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Classificar, mensurar, valorar e comparar: estudos sociais sobre quantificação 
 
 
EMENTA 
 

O curso pretende discutir as operações mentais, as práticas e as políticas em torno 

das formas de classificar, medir, valorar e comparar cujos dispositivos e mediadores são os 

números. A partir das perspectivas sociológica, antropológica e histórica, pretende-se discutir 

a construção recíproca entre os números e a realidade, sendo essa dicotomia mesma uma 

questão central a ser discutida ao longo do semestre.  

O curso começa com a reflexão sobre a relação entre quantificação (entendida no 

sentido amplo exposto acima) e cognição com especial atenção à discussão sobre a 

especificidade histórica e cultural na “nossa” forma de pensar (Ocidental? Moderna?). Depois 

de apresentar algumas sistematizações sobre processos de quantificação como objeto 

sociológico, o curso abordará duas áreas nas quais eles são centrais: a economia e a estatística.  

Os estudos sociais da economia dedicam grande atenção aos números e às práticas de 

quantificar. As questões atravessam escalas e se dedicam a investigar desde as formas 

cotidianas de calcular, até o seu papel na constituição da ideia de que a economia é uma esfera 

separada da vida, na qual vigem regras, comportamentos e formas de pensar específicas. 

Os “números públicos”, como chama Theodore Porter, são o tema central das aulas 

seguintes. As estatísticas, índices e indicadores são formas privilegiadas de criação de objetos 

e sujeitos governáveis e têm um papel fundamental na criação da arena pública e dos termos 

dos debates políticos. Ao mesmo tempo são constantemente colocados em questão, seja por 

meio de objetos que resistem à quantificação – realidades difíceis de medir – ou pela 

contestação explícita de sua acuidade e pertinência.  

O suicídio foi objeto da obra clássica de Emile Durkheim, a partir da qual se 

discutem temas centrais – e ainda relevantes para nós – como normalidade, desvio e a relação 

entre indivíduo e sociedade. Esses grandes temas e a sua relação com a necessidade e 

dificuldade em se medir são o mote para a conexão com o tema da última aula, que é a relação 

entre a estatística e as Ciências Sociais.  



O objeto do curso se encontra nas fronteiras dos estudos sobre ciência e tecnologia – 

ao refletir sobre a racionalidade técnica e a constituição de saberes especializados em torno da 

produção e uso dos números –, sobre economia e sobre o Estado e governo. Historiadores, 

sociólogos e antropólogos se dedicaram aos estudos da quantificação, originando análises que, 

frequentemente, transitam entre as diferentes disciplinas e abordagens analíticas. A escolha da 

bibliografia pretende apresentar esse panorama.  

Além disso, o estudo dos números conduz necessariamente a um debate meta-

científico sobre as possibilidades e condições de existência das ciências da sociedade. Pensar 

sobre eles, portanto, tem um caráter necessariamente reflexivo. Nesse curso se pretende, 

portanto, promover debates e reflexões que são úteis não apenas aos pesquisadores que têm 

por objeto processos de quantificação especificamente, mas a todos cujos estudos são 

atravessados por práticas de classificar, medir, valorar, codificar. Incluem-se aí aqueles que 

utilizem números como forma de produzir dados, para os quais os temas a serem debatidos 

terão especial valor reflexivo. 
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