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Para Kumar (1997) e Silva (1994), a sociedade contemporânea pode ser 

caracterizada como modernidade reflexiva, na medida em que encerra elevado potencial 

de autocrítica social, decorrente da consciência de que as instituições e os projetos 

sociais que nascem com a modernidade apresentam fragilidades irrefutáveis. É o 

momento em que a ciência e o que ela produz se coloca como seu próprio objeto de 

questionamento. Da mesma forma, é o momento em que a política se politiza, 

ampliando seu espectro de ação e relacionando de forma interdependente atores que 

antes se colocavam em polos opostos e independentes.  

Nessa linha, desde a última década do século XX o campo da educação assiste à 

renovação do processo de produção de dados direcionados à comunidade 

argumentativa, produzindo embates que não poderiam mais contar com a negligência de 

tempos opacos. Esses dados, de origem governamental, não governamental ou 

acadêmica, contribuem para refletir de forma mais transparente a realidade social, 

municiando e qualificando debates, práticas e políticas. Particularmente com relação às 

políticas públicas, a intenção não define a eficácia, notadamente em temática tão 

sensível como a étnico-racial. Há que monitorar e ser propositivo em relação a essas 

políticas.  

Dessa forma se enquadra esse minicurso sobre dados na educação étnico-racial: 

como ferramenta de conhecimento, reconhecimento e utilização de banco de dados para 

a pesquisa e para a luta. É desejável que os participantes do minicurso compareçam com 

equipamentos para navegação simultânea nos bancos de dados apresentados.   

 

Objetivo Geral: Discutir sobre a pertinência, a importância e os limites do uso de 

dados na compreensão da realidade, apresentar acervos de dados de interesse e 

estimular seu uso na realização de investigações na temática étnico-racial. 

 

Primeiro encontro - O quantitativo qualifica o real 

• Questões epistemológicas e metodológicas sobre dados. Coleta, tratamento e cultura 

de informação no Brasil. Limites ao uso de dados.  
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• O que chamamos de dados? Dados primários e secundários. Dos dados aos 

indicadores sociais. Aprimorando a utilização das informações: leitura sincrônica e 

diacrônica, interpretação e comunicação escrita de gráficos e tabelas.  

Segundo encontro – Banco de dados: onde encontrar, como usar, como gerar novas 

informações a partir de bancos existentes 

• Principais bancos de interesse na temática da educação étnico-racial. Explorando os 

bancos, destacando aspectos de interesse. 

• Uso de um banco de dados na caracterização do objeto de pesquisa, no 

monitoramento de políticas públicas e na resolução de problemas de pesquisa: 

exercícios. 
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