocada de que o estudo estatístico se

limita a isso e alguns poucos cálculos de medidas. Esse olhar restrito levou à concepção

equivocada de Estatística como uma parte aplicada da Matemática. 

Subjetividade na estatística  

Como já visto,  em cada época e local foram impressas novas características,

elementos históricos e sociais que marcaram o desenvolvimento da Estatística, fazendo

essa  Ciência  ultrapassar  o  estágio  de  coleção  de  regras  aplicáveis  para  contagem e

tratamento  de  dados  numéricos.  A inclusão  (e  exclusão)  de  quesitos  nas  pesquisas

estatísticas é  exemplo de que a  elaboração de conceitos  e a  escolha de critérios  de

trabalho  modificaram  a  própria  noção  de  objetividade.  Não  aceitar  isso  é  abrir

possibilidade  da  instalação  da  hegemonia  intelectual  representada  pelo  pensamento

único,  tornando  o  conhecimento  científico  um instrumento  de  despersonalização do

homem e conversão  deste  em objeto.  Porém, “[...]  o  sujeito  como tal  não pode ser

percebido e  estudado como coisa porque como sujeito  e  permanecendo sujeito,  não

pode tornar-se mudo, consequentemente o conhecimento que se tem dele só pode ser

dialógico [...]” (BAKHTIN, 20032, p. 400). O conhecimento estatístico pode servir, por

exemplo, às intervenções sobre a realidade social, pela formulação de políticas públicas,

o  que  Camargo  (2009)  qualifica  como  tecnologia  de  governo.  Os  levantamentos

estatísticos  “[...]  também  subsidiam  hipóteses  de  pesquisas  acadêmicas  e  moldam

nossas categorias de percepção da realidade, pois podemos nos ver no outro, graças às



equivalências  comparativas  criadas  pelas  classificações  estatísticas”  (CAMARGO,

2009, p. 904). A capacidade de moldar formas de compreender a realidade para alguém

ver-se no outro é aspecto social da produção científica, evidenciando a necessidade de

cuidar da ética na atuação do cientista diante da sociedade na qual está inserido.  

Escolhas  subjetivas  convivem  com  a  objetividade  e  racionalidade  que  são

importantes para as aplicações técnicas,  uma ideia reforçada por Santos (2012), que

lembra o fato das categorias dos estudos estatísticos (exemplo das classes sociais por

faixa  de  rendimentos)  serem  construções  anteriores  ao  levantamento  de  dados,

obrigando  a  escolhas  individuais  ou  resultantes  de  acordos  de  uma  coletividade

científica. Só após escolher as categorias, o estatístico escolhe e delimita elementos da

realidade.  Ao  modificar  uma  categoria  modificam-se  os  registros,  influi-se  nos

resultados e, ao contrário do que se propaga, o resultado acaba ligado, mais ao sentido

conotativo do que ao denotativo, “[...] pois é o contexto, o contorno, que determina seu

sentido  [...]  trata-se  de  um olhar  [...]  inevitavelmente  subjetivo,  seletivo,  parcial  e

contingente  [...]”  (SANTOS,  2012,  p.  101).  O  planejamento  de  uma  pesquisa,  o

tratamento  estatístico  dos  dados  e  a  divulgação  dos  mesmos  não  podem  ser

considerados  simples  aplicações  de  instrumentos  descritores  da  realidade  isentos  de

subjetividade. Quem trabalha com Estatística deve ter a consciência de que o dado, em

verdade, é criação para ser alojada em categorias na busca de retratar o outro segundo o

aquilo que o Eu do pesquisador determina. 

 Procedimentos formais de uma área de conhecimento em conjunção com uma

linguagem são elementos considerados no confronto entre objetividade e subjetividade

no tratamento do conhecimento científico.  Feyerabend (2007) considera a linguagem da

elaboração e  comunicação dos  resultados  contaminada por  elementos  desconhecidos

pelo próprio cientista ao evidenciar a crença nos sentidos do cientista nas observações

dentro de padrões considerados normais. Eles não fornecerão sempre dados confiáveis,

podendo  impregnar  a  linguagem,  afetar  noções  utilizadas  e  influir  nas  escolhas  de

metodologias de trabalho. Na sua argumentação, Feyerabend (2007) considera que a

observação seguida de descrição das percepções podem não condizer com o que ocorre,

tratando-se  esse  contexto  de  uma situação abstrata  de  caráter  psicológico.  Para  ele,

descrição  e  fenômeno  seriam indissociáveis,  envolvendo  o  que  se  percebe  e  narra

mediante utilização de uma linguagem pré-existente. 

O conteúdo de um relato estatístico descreve alguma observação e classificação

usando diferentes linguagens para elaborar e emitir um conceito, reforçando percepções,



ideia corroborada por Demo (2000).  Perceber e descrever um objeto (ou fenômeno)

depende da forma pela qual o indivíduo o internaliza e, mesmo cercada de regras e

critérios técnicos, tanto a escolha do objeto de estudo quanto das formas de descrever

carregam elementos subjetivos para dentro da cadeia de produção de dados. Aquilo que

se  considera  racionalmente  determinado  é  cercado de  escolhas  subjetivas  e  ajuda  a

derrubar  o  discurso da  Ciência  como instrumento  racional  e  isento  de  preferências.

Estatísticas  são  elaboradas  em  linguagem  própria  (estável  e  reconhecida  por  uma

comunidade) apoiada em um idioma local e, muitas vezes, fazendo uso de linguagem

gráfica. O uso indevido de qualquer dessas linguagens pode confundir a apresentação de

resultados estatísticos com a realidade em si, caso tanto realidade quanto convenções

utilizadas não forem consideradas distintas. 

Dessa  forma,  “[...]  cada  texto  (como  enunciado)  é  algo  individual,  único  e

singular, e nisso reside todo seu sentido [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 310). Cuidar desses

sentidos  é  tarefa  de  grande  responsabilidade  do  emissor,  que  deve  considerar  as

consequências desses sentidos dados a conteúdos e formas utilizar linguagens para se

expressar.  Assim,  “[...]  construir  sentidos  exige  pedaços  materiais  do  mundo,

materialidades sócio-históricas e pontos de vista [...] criar texto é uma atividade que se

dá junto com a atividade humana [...] e colocarão nessa atividade seu ponto de vista

[...]” (MIOTELLO, 2012, p. 154-155). Em momento algum o emissor deve esquecer

que é apenas outro elemento em uma longa cadeia iniciada antes de sua interferência e

que  sua  ação  poderá  ter  distintas  continuidades  a  partir  de  seu  posicionamento.  A

linguagem utilizada em qualquer trabalho científico, por ser usada em conjunto com

uma língua local, apresenta sua própria incompletude e, daí, nenhuma Ciência poder

requerer para si o papel de elemento completo de descrição do que é real. Portanto, não

se pode falar  em dado puro e  interpretação totalmente isenta,  porque resultarem de

elaborações carregadas das intenções que as sustentam.  

Considerações finais 

Embora  o  conhecimento  matemático  seja  utilizado  no  desenvolvimento  de

métodos  estatísticos,  o  trabalho  científico  nesse  campo  possui  elementos  de

aleatoriedade o que requer a mobilização do pensamento probabilístico. Diante disso, o

desenvolvimento de uma forma de pensar cientificamente direciona para a necessidade

de  uma Educação  Estatística,  a  qual  atribua  as  pessoas  habilidades  de  lidar  com a



incerteza e a aleatoriedade, superando o simples tratar de dados, centrado em poucas

comparações. Está nova demanda de conhecimentos necessários às pessoas remete a

novas exigências para o fazer docente,  o professor deverá ter  a percepção de que o

conhecimento estatístico possibilita a toda e qualquer pessoa “olhar” o mundo sobre

distintos prismas e “criar” imagens sobre si e sobre o outro de acordo com o contexto

que vive. 

Outro  aspecto  a  apontar  é  a  utilização  das  estatísticas  como  tecnologia  de

governo,  pois  os  dados  apurados  devem  estar  prontos  para  a  compreensão  dos

tomadores de decisão, pois quem decide a partir da leitura de dados estatísticos não tem

necessariamente  o conhecimento  dos  profissionais  da  área.  Portanto,  uma Educação

Estatística precisa proporcionar interpretações críticas da realidade e não basta dotar o

indivíduo do conhecimento científico supostamente objetivo e necessário ao tratamento

dos dados em si. 

Outra tarefa que se coloca para a Educação Estatística refere-se aos usos de uma

linguagem científica acompanhada de uma língua local que influencia por mais que as

técnicas  sejam  resguardadas.  Em  Estatística,  deve-se  lembrar  que  categorias  em

levantamentos estatísticos não são universais (raça, por exemplo, não passa de definição

carregada de subjetividade) e que categorias objetivas são elaboradas com objetividade

momentânea atendendo a objetivos imediatos. 

A partir  daí,  é possível contrapor ao pensamento de que a Estatística produz

resultados  exatos,  indubitáveis,  universais,  apresenta  respostas  únicas  e  subsidia

interpretações independentes  do sujeito.  O enunciado científico não pode ser escrito

impondo seu texto como único, encobrindo o sujeito com a sua exatidão convencionada

e o zelo pelo correto, que tende a permanentemente ocultar desvios mesmo na segurança

das margens de erro. Na Educação Estatística, ao se comunicar resultados estatísticos

deve-se  respeitar  particularidades,  não  fazer  uso  descontextualizado  e  parcial  do

conhecimento e lembrar que a elaboração de conhecimento e a transmissão do saber são

atos dentro de grupos sociais. 

Consequentemente,  uma  pesquisa  que  utiliza  procedimentos  estatísticos  não

termina ao ponto final da última página de seu relatório. A divulgação do trabalho como

definitivo e acabado pode se constituir em uma forma de fazer com que não se inicie um

diálogo, o que favoreceria a quem faz uso dos resultados com intenção de impor seu

ponto de vista como o único possível. 
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