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Resumo 
O objetivo deste artigo é descrever o surgimento e a consolidação de diferentes “métricas” que 
transformaram progressivamente o Estado de Bem-Estar Social e sua relação com a educação. Os 
regimes científicos descritos aqui são tanto sobre técnicas quanto sobre conhecimento para 
resolver problemas sociais concretos. Eles articulam o estabelecimento de objetivos e algumas 
realizações esperadas, dispositivos de medição e programas, procedimentos ou técnicas que visam 
a população enquanto usam o cálculo como um instrumento da economia política. Neste artigo, 
mostramos como a gênese e os desenvolvimentos do Estado de Bem-Estar Social se baseiam na 
medição da quantidade e qualidade da população. O objetivo é reabilitar certas categorias 
econômicas que são frequentemente negligenciadas pelos sociólogos em suas análises do Estado 
de Bem-Estar Social. Certamente, essas questões de eficiência produtiva estão profundamente 
enraizadas em considerações sobre justiça social que, além das questões de redistribuição entre 
capital e trabalho, sustentam o compromisso sobre o qual o Estado de Bem-Estar Social foi 
construído. Mas, para justificar e orientar sua ação, o Estado precisa de um conhecimento preciso 
sobre a população e uma medição confiável de seu impacto nas políticas sociais. Para isso, utiliza 
ciências governamentais para enfrentar alguns desafios no controle populacional, reprodução 
biológica e social e redistribuição de bens públicos. 
Palavras-chave: Métricas; Pesquisa Social; Educação. 
 
 

Abstract 
The purpose of the paper is to describe the emergence and consolidation of different “metrics” that 
have transformed progressively the Welfare State and its relation to education. The scientific 
regimes described here are as much about techniques as they are about knowledge to solve 
concrete social problems. They articulate the setting of objectives and some expected 
achievements, measuring devices and programs, procedures or techniques that targets population 
while using calculation as an instrument of political economy. In this paper, I show how the 
genesis and developments of the Welfare State is based on the measurement of population quantity 
and quality. The objective is to rehabilitate certain economical categories that are too often 
neglected by sociologists in their analysis of the Welfare State. Of course, these issues of 
productive efficiency are deeply embedded in considerations about social justice that, beyond the 
issues of redistribution between capital and labor, underpin the compromise on which the Welfare 
State has been built. But to justify and guide its action, the State needs an accurate knowledge 
about population and a reliable measurement of its social policy impact. To do so, it uses 
governmental sciences to address some challenges in the population control, biological and social 
reproduction, and redistribution of public goods. 
Keywords: Metrics; Social surveys; Education 
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Este artigo ilustra algumas configurações históricas que contribuem para a emergência 
e o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social por meio do uso de formas específicas 
de cálculo e governo das populações na educação. O desenvolvimento da estatística e de 
métodos quantitativos, particularmente por meio de grandes surveys, ajudou a desenvolver 
e estruturar algumas ciências (psicologia, sociologia, economia) próximas à tomada de 
decisões políticas (LINDBLAD & ALII, 2018). Essa forma de quantificação, desde o 
nascimento de uma aritmética política forjada no século XVIII para contar a população, foi 
diversificada e ampliada ainda mais pela sofisticação de métodos e teorias (PORTER, 1995, 
DESROSIERES, 2002).  

Ao focar nossa análise no período da Segunda Guerra Mundial, nosso objetivo é 
apresentar o surgimento e a consolidação de diferentes formas de agrupamento social por 
meio de medidas e ciências do governo que orientaram as políticas de bem-estar do Estado 
por meio de diferentes instrumentos e novos conhecimentos para o controle da população, 
sua reprodução social e biológica e a alocação de recursos públicos para intervenções 
sociais. 

A gênese e o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social articulam fortemente a 
medida da quantidade da população (“a única riqueza é o homem”, escreveu o economista 
francês Jean Bodin) e da qualidade da população (seu uso e valor de troca na divisão do 
trabalho). Aqui, o objetivo é retornar com algumas categorias de conhecimento muitas 
vezes descartadas na análise da política social e seus vínculos com a educação e a justiça 
social. Além das questões de redistribuição e eficácia produtiva, o Estado precisa obter um 
conhecimento preciso da população e uma medição confiável de seu impacto nas políticas 
sociais. Para isso, promove um empoderamento das ciências para dominar um espaço de 
cálculo, para fornecer uma representação cognitiva das desigualdades e assim justificar sua 
eficácia nas intervenções sociais. Como ferramenta de governo, a medição também é uma 
ferramenta de comprovação que garante que as intervenções sociais sejam direcionadas aos 
públicos-alvo (DESROSIERS, 2002). Nesse contexto, o argumento positivista é 
extremamente “persuasivo”, assumindo uma diferenciação radical entre observações 
empíricas e declarações não empíricas (questões “filosóficas” ou “metafísicas”) e um apego 
à quantificação e experimentação que imitam as ciências naturais (ALEXANDER, 1982). 

As páginas a seguir, como uma história do presente, demonstram como algumas 
disciplinas acadêmicas foram usadas na construção de ferramentas de quantificação da 
população para servir ao governo e à construção de políticas de bem-estar com algumas 
consequências para a educação (BULMER, 1978; NORMAND, 2019, POPKEWITZ, 
2013). A primeira configuração caracteriza um período importante na história das ciências 
sociais dos EUA. Durante os anos 1920-1930, as pesquisas no campo da psicologia foram 
institucionalizadas como ferramentas para controlar e medir a inteligência da população, 
uma vez que os sociólogos estavam fazendo esforços para tornar sua disciplina mais 
positiva e empírica com o desenvolvimento de estatísticas para apoiar as intervenções 
sociais. Essa metrologia orientou o planejamento social na década de 1950, com algumas 
consequências para as políticas educacionais. 
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Em seguida, a segunda parte do capítulo apresenta uma configuração científica e 
original que institucionalizou as pesquisas do Estado de Bem-Estar Social a partir de 
suposições eugenistas no Reino Unido. Preocupações com a qualidade e quantidade da 
população e a melhoria do “estoque humano” deram origem a uma “aritmética política” 
moderna e uma metrologia que mudou a representação comum das desigualdades sociais na 
educação e fez da sociologia uma ciência governante na Europa após a Segunda Guerra.  

Na última parte, são analisadas algumas etapas decisivas na modelagem de 
instrumentos de medição para intervenções sociais. Esse período é marcado por avanços 
metodológicos nas ferramentas de avaliação de programas sociais nas décadas de 1960-70, 
particularmente no combate à pobreza e discriminação racial. Os experimentos sociais 
serviram para a elaboração de políticas sociais, além de grandes surveys, e essa metrologia 
foi exportada mais tarde para a educação fora dos EUA, principalmente através de 
organizações internacionais, como a OCDE. 
 
 
O nascimento da pesquisa social em larga escala nos Estados Unidos: a 

institucionalização da sociologia como ciência do planejamento 
 

Nos Estados Unidos, nas décadas de 1920 e 1930, a reorganização das atividades de 
pesquisa foi baseada em estatísticas e métodos inspirados nas ciências naturais (BULMER, 
1984). A experimentação e a investigação social estabeleceram conexões entre a medicina e 
a psicologia, tendo essas últimas fornecido a credibilidade dos especialistas para as 
reformas sociais. Essa política foi amplamente implementada na educação por meio da 
colaboração entre psicólogos e administradores da escola, enquanto a sociologia procurou 
ser reconhecida como uma ciência do governo. Gradualmente, ela emergiu como uma 
ciência positiva baseada em métodos estatísticos para pavimentar o caminho para o 
planejamento social desenvolvido durante a década de 1950-60. 
 
 
Os Surveys estatísticos na psicologia e a gestão da eficiência 
 

Nos anos 1920, a psicologia abandonou uma perspectiva individualista na coleta de 
dados e construiu ferramentas estatísticas que permitiam abordagens mais totalizantes 
(DANZIGER, 1994, pp. 68-87). Enquanto a área de pesquisa dominante se baseava no 
modelo experimental de Wundt, pesquisas estatísticas sobre a conduta humana estavam 
sendo desenvolvidas fora do laboratório, juntamente com estudos sobre crime, suicídio, 
pobreza e saúde pública. As instituições estatísticas compilaram e analisaram dados para 
educar os reformadores sociais sobre uma melhor visão “científica”. Assim, a pesquisa 
sobre as condições de trabalho das crianças poderia ser reaplicada no estudo da 
escolaridade, enquanto as estatísticas médicas e escolares aumentavam. 

Os administradores pretendiam que os sistemas educacionais alocassem racional e 
efetivamente os indivíduos de acordo com suas habilidades. Isso envolveu novas práticas 
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sociais (padronização de currículos, classificações baseadas na idade, exames e testes 
escritos) que produziram simultaneamente estatísticas populacionais esperadas do 
paradigma Galtoniano1. As pressões sociais, financeiras e administrativas nas escolas 
estavam aumentando, ao mesmo tempo os administradores estavam preocupados com a 
criminalidade, a pobreza e as doenças (CREMIN, 1964, TYACK, 1974; TYACK, 
HANSOT, 1982). As profissões ligadas à área da saúde (médicos, dentistas, enfermeiros, 
etc.) adentraram o mundo da escola e abriram o caminho para os psicólogos (BROWN, 
1992). Esse sucesso da medicina escolar inspirou fortemente os psicólogos da medição 
mental. Portanto, a aplicação de testes desempenhou um papel crítico na psicologia dos 
EUA, enquanto os administradores reconheceram essa disciplina como um recurso 
importante para liderar reformas educacionais eficientes (CALLAHAN, 1962). 
 
 
O desenvolvimento dos experimentos psicológicos fora dos laboratórios 
 

Os testes mentais possibilitaram trabalhar as diferenças individuais em séries 
estatísticas. Essas séries foram usadas para estabelecer padrões de desempenho social e 
categorias a partir das quais os indivíduos foram classificados de acordo com critérios que 
variavam da “inteligência geral” eugenista às qualidades necessárias para ser um “bom 
vendedor”. Outra técnica, os experimentos em sala de aula, também ofereceu novas 
possibilidades para os psicólogos. Facilitou o estudo de um grupo de estudantes expostos a 
diferentes métodos instrucionais, com seu desempenho avaliado antes e após a intervenção 
(DANZIGER, 1994, pp. 113-117).  

Alguns pesquisadores começaram a estudar esse problema a partir do trabalho pioneiro 
de William Henry Winch, um inspetor de escolas de inglês, que comparou a fadiga mental 
de crianças em idade escolar nas salas de aula (SHARP & BRAY, 1986). Estudos de 
grupos de tratamento apareceram em periódicos especializados, muitos dos quais tratavam 
de questões relacionadas ao cansaço e aprendizado dos alunos. 

Embora a história oficial dos “ensaios clínicos aleatórios” comece com o experimento 
de Fisher, esses dispositivos foram adotados no campo da psicologia antes dos anos 1930 
(DEHUE, 2001, MARKS, 2000). McCall consagrou o método em seu manual Como 
Experimentar em Educação (New York, Mac Millan, 1923). Ele justificou esse tipo de 
experimento pela possibilidade de economizar dólares para os administradores das escolas. 
O livro é altamente técnico, apresentando dispositivos complexos de experimentos 
controlados e aleatórios antes da publicação do livro clássico de Ronald Fisher (Statistical 
Methods for Research Workers, Londres: OLIVIER & BOYD, 1925)2. Entretanto, a 
metodologia de experimentos controlados levou tempo para se desenvolver. Havia certo 
pessimismo em torno dessa nova abordagem, porque sua implementação foi dificultada por 
restrições administrativas e extrema variabilidade nas decisões políticas. Ele também sofreu 
com a infuência negativa do movimento da eficiência nos anos 1930. 
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Sociologia dos EUA seduzida por experimentos sociais 
 

Na década de 1920, uma parte da Sociologia dos EUA permaneceu profundamente 
científica, combinando duas doutrinas amplamente compartilhadas (BANNISTER, 1987): 
Positivismo, a crença de que as ciências sociais poderiam aproveitar das ciências naturais, e 
Empirismo, a hipótese de que declarações objetivas surgem de observações sistemáticas, 
mas também procedimentos imparciais e eticamente neutros. Com Franklin H. Giddings, a 
estatística se desenvolveu na Universidade de Columbia, muito mais por conta de 
iniciativas individuais coordenadas por uma rede limitada, gerenciada por Giddings com 
alguns colegas da universidade (CAMIC, YUE, 1994). 

Franklin Stuart Chapin foi um deles (BANNISTER, 1987, pp. 144-160). Assim como 
Giddings, ele foi atraído pela teoria e pelo livro de Karl Pearson: The Grammar of Science 
(1892). A partir das ideias do psicólogo eugenista, ele escreveu: The Elements of Scientific 
Method in Sociology (1914), defendendo que apenas métodos estatísticos e a abordagem 
hipotético-dedutiva poderiam estabelecer leis universais da sociedade. Chapin colocou o 
“método estatístico de interpretação” no topo da hierarquia de métodos nas ciências sociais: 
ele considerou que estava muito acima da história e do campo de trabalho. Mas sua 
abordagem científica foi confrontada com a tendência geral que favoreceu a sociologia 
aplicada e o trabalho de campo social, conforme foi desenvolvido na Universidade de 
Chicago. 

No entanto, durante esses anos, o Departamento de Sociologia de Minnesota promoveu 
novas concepções na Associação Sociológica Americana, sob a influência de George 
Lundberg e Harold A. Phelps (PLATT, 1996, pp. 212-223). Esses sociólogos foram 
amplamente influenciados pela disseminação de ideias do Círculo de Viena, enquanto o 
behaviorismo de John B. Watson e o operacionalismo do físico Percy W. Bridgman 
estavam fortalecendo a visão de que as ciências sociais poderiam se aproximar das ciências 
naturais. Os livros de George Lundberg, como Social Research (1929) e Foundations of 
Sociology (1939), consideraram que o nível mais avançado de pesquisa científica eram 
experimentos - ou outras compilações estatísticas - conduzidos por uma teoria sistemática e 
integrada. O trabalho de Lundberg e seu grupo teve uma influência duradoura no 
desenvolvimento da sociologia quantitativa após a Segunda Guerra Mundial. 

Chapin compartilhava o operacionalismo de Lundberg e acreditava que apenas a 
experimentação social poderia produzir resultados verdadeiros. “Dispositivos 
experimentais”, ele escreveu, exigiam grupos de “experimentos” e “controle” para 
determinar as características da população de acordo com as distribuições de frequência. 
Chapin pensou, junto com outros, que os métodos experimentais eram tão capazes quanto a 
pesquisa de campo para explicar a complexidade dos comportamentos sociais fora do 
laboratório, nas salas de aula ou nas comunidades locais. Esses desenhos foram 
introduzidos em seu livro Experimental Designs (1947). Consequentemente, a partir do 
início dos anos 1920, é possível identificar uma continuidade epistêmica, da sociologia de 
Franklin Giddings ao funcionalismo de Paul Lazarfeld, bem como o mesmo legado da 
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sociologia dos métodos estatísticos iniciados por Karl Pearson e da filosofia do positivismo 
lógico desenvolvida pelo Círculo de Viena. 
 
 
A institucionalização da pesquisa sociológica em larga escala 
 

Além de uma mudança epistemológica e metodológica, o tipo de pesquisa preconizada 
por Giddings e seus colegas exigia uma organização diferente da pesquisa social 
anteriormente fornecida aos reformadores. Isso foi possível com o apoio das principais 
fundações americanas, especialmente a Fundação Rockefeller (TURNER & TURNER, pp. 
41-45; PLATT, 1996, pp. 142-150). Seus objetivos eram produzir ciências sociais mais 
“realistas”, criando oportunidades para os sociólogos positivistas que concordavam em 
cumprir esses novos requisitos epistemológicos. Com o apoio da fundação, o 
desenvolvimento de pesquisas estatísticas em larga escala foi impulsionado pela criação do 
Institute for Social and Religious Research (ISRR). 

O financiamento da pesquisa foi complementado por outras fundações (Laura Spelman 
Rockefeller Memorial Fund, Carnegie Corporation, Russel Sage Foundation). Para essas 
instituições, a pesquisa social poderia contribuir para o “bem-estar social e físico da 
população”, mas também para racionalizar as atividades sociais através do gerenciamento 
da eficiência. Em 1923, algumas associações acadêmicas que receberam pesquisadores de 
ciências políticas e sociologia (a American Political Science Association e a American 
Sociological Society) se uniram para criar um comitê especial (Social Science Research 
Council ou SSRC), para melhor coordenar os esforços de pesquisa e desenvolver “métodos 
científicos”. Charles Merriam, chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade 
de Chicago, que havia desenvolvido os métodos experimentais em sua pesquisa, organizou 
as atividades do SSRC com a Fundação Laura Spelman3. 

Durante a Grande Depressão, muitos dos colaboradores do SSRC participaram do 
relatório Recent Social Trends de William F. Ogburn. Influenciado por estatísticos como 
Pearson, esse relatório forneceu um “exame completo e imparcial dos fatos” por meio de 
uma organização econômica de grande porte, organizações, trabalho, governo e 
administração pública, instituições legais, comunidades rurais e urbanas, educação, religião, 
família e outras características da sociedade americana (BANNISTER, 1987, pp. 179-187). 
O presidente Hoover, ao envolver os EUA em um vasto programa de reformas sociais, 
esperava que essa primeira grande pesquisa proporcionasse uma visão científica e 
prospectiva de sua política nacional (BULMER, 1983). No entanto, comparada à economia 
e às ciências políticas, a sociologia tornou-se mais tarde marginalizada nos programas New 
Deal do presidente Roosevelt (CAMIC, 2997). 
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Demografia, eugenia e pesquisas sociais em larga escala: a aritmética 
política do Reino Unido 

 
 

Nas décadas de 1920 e 1930, no Reino Unido, foram desenvolvidas reflexões 
eugenistas sobre a melhoria da qualidade da população e o melhor uso de dons e talentos 
para o desenvolvimento econômico. A Escola de Economia e Ciência Política de Londres 
(LSE) estava no centro desse pensamento político que levou à institucionalização do Estado 
de Bem-Estar Social Britânico e a reformas educacionais após a Segunda Guerra Mundial. 
Ao estudar os vínculos entre demografia e degeneração na década de 1920, a ciência da 
eugenia ganhou legitimidade no desenvolvimento de ferramentas que mais tarde foram 
usadas pelos sociólogos para promover novas concepções de pesquisas sociais e 
desigualdades na educação (SOLOWAY, 1990). 
 
 
Teoria eugenicista e investigação social nos primeiros dias da Sociologia 

Britânica 
 

A eugenia, após o trabalho de Francis Galton, usou o conhecimento sobre 
hereditariedade e seleção natural para desenvolver uma ciência biológica baseada em 
estatísticas sobre inteligência. (SUTHERLAND, 1984, PP. 25-56; WOOLDRIDGE, 1994). 
Karl Pearson foi um dos principais representantes dessa tendência. Embora Pearson seja 
conhecido por seu trabalho matemático aplicado à estatística, ele foi mais reconhecido 
nesse período por suas fortes ideias eugenistas relacionadas à melhoria e ao 
desenvolvimento da sociedade. O Galton Eugenics Laboratory, que ele dirigiu de 1907 a 
1933, era o mais famoso centro de pesquisa biométrica da Inglaterra. Revolucionou a 
aplicação de técnicas estatísticas, compilando dados populacionais volumosos. 

Ao lado da psicologia eugenista, uma ciência legítima e reconhecida, a sociologia 
britânica, em seus primeiros dias, era uma “disciplina para amadores ricos” 
(DAHRENDORF, 1995, pp. 94-107), que tentou encontrar seu lugar entre as ciências 
biológicas e históricas, realizando trabalhos empíricos em pesquisas sociais contínuas sobre 
os pobres, iniciadas por Charles Booth e Benjamin S. Rowntree (KENT, 1985). Nessa 
época, a aliança entre sociólogos, reformadores sociais, sociedades de caridade e eugenistas 
parecia óbvia. Diferentemente dos Estados Unidos, quase toda investigação social empírica 
no período entre guerras permaneceu muito longe do reconhecimento acadêmico e da 
institucionalização (BULMER, 1985). Tomou principalmente a forma de projetos de 
pesquisa locais e dispersos. Somente após a Segunda Guerra Mundial foi criada uma 
Pesquisa Social do Governo e um Serviço Estatístico do Governo (WHITEHEAD, 1985). 
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População e regulação do “estoque humano”: um debate de política social 
 

Após a Primeira Guerra Mundial, socialistas e liberais haviam assumido que a pobreza 
poderia ser combatida por programas sociais (SOLOWAY, 1990, pp. 163-192). Essas 
ideias pareciam contraproducentes para eugenistas ortodoxos como Pearson. Eles 
defendiam os princípios da seleção natural e da estrita aplicação das leis biológicas, mas os 
natalistas eram a favor de uma legislação social que se estendia para proteger as crianças e 
desenvolver novas instituições (clínicas, escolas infantis, creches). Afastando-se da 
ortodoxia, eugenistas, como Ronald A. Fisher, argumentaram que a reconstrução qualitativa 
da raça poderia ser acelerada se o Estado fornecesse pensões, bônus de casamento, abonos 
de família ou cortes de impostos adequados para os indivíduos mais talentosos. Entre altos 
funcionários da área de saúde pública e estatísticos, bem como dentro da própria Eugenics 
Education Society, as visões extremistas de Pearson foram seriamente desafiadas. William 
Beveridge, diretor das Escolas de Economia de Londres, embora tenha conduzido pesquisas 
eugenistas sobre fertilidade, defendia o princípio de abonos de família e suplementos de 
salário para incentivar as taxas de natalidade. 

Os eugenistas ortodoxos, preocupados com a política reguladora do “estoque humano”, 
embora sob pressão, endossaram gradualmente pressupostos naturalistas e eugenia 
“positiva” promovidos por pesquisadores como o biólogo Alexander Carr-Saunders 
(SOLOWAY, 1990, pp. 193-202). Em The Population Problems (1922), ele questionou 
diferenças hereditárias entre classes sociais e argumentou que o sucesso, uma medida do 
valor eugênico, era mais dependente das condições sociológicas do que das habilidades 
inatas individuais. Posteriormente, Carlos P. Blacker, secretário geral da Sociedade 
Eugenia, em seu livro Controle de natalidade e Estado (1926), pediu ao Ministro da Saúde e 
à profissão médica que desenvolvessem um estudo sobre contracepção. Juntos, Carlos P. 
Blacker e Alexander Carr-Saunders, com outros pesquisadores, assumiram que as relações 
entre hereditariedade e ambiente social eram mais complexas do que as descritas pela 
geração de eugenistas ortodoxos (BLACKER, GLASS, 1937). 
 
A Escola de Economia de Londres e a emergência de uma aritmética política 
 

Na Escola de Economia de Londres, os primeiros estudos foram dirigidos à questão da 
pobreza e então expandidos sob a influência de William Beveridge para incluir análises de 
outros problemas sociais (SCOT, 2005). As ciências naturais moldavam o modelo das 
ciências sociais e um grande interesse foi dado à economia, à estatística e à biologia social. 
Nesse sentido, em 1925, foi criado o Departamento de Biologia Social, a pedido do Laura 
Spelman Rockefeller Memorial Fund. Por indicação de William Beveridge, a administração 
do Departamento ficou a cargo de Lancelot Hogben (WOOLDRIDGE, 1994, pp. 263-270). 
Este último pretendia introduzir uma nova “aritmética política”, focando na medição da 
qualidade da população e no combate ao desperdício de recursos. Embora ele não 
concordasse com todas as suposições eugenistas, Beveridge estava convencido de que a 
“bioeconomia” poderia renovar os métodos das ciências sociais em vários campos, como 
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instintos humanos, características inatas e adquiridas, quantidade e qualidade da população, 
testes de saúde econômica e racial. 

Hogben dedicou seu tempo a refutar as alegações de psicólogos eugenistas 
(WOOLDRIDGE, 1994) ao criticar a medição do QI, pois acreditava que o ambiente tinha 
que ser levado em consideração para explicar a estratificação social. Por outro lado, ele 
também apoiou suposições eugenistas em relação à eliminação planejada de tipos e 
características indesejáveis na sociedade (HOGBEN, 1938). No entanto, incentivou o 
programa de pesquisa de Gray e Moshinsky, dois pesquisadores do Departamento de 
Biologia Social, que teceram uma crítica radical contra a ortodoxia psicométrica. Eles 
estudaram como as habilidades naturais individuais, medidas pelos testes de QI, foram 
recompensadas com precisão ou não em termos de igualdade de oportunidades e acesso às 
mais altas posições sociais. Essa crítica ecoou no livro de Gray, The Nation's Intelligence 
(1936), que argumentava que o vínculo entre QI e posição social não estava firmemente 
estabelecido e que várias circunstâncias sociais poderiam explicar a gênese das qualidades 
intelectuais. 

Posteriormente, David Glass, um discípulo de Hogben, foi nomeado professor de 
demografia na London School of Economics, tornando-se um mediador entre a eugenia pré-
guerra e a Sociologia da mobilidade social e os surveys de larga escala realizados após a 
Segunda Guerra Mundial (GLASS, 1954). A primeira geração de sociólogos da educação 
ingleses deu continuidade a essa tradição, concentrando-se em questões relativas às taxas 
de natalidade e mobilidade social, com referências ao movimento eugenista e à biologia 
social. Eles esperavam que a análise sociológica revelasse o desperdício de talento como 
produtor de injustiça social e estavam alinhados com as preocupações expressas 
anteriormente pelo Comitê de Investigação Populacional, fundado pela Sociedade Eugênica 
(1936). Nesse período de intensa produção intelectual, Floud, Halsey e Martin realizaram 
um estudo sobre o papel da seleção social na educação, incluindo os efeitos da Lei da 
Educação (1944) no acesso às escolas de gramática (HALSEY, FLOUD & MARTIN, 
1956). A partir de uma medida de QI e comparando seus resultados com os de Gray e 
Moshinsky, eles indicaram que os bolsistas de classe média, quando tinham as mesmas 
habilidades intelectuais daqueles pertencentes às classes burguesas, igualavam suas chances 
de acesso. Para eles, as crianças da classe trabalhadora foram os grandes perdedores nessa 
relativa democratização (WOOLDRIDGE, 1994, pp. 264-268), uma vez que os fatores 
sociais explicaram tanto o fracasso dos estudantes da classe trabalhadora quanto os 
resultados dos testes de QI. Essa Sociologia da educação se concentrou no estudo de 
talentos e na influência do meio ambiente no desenvolvimento intelectual e no sucesso 
acadêmico, com algumas expectativas sobre a redução de desperdícios e a promoção de 
uma sociedade mais igualitária (HALSEY, FLOUD & ANDERSON, 1961). 

No período posterior a 1945, a Sociologia inglesa não obteve êxito em manter essa 
tradição de aritmética política e as pesquisas sociais foram delegadas a instituições estatais 
específicas, mesmo na área da educação (BULMER, 1985). Entretanto, a Sociologia da 
educação foi decisiva na defesa de uma escola mais abrangente e no acesso dos estudantes 
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da classe trabalhadora ao ensino superior no Reino Unido, um movimento que ecoou nos 
países do norte da Europa, incluindo a França.  

Esses países também construíram uma ponte entre eugenia, desigualdades, pesquisas 
sociais e o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social (BROBERG & ALII, 2005; 
SCHNEIDER, 2002). Nos Estados Unidos, os testes de QI baseados em concepções 
eugenistas, depois de servirem à ideia de produzir uma reserva de talentos durante os anos 
1950 e promover o capital humano nos anos 1960, foram progressivamente convertidos em 
testes de habilidades básicas, enquanto a segregação racial era abortada. Nesse momento, 
pesquisas estatísticas forneciam informações importantes para pesquisadores de ciências 
sociais nas universidades, bem como para projetos de reforma do governo federal, enquanto 
agências, universidades e fundações trabalhavam juntas para produzir dados e resultados 
científicos (BULMER, 1991). 
 
Indicadores sociais, avaliação e feedback do experimento nos Estados Unidos 
 

Embora as políticas sociais dos EUA e do Reino Unido tenham sido baseadas em 
pesquisas quantitativas realizadas durante a guerra, a questão social foi abordada sob 
diferentes perspectivas de pesquisa após a Segunda Guerra Mundial. A quantificação dos 
fatos sociais dos EUA pretendia ser objetiva, distanciada dos valores, resolutamente 
instrumental, enquanto no Reino Unido as pesquisas empíricas foram desenvolvidas fora da 
esfera acadêmica e lideradas pela administração central, com pouca atenção às questões 
metodológicas e a medição baseada, principalmente, em técnicas de descrição estatística. 
No lado americano, os estudos foram baseados em um design rigoroso e na coleta de dados. 
Esse rigor, apoiado por uma herança e antecedentes positivistas, explica a importância dada 
ao experimentalismo e aos experimentos sociais em larga escala. Esse avanço metodológico 
explica em parte a criação de uma nova área de pesquisa dedicada à avaliação de programas 
de intervenção social (ALKIN, 2004). 
 
A renovação das técnicas em pesquisa social após a Segunda Guerra Mundial 
 

Na década de 1950, o apoio das fundações americanas às pesquisas sociais locais 
declinou em favor de pesquisas em larga escala desenvolvidas por institutos de pesquisa4: o 
National Opinion Research Center da Universidade de Michigan, o Bureau of Applied 
Social Research em Columbia, o Institute for Social Science Research at UCLA, o Survey 
Research Laboratory em Chicago, o Survey Research Center em Berkeley. Paul Lazarfeld 
e sua equipe representam bem esse novo tipo de programa de pesquisa, desenvolvido no 
BASR (Bureau of Applied Social Research), onde ele desenvolveu projetos que romperam 
com o tipo de evidência produzida no Instituto de Pesquisa Social e Religiosa (ISRR), que 
era financiado pela Fundação Rockefeller (BARTON, 1979). Lazarfeld utilizou-se de uma 
sociologia instrumental e quantitativa, que definiu sua utilidade social por uma engenharia 
aplicada financiada pelos negócios. Ele avaliou os métodos estatísticos emprestados da 
psicologia aplicada mais do que das técnicas de correlação e regressão usadas pela geração 
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anterior de pesquisadores perto de Ogburn. Essas técnicas privilegiaram a análise de 
atitudes e opiniões, enquanto Ogburn e seus colegas utilizaram cálculos de índice 
(ABBOTT & SPARROW, 2007). No famoso livro The American Soldier (1949), que 
apresentou essas técnicas, Samuel A. Stouffer explicou que a análise estatística, 
diferentemente do estudo de caso e da observação participante, era uma maneira muito mais 
rigorosa de obter dados confiáveis sobre a atividade social. Ele pretendia aplicar os 
métodos do psicólogo Edward L. Thorndike e de Franklin S. Chapin em pesquisas de larga 
escala para melhorar a qualidade da medição e tornar a Sociologia uma ciência verdadeira 
como a Medicina. 

Esse novo modelo de pesquisa teve fortes implicações (TURNER & TURNER, 1990, 
pp. 105-121). O acúmulo de dados estatísticos deu uma vantagem heurística às teorias 
estruturalistas e funcionalistas promovidas por pesquisadores como Parsons, Merton e 
Lazarfeld. Nesse grande empreendimento, os alunos de Merton e Lazarfeld, como Peter 
Blau ou James Coleman e também outros como Seymour M. Lipset e Christopher Jencks, 
desempenharam um papel essencial no desenvolvimento de novas metodologias para 
pesquisas sobre desigualdades sociais (HAVERMAN, 1987)5. A famosa grande pesquisa de 
James Coleman (1966) foi encomendada pela primeira vez por Francis Keppel, que havia 
recrutado inicialmente Alexander Mood, matemático da Rand Corporation que liderava o 
Centro Nacional de Estatísticas Educacionais (NCES). Posteriormente, Mood pediu a 
James S. Coleman, então professor da Universidade John Hopkins, que assumisse a 
responsabilidade da pesquisa. No entanto, o conhecimento técnico foi atribuído a Henry 
Dyer e Robert Solomon, do Educational Testing Service (ETS) (LEMANN, 2000). 

Antes do lançamento do relatório, Dyer e Solomon haviam achado a análise de 
Coleman bastante aproximativa (ele subestimou o efeito das escolas sobre o desempenho, 
cometeu erros nas comparações entre variáveis, manteve um viés na redução da 
desvantagem para os estudantes negros, reduziu as diferenças entre as escolas). Dois anos 
depois, Alfred Beaton escreveu um documento técnico interno para o ETS, mostrando que 
Coleman poderia ter adotado conclusões completamente diferentes dos resultados do estudo 
(a influência da família sobre as escolas). Entretanto, em janeiro de 1969, um governo 
muito mais conservador chegou ao poder com novas ideias sobre reforma educacional. O 
presidente Nixon cooptou Daniel Patrick Moynihan, professor de Harvard, que liderou uma 
série de seminários sobre as implicações políticas do relatório Coleman com alguns fundos 
da Ford Foundation. Ele confirmou a ideia de que não era mais possível apoiar 
financeiramente as escolas públicas com uma maioria negra. Conforme argumentou 
Christopher Jencks, outro membro dos seminários, a posição social dos pais, relacionada à 
composição psicológica e cultural das famílias, teve um impacto maior que o QI ou a 
qualidade da escola (JENCKS & AL., 1972). Todas essas suposições permitiram ao 
governo de Nixon elaborar a ideia de que a educação compensatória não teve impacto nos 
estudantes mais desfavorecidos. Consequentemente, melhorar a situação dos estudantes 
negros não exigiu uma melhoria na qualidade das escolas em nível local, mas sim o acesso 
dos estudantes a um sistema escolar mais amplo: isso levou à criação do sistema de ônibus, 
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possibilitando que alunos de diferentes bairros estudassem na mesma escola, e ao fim das 
políticas de discriminação positiva dos EUA em Educação. 
 
Governando o bem-estar e a política de indicadores sociais 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, os alunos de William Ogburn, Albert D. Biderman, 
Otis Dundley Duncan, Albert J. Reiss Jr. e Eleanor B. Sheldon desempenharam um papel 
importante no desenvolvimento de indicadores sociais (COBB & RIXFORD, 1998). No 
final da década de 1950, Woofter, um dos colaboradores do relatório Recent Social Trends, 
que tratou de questões étnicas e raciais, então assistente do Comissário para Saúde, 
Educação e Assuntos Sociais, propôs a publicação de figuras-chave em questões sociais. 
Em 1960, foram publicados dois conjuntos de dados: Indicadores de Saúde, Educação e 
Bem-Estar e Tendências. Esses indicadores visavam prover informações para reflexão de 
representantes da administração federal, pesquisadores e membros do Congresso dos EUA. 
A publicação perdurou até 1967, quando foi interrompida pelo novo Secretário de Estado, 
John Gardner, porque ele desejava uma orientação e avaliação mais próxima do nível local. 
Ao mesmo tempo, a NASA estava financiando uma pesquisa sobre o impacto do programa 
espacial na sociedade americana, o que levou a um relatório intitulado Social Indicators 
(BAUER, 1966). Raymond Bauer, Albert Biderman e Bertram Gross foram os principais 
autores. No início de 1969, outro documento, Toward a Social Report, editado pelo 
Departamento Federal de Educação, Saúde e Assuntos Sociais, propôs a publicação regular 
do relatório para orientar e avaliar os programas de intervenção social. 

Embora fossem de natureza descritiva, os indicadores sociais foram considerados como 
instrumentos para orientar as políticas sociais. O trabalho mais elaborado nessa área foi 
realizado pela Fundação Russell Sage e pelo Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais 
(SSRC). Em 1968, essas duas instituições publicaram Indicators of Social Changes, sob a 
direção de Wilbert Moore e Eleanor B. Sheldon. Esse relatório sucedeu Recent Social 
Towards de Ogburn e, por uma década, todo esse trabalho sobre indicadores sociais foi 
ampliado com artigos publicados na revista Social Indicators Research. Três volumes 
foram editados na década de 1970 (US Office of Management and Budget, 1974, US Census 
Bureau, 1977, 1981), mas o interesse do governo federal diminuiu sob a presidência de 
Nixon. No entanto, mesmo no início dos anos 1980, as agências governamentais 
continuaram a publicar relatórios estatísticos como Health United States ou The Condition 
of Education. A própria OCDE adotou essa metodologia e estabeleceu seu programa de 
indicadores sociais, que teve continuidade na educação (HENRY ET ALII, 2001). 
 
O surgimento de uma ciência avaliativa para programas sociais 
 

Durante a década de 1960, com o estabelecimento de novas regras orçamentárias, a 
avaliação exigida pelas leis fortaleceu o poder das agências federais e gerou uma atitude 
defensiva do Congresso dos EUA. O Congresso respondeu criando novas instituições: o 
General Accounting Office (GAO) e o Congressional Budget Office (CBO). Após as 
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emendas à Lei da Oportunidade Econômica (1964), o GAO foi convidado a avaliar os 
programas de combate à pobreza e desenvolveu uma análise de custo-efetividade. Todas as 
agências federais estabeleceram programas de avaliação de políticas públicas mobilizando 
pesquisadores de ciências sociais, enquanto, no PPBS (Sistema de Planejamento, 
Programação, Orçamento), o Departamento Federal de Saúde, Educação e Bem-Estar 
desenvolveu sua avaliação de programa social criando escritórios especializados 
(HAVERMAN, 1987, pp. 166-176). Essa ciência da avaliação recebeu apoio financeiro das 
principais fundações dos EUA (particularmente da Fundação Ford) e de centros de pesquisa 
privados, como o Instituto de Pesquisa sobre Pobreza (Universidade de Wisconsin-
Madison), cuja experiência foi transferida para o Departamento Federal em 1973. 

Assim, uma ciência avaliativa foi desenvolvida paralelamente na educação por Ralph 
Tyler. Francis Keppel, Comissário do Escritório de Educação, preocupado com a 
fragilidade dos dados estatísticos no sistema educacional dos EUA, pediu que ele 
desenvolvesse um programa de desenvolvimento estatístico para incentivar o progresso 
educacional (FINDER, 2004). Keppel foi apoiado por John Gardner, Secretário de Estado 
da Saúde, Educação e Assuntos Sociais (LEHMANN, 2004; MOSHER, 2004). Os dados 
coletados no nível federal deveriam informar os membros do Congresso, mas também os 
formuladores de políticas e funcionários nos estados dos EUA para reduzir a desigualdade 
de oportunidades e combater a pobreza. Tyler se inspirou na construção de indicadores 
sociais, enquanto Keppel colocou mais ênfase nas comparações interestaduais para 
aumentar a conscientização do Congresso sobre as desigualdades. Assim como Keppel, 
Gardner e Tyler esperavam forte oposição de parlamentares, grupos de interesse e 
funcionários da educação. Então, eles decidiram, em 1964, criar um Comitê Exploratório de 
Avaliação do Progresso da Educação (ECAPE) para mobilizar diferentes partes 
interessadas. Em 1968, o comitê interino tornou-se a Avaliação Nacional do Progresso 
Educacional (NAEP), sob a autoridade da Comissão Estadual de Educação (Jones, 1996), 
que, mais adiante, ocuparia um lugar importante na política federal de educação dos EUA. 
Além do trabalho de Tyler, outras avaliações foram conduzidas para os programas de 
educação compensatória Head Start e Título 1 implementados desde 1965 sob a Lei 
Fundamental e Secundária (ESEA) (SILVER, SILVER, 1991). 
 
O retorno da experimentação nas intervenções sociais 
 

Naquele período, Daniel Patrick Moynihan, influenciado pelo relatório Coleman, 
apontou muitas falhas nos programas de educação compensatória. Em uma nota para o 
Ministério do Trabalho, depois chamado de Relatório Moynihan (1965), ele afirmou que o 
problema da pobreza nos bairros negros urbanos se devia principalmente ao colapso da 
família negra (STEINFELS, 1979, pp. 216-217). Como havia vencedores e perdedores na 
competição social, não se tratava de remover barreiras sociais para ter acesso igual, mas de 
alcançar resultados iguais entre brancos e negros. Portanto, para ele, o papel das ciências 
sociais não era formular políticas sociais, mas medir seus resultados (MOREHOUSE, 1972; 
MOYNIHAN, 1972). Os experimentos sociais poderiam, portanto, caracterizar “o que 
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funciona e o que não funciona” na consecução desses objetivos, por meio de uma avaliação 
mais objetiva e sistemática. Na mesma linha, em 1969, o psicólogo Donald T. Campbell 
publicou um artigo que mais tarde se tornou referência para avaliadores (CAMPBELL, 
1969). Para ele, experimentos “verdadeiros” envolviam grupos de indivíduos sendo tratados 
e comparados a grupos de controle.  

A avaliação das políticas públicas, a ser validada, teria que superar objeções 
humanitárias ou práticas e expor aleatoriamente os indivíduos a tratamentos durante toda a 
duração do experimento. “Reformas como experimentos” não foi a primeira publicação de 
Campbell advogando a ideia de estender a “lógica do laboratório” a toda a sociedade. Em 
parceria com o estatístico Julian C. Stanley, ele publicou um livro intitulado Projetos 
experimentais e quase-experimentais para pesquisa (CAMPBELL & STANLEY, 1966). 
Esse livro estabeleceu um novo “padrão” para a pesquisa em ciências sociais, considerando 
o pesquisador como um “servo metodológico da sociedade experimental”. 

Posteriormente, em um clima de redução de gastos públicos devido às consequências 
da Guerra do Vietnã, enquanto os programas sociais diminuíram o escopo de dispositivos 
mais direcionados e menos dispendiosos, os “experimentos sociais” foram fortemente 
desenvolvidos. As autoridades federais estavam cada vez mais preocupadas em vincular as 
medidas de eficiência aos recursos disponíveis para estados e distritos. O primeiro 
experimento social em larga escala foi conduzido em Nova Jersey pelo Instituto de 
Pesquisa sobre Pobreza da Universidade de Wisconsin-Madison, a pedido do Escritório de 
Oportunidade Econômica, e também atraiu o interesse da Brookings Institution e da Russell 
Sage Foundation. Seguiram-se experiências adicionais em diferentes programas de 
assistência social, educação e saúde, sendo a década de 1970 considerada como a “década 
da experimentação” (GREENBERG & ROBINS, 1986). Milhões de dólares do orçamento 
federal foram gastos em programas sociais baseados em experimentos controlados. 

O clima político havia se tornado mais conservador em questões sociais, com pressão 
por desempenho e eficiência, enquanto o governo federal tentava cortar gastos por causa da 
crise econômica (MOSTELLER & BORUCH, 2002). Ensaios experimentais controlados 
em bem-estar, segurança pública e justiça foram implementados (YOUNG & ALII, 2002). 
Eles foram utilizados para avaliar os efeitos de incentivo da reforma social no 
comportamento educacional dos jovens por meio de vários programas: New Chance, LEAP 
de Ohio, Learn fare de Wisconsin e Projeto de Demonstração de Pais Adolescentes em 
Nova Jersey e Illinois. Um dos experimentos mais importantes foi a avaliação da redução 
do tamanho da turma no Tennessee (MOSTELLER, 1995), legitimando a teoria do capital 
humano na formulação de políticas e políticas baseadas em evidências para a educação nos 
Estados Unidos e no resto do mundo (NORMAND, 2016) 
 
 
Conclusão 
 

Conforme demonstrado nas páginas anteriores, os métodos de quantificação social 
desenvolvidos durante o período entre guerras tiveram efeitos importantes no 
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desenvolvimento de ferramentas de medição e governança do Estado de bem-estar social, 
com algumas consequências para a educação. Os métodos da psicologia, embora 
construídos sobre declarações eugenistas, influenciaram o desenvolvimento da investigação 
social nos Estados Unidos e no Reino Unido e deram legitimidade aos métodos positivistas 
e comportamentais. Essa institucionalização do bem-estar, apoiada por algumas 
representações de justiça social e desigualdades, foi apoiada por fundações e institutos de 
pesquisa ad-hoc. Essas mudanças epistêmicas também reforçaram certo instrumentalismo e 
“datificação” no planejamento social com o retorno da experimentação social.  

Apenas alguns episódios dessa história foram descritos aqui. O movimento eugenista 
tem sido consistente nos Estados Unidos em relação a questões de gerenciamento de 
eficiência e testes de inteligência. Também impactou o desenvolvimento de métodos de 
quantificação. A ascensão dos indicadores estatísticos oficiais após a Segunda Guerra 
Mundial contribuiu para uma nova representação das desigualdades sociais que levaram a 
reformas na educação. A teoria do capital humano, forjada na década de 1950, serviu como 
princípio norteador tanto para o design de métodos e indicadores melhorados ao longo do 
tempo, como para ferramentas de políticas de aprendizagem ao longo da vida na Europa e 
as pesquisas internacionais (HULTQVIST, 2018). Além da atratividade das inovações 
tecnológicas para instrumentos de medição, uma busca insaciável de objetividade e 
totalização de cientistas e formuladores de políticas, o movimento de quantificação das 
ciências sociais parece fascinado pelas ciências naturais, como é óbvio hoje com a nova 
paixão pelas neurociências. 

De alguma forma, Ogburn havia antecipado essa evolução. Em seu discurso 
presidencial à American Sociological Society (1929), ele previu um declínio na 
intelectualidade da sociologia e no prestígio da teoria: evidências, dados e medidas seriam 
muito mais importantes no futuro. Todas as universidades teriam que se equipar com 
laboratórios de estatística: “A estatística desaparecerá como um campo distinto do 
conhecimento, porque será quase universal, não apenas em sociologia e economia, mas 
também talvez em psicologia social e ciência política” (citado por BULMER, 1984, pp. 
182). Ele garantiu que essa doutrina fosse inscrita no frontão do edifício de pesquisa em 
ciências sociais da Universidade de Chicago: “Quando você não pode medir, seu 
conhecimento é pobre e insatisfatório. Lord Kelvin”. 
 
 
Notas 
 
1. Além de uma paixão por testes e seleção de talentos, a ideia de que raça e hereditariedade têm um papel fundamental 

no desenvolvimento humano era uma visão compartilhada no pensamento intelectual americano. Como tal, o 
movimento eugenista afirmou sua presença nas escolas e nos livros didáticos, defendeu a colocação de pessoas 
socialmente incapacitadas em asilos e / ou esterilização, enquanto se inspirava nas ideias de Karl Pearson, mas 
também por psicólogos de medidas mentais como Edward L. Thorndike, Carl Brigham ou mesmo gerentes de 
eficiência como John Francklin Bobbit, que acreditavam que os processos naturais não eram eficazes o suficiente e 
que a política social era necessária para promover leis biológicas de seleção de talentos, de acordo com os princípios 
eugênicos (Selden, 1999). 
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2. O trabalho de Fisher foi uma referência para um conjunto de problemas teóricos específicos das ciências 
experimentais (Gigerenzer et al., 1989). Com a aleatoriedade e o experimento de 1919 que o tornou famoso na estação 
agrícola experimental de Rothamsted, ele forneceu uma base conceitual para o uso de métodos estatísticos para 
experimentação, que foram rapidamente adotados na medicina (Marks, 1999, pp. 204-208; Porter, 1986). 

3. Charles Merriam lançou pesquisas e experimentos que tiveram uma marca duradoura na pesquisa em ciências sociais. 
Sua principal contribuição metodológica apareceu no trabalho com Harold Gosnell sobre o voto nas eleições (Non-
Voting 1924; Getting out the Vote, 1927). Os dois pesquisadores usaram questionários, técnicas de amostragem e 
dispositivos experimentais para promover um desenvolvimento “científico” de estudos de ciências políticas. Eles 
abordaram a psicologia científica, particularmente a teoria de Louis L. Thurstone, para conduzir um estudo do 
comportamento eleitoral sob condições controladas, com base em técnicas inspiradas em testes e medidas mentais 
(BULMER, 1984). 

4. De certa forma, o estudo do American Dilemma de Myrdal (1944) foi o último exemplo dessa tradição e desse tipo de 
relacionamento entre cientistas sociais e as principais fundações americanas (TURNER & TURNER, 1990, pp. 97-
100). O projeto envolveu vários sociólogos, incluindo Samuel Stouffer, e foi apoiado pela Fundação Carnegie. Gunnar 
Myrdal já havia trabalhado nos Estados Unidos para a Fundação Rockefeller entre 1929-1930 a convite de Beardsley 
Ruml. De fato, Myrdal e sua esposa estavam envolvidos no debate social sueco na década de 1920, onde, como na 
Inglaterra, havia suposições eugenistas sobre fertilidade e diminuição populacional (APPELQVIST, 2007).O casal 
Myrdal se comprometeu a desconstruir essa ideologia dominante, popularizando as ideias de John Dewey que 
destacavam os fatores sociais e ambientais do desenvolvimento humano. Para aumentar a fertilidade, era necessária 
uma ação profilática, fortalecendo os apoios familiares. A “qualidade das crianças” foi determinada mais pelas 
condições familiares e escolares do que por sua origem biológica. A partir desse debate demográfico, as propostas do 
casal Myrdal migraram para o campo da política social, exigindo o desenvolvimento de um corpo de médicos 
especialistas para o Estado de Bem-Estar. Eles pretendiam superar o “dilema da política social” no desenvolvimento 
de programas concretos de assistência por meio de merenda escolar, assistência às famílias e extensão da escolaridade 
obrigatória. No entanto, essas propostas só foram implementadas após a guerra, quando Myrdal, na Suécia, tornou o 
relatório de Beveridge e a política do New Deal mais conhecidos e disseminados para inspirar as propostas de reforma 
do Partido Social Democrata. 

5. Políticas antipobreza destinadas a garantir que as pessoas mais pobres tenham acesso à programas federais de 
educação e capacitação. Estes últimos foram estabelecidos pelo Escritório de Oportunidades Econômicas (OEO), 
como Head Start, Contratação por Desempenho, experimentos de Vouchers Educacionais, Corpo de Professores, 
Upward Bound, Job Corps. (SILVER & SILVER, 1997). A lei estabeleceu a assistência federal baseada nos princípios 
da educação compensatória e da igualdade de recursos entre estados e distritos. O interesse pela educação era comum 
a planejadores e cientistas sociais. A literatura de pesquisa sobre capital humano em economia e sucesso social em 
sociologia considerou que a redistribuição de recursos poderia melhorar o desempenho dos estudantes e, finalmente, 
fortalecer o desempenho econômico. A pobreza familiar foi explicada pelas baixas habilidades dos trabalhadores 
devido às suas desvantagens culturais e sociais, enquanto o investimento em capital humano, ao melhorar a igualdade 
de oportunidades, deve aumentar a produtividade e a renda dos mais pobres. Os economistas apoiaram a ideia de que 
os benefícios da educação poderiam ser quantificados. Houthakker (1959), Miller (1960), Mincer (1962), Schultz 
(1963) e Becker (1964) viam a educação como um investimento mensurável por meio de aumentos salariais, enquanto 
Edward Denison (1962) demonstrava que contribuía com um terço para a taxa de crescimento da renda nacional per 
capita. Esses desenvolvimentos teóricos, combinados com a política antipobreza, levaram ao surgimento de uma 
importante área de pesquisa destinada a refinar o modelo de capital humano e suas técnicas de mensuração, ao mesmo 
tempo em que estima ganhos e taxas de retorno educacionais, a partir dos pressupostos de uma “reserva de talentos”. 
Medido por testes de QI para o investimento de capital humano relacionado a habilidades básicas. 

 
 
Referências 
 
ABBOTT A. & SPARROW J.T., «Hot War, Cold War: The Structures of Sociological Action, 1940-1955» in 

Calhoun C. (Ed.) Sociology in America. A History, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 281-
313, 2007. 

ALEXANDER J. C. Theoretical logic in sociology. Volume I: Positivism, presuppositions and current 
controversies, Berkeley, Los Angelès, University of California Pres, 1982.  



Métricas, pesquisas sociais e a invenção do Estado de Bem-Estar Social: [...] 
 

 
39 

ALKIN M. (Ed.), Evaluation Roots: Tracing Theorists’ Views and Influences, Thousand Oaks, CA, Sage, 
2004. 

BANNISTER, R.C., Sociology and scientism: The American quest for objectivity, 1880–1940. Chapel Hill: 
University of North Carolina Press,1987. 

BARTON, A. « Paul Lazarsfeld and Applied Social Research: Invention of the University Applied Social 
Research Institute », Social Science History, 3, 4-44, 1979. 

BAUER, R. A., Social Indicators, Cambridge, The M.I.T. Press, 1966. 
BLACKER, C. P., & GLASS, D. V. The Future of our Population? London, Population Investigation 

Committee, 1937. 
BROBERG, G., & Roll-Hansen, N. Eugenics and the welfare state: Norway, Sweden, Denmark, and Finland. 

East Lansing, Michigan State University Press, 2005. 
BROWN J. The Definition of a Profession: The Authority of. Metaphor in the History of Intelligence Testing, 

1980-1930, Princeton, Princeton University Press, 1992. 
BULMER M. (ed.), Social Policy Research, Macmillan, London, 1978. 
BULMER M. «The methodology of early social indicator research: William Fielding Ogburn and ‘Recent 

social trends», Social Indicators Research, 13 (2) 109-130, 1983. 
BULMER M. The Chicago School of Sociology: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological 

Research. Chicago: University of Chicago Press.,1984. 
BULMER M.« The development of sociology and empirical social research in Britain » in BULMER M. 

(Ed.), Essays on the History of British Sociological Research, Cambridge, Cambridge University Press, 
pp. 3-36, 1985. 

BULMER M.« National contexts for the development of social-policy research: British and American 
research on poverty and social welfare compared » in Wagner P., Hirschon Weiss C., Wittrock B., 
Wollmann H. (Eds.) Social Sciences and Modern States. National Experiences and Theoretical 
Crossroads, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 

CALLAHAN R.E. Education and the Cult of Efficiency, Chicago, University of Chicago Press, 1962. 
CAMIC C. &YUE X.« The Statistical Turn in American Social Science: Columbia University, 1890 to 

1915 » American Sociological Review, 59 (October), pp. 773-805, 1994. 
CAMIC C. « On Edge: Sociology during the Great Depression and the New Deal » in Calhoun C. (ed.), 

Sociology in America. A History, Chicago, The University Chicago Press, 2007. 
CAMPBELL D.T., 1969« Reforms as experiments », American Psychologist, 24, pp. 409-429, 1969. 
CAMPBELL D.T. & Stanley J., 1963, Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research, Chicago, 

Rand McNally, 1969. 
COBB, C.W. & C. Rixford. Lessons learned from the history of social indicators. San Francisco, CA: 

Redefining Progress, 1998. 
COLEMAN J.S. ET al., Equality of Educational Opportunity. Washington, DC, Department of Health, 

Education and Welfare, 1966. 
CREMIN L.A. The transformation of the school: progressivism in American education 1876-1957, New 

York, Vintage Books, 1964. 
DAHRENDORF R., A History of the London School of Economics and Political Science 1895-1995, Oxford, 

Oxford University Press, 1995. 
DANZIGER K. Constructing the subject: historical origins of psychological research, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1994. 



ROMUALD NORMAND 
 

 
40 

DEHUE T. Establishing the experimenting society: the historical ... for a self-experimental society, History of 
the human sciences, 18(2): 63-86, 2001. 

DESROSIÈRES, A. The politics of large numbers: A history of statistical reasoning. Harvard, Harvard 
University Press, 2002. 

FINDER M. Educating America: How Ralph W. Tyler Taught America to Teach. Westport: Praeger, 2004. 
GLASS D.L. (Ed.), 1954, Social Mobilitv in Britain, London, Routledge & Kegan Paul. 
GREENBERG, D. & ROBINS P., «Social experiments in policy analysis». Journal of Policy Analysis and 

Management, vol. 5, no 2, p. 340–36, 1986. 
HALSEY A.H., FLOUD J.E. & ANDERSON C.A. (eds). Education, Economy and Society, New York, The 

Free Press of Glencoe, 1961. 
HALSEY A.H., FLOUD J.E. & MARTIN F.M., 1956, Social Class and Educational Opportunity, London, 

William Heinemann. 
HANEY, D. The Americanization of social science: Intellectuals and public responsibility in the postwar 

United States. Temple University Press, 2008. 
HAVERMAN R.H. Haveman, Poverty Policy and Poverty Research, Madison, University of Wisconsin 

Press, 1987. 
HENRY, M., LINGARD, B., RIZVI, F. & TAYLOR, S. The OECD, globalisation and education policy 

(Oxford, Pergamon/IAU), 2001. 
HOGBEN L. (Ed.), Political Arithmetic. A Symposium of Population Studies, New York, The Macmillan 

Company, 1938. 
HULTQVIST, E., LINDBLAD, S., & POPKEWITZ, T. S. (Eds.). Critical Analyses of Educational Reforms 

in an Era of Transnational Governance. Dordrecht, Springer, 2018. 
JENCKS & ALII. Inequality: A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America, New York, 

Basic Books, 1972. 
JONES L.V., A History of the National Assessment of Educational Progress and Some Questions About Its 

Future in Educational Researcher, vol. 25 n ° 7, octobre, pp. 15-22, 1996. 
KENT R. The emergence of the sociological survey, 1887-1939 » in Bulmer M. (Ed.), Essays on the History 

of British Sociological Research, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 52-69, 1985. 
LEHMANN I.J. « The Genesis of NAEP » in Jones L.V. &Olkin O., (eds.), The Nation’s Report Card. 

Evolution and Perspectives, Bloomington, Phi Delta Kappa Educational Foundation, pp. 25-92, 2004. 
LEMANN, N. The big test: The secret history of the American meritocracy, New York, Macmillan, 2000. 
LINDBLAD, S., PETTERSON, D., POPKEWITZ, T.S. (eds.), Education by the Numbers and the Making of 

Society. The Expertise of International Assessments, New York, Routledge, 2018. 
MARKS, H. M. The progress of experiment: science and therapeutic reform in the United States, 1900-1990. 

Cambridge Mass, Cambridge University Press, 2000. 
MOREHOUSE T.A., «Program Evaluation: Social Research Versus Public Policy» Public Administration 

Review 32 (November/December): 868-74, 2002. 
MOSHER F.A., «The Age of Innocence» in Jones L.V. & Olki O., (eds.), The Nation’s Report Card. 

Evolution and Perspectives, Bloomington, Phi Delta Kappa Educational Foundation, pp. 93-112, 2004. 
MOSTELLER F., « The Tennessee Study of Class Size in the Early School Grades» in The future of 

Children, Critical Issues For Children and Youths, 5 (2), pp.113-127, Summer/Fall, 1995. 
MOSTELLER F. & BORUCH R., (eds.), Evidence Matters. Randomized Trials in Education Research, 

Washington D.C., Brookings Institution Press, 2002. 



Métricas, pesquisas sociais e a invenção do Estado de Bem-Estar Social: [...] 
 

 
41 

MOYNIHAN D. P. On Equality: II. Equalizing Education--in Whose Benefit? Public Interest, 29, 69-89, F 
72, 1972. 

NORMAND, R. ‘What works?’: From health to education, the shaping of the European policy of evidence. 
In Trimmer K. (ed.) Political Pressures on Educational and Social Research, London, Routledge, 25-40, 
2016. 

PLATT J.A History of Sociological Research Methods in America.1920-1960, Cambridge University Press, 
1996. 

POPKEWITZ, T. The sociology of education as the history of the present: fabrication, difference and 
abjection. Discourse: Studies in the cultural politics of education, 34(3), 439-456, 2013. 

PORTER T.M. Trust in Numbers. The pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton, Princeton 
University Press, 1995. 

SCHNEIDER, W. H. Quality and quantity: the quest for biological regeneration in twentieth-century France. 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 

SELDEN, S. Inheriting shame: The story of eugenics and racism in America. New York: Teachers College, 
1999. 

SHARP, S. A. &Bray, A. P., « W. H. Winch: A founder of the experimental approach in education », British 
Journal of Educational Studies, 34, 34–4, 1986. 

SILVER H. & SILVER P. An Educational War on Poverty, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 
SOLOWAY R.A., Demography and degeneration: eugenics and the declining birthrate in twentieth-century 

Britain, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990. 
STEINFELS, P. The Neoconservatives (New York: Simon and Shuster, 1979. 
SUTHERLAND G., Ability, merit, and measurement: mental testing and English education, 1880-1940, 

Oxford, Oxford University Press, 1984. 
TURNER, S.P. & TURNER J.H. The impossible science: an institutional analysis of American sociology, 

Newbury Park (Cali), Sage,1990. 
TYACK D. The One Best System: a History of American Urban Education, Cambridge, Mass: Harvard 

University Press, 1974. 
TYACK D. & HANSOT H. Managers of virtue: public school leadership in America, 1820-1980, New 

York: Basic Books, 1982. 
WHITEHEAD F. The Government Social Survey. In Bulmer M. (Ed.), Essays on the History of British 

Sociological Research, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 83-100, 1985. 
WOOLDRIDGE A. Measuring the Mind. Education and psychology in England. 1860-1990, Cambridge, 

Cambridge University Press., 1994. 
YOUNG K., ASHBY D., BOAZ A. & GRAYSON L. Social Science and the Evidence-based Policy 

Movement.Social Policy and Society, 1, pp 215-224, 2002. 
 
 
Correspondência: 
 
Romuald Normand: É professor de sociologia na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de 

Estrasburgo, na França. (Unidade de pesquisa SAGE: Sociedades, Atores e Governo da Europa). Ele 
trabalha com políticas da educação comparadas e política, Europeização e Aprendizagem ao Longo da 
Vida, Ensino Superior e Pesquisa. Coordenador da rede 28 “Sociologia da Educação Europeia”, na 
Associação de Pesquisa Educacional Europeia. É membro do conselho editorial do British Journal of 



ROMUALD NORMAND 
 

 
42 

Sociology of Education e coeditor da série da Routledge “Estudos de Educação Europeia”, 2014, com 
Martin Lawn, Shaping of European education. 

E-mail: Romuald.normand@unistras.fr 

 

 

 
Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização do autor. 

Tradução do original de Ana Saraiva e Tiago Jorge. 
 


	MÉTRICAS, PESQUISAS SOCIAIS E A INVENÇÃO DO ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL: algumas implicações para a educação
	Keywords: Metrics; Social surveys; Education

