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O "símbolo" é um elemento essencial no processo de comunicação, encontrando-se

difundido  pelo  cotidiano  e  pelas  mais  variadas  vertentes  do  saber  humano.  Embora  existam

símbolos  que são reconhecidos  internacionalmente,  outros  só são compreendidos  dentro  de um

determinado grupo ou contexto.

A representação específica  para  cada símbolo  pode surgir  como resultado de um

processo natural ou pode ser convencionada de modo a que uma pessoa, ou grupo específico de

pessoas,  consiga  fazer  a  interpretação  do  seu  significado  implícito,  atribuir-lhe  determinada

conotação, utilizando-o para representa-la..

O sÍmbolo ou logomarca utilizado pelo  sistema que é coordenado pelo Conselho

Federal de Estatística  é também o atual simbola da Escola Nacional de Ciências Estatísticas  -

ENCE,   tem sua origem no distante ano de 1963 na ENCE, quando os autores, na época estudantes

da  escola,   concorremos  como  autores  em um concurso  interno  do  diretorio  Acadêmico,  para

escolha de um novo simbolo para a Escola.

Na ocasião,  era unânime a opinião que o símbolo da Escola na época era muito

pobre para representar todo o potencial  da estatística e não trazia nenhuma mensagem implícita

sobre o que era o curso e a estatística. Era constituido do desenho de uma  letra E abraçando um

globo  terrestre   no  qual  se  vislumbrava  um  gráfico,  tinha  um  aspecto  muito  limitado  como

logomarca, tanto representativamente como esteticamente.

. È oportuno lembrar que na época os estudantes de estatística estavam influenciados 

por dois fatores, os cursos de engenharia e o mercado de trabalho, . influenciando a ideia para uma 

logomarc. 

Nós dois  imaginamos um símbolo que representasse o conteúdo do curso, a 

matemática, no seu sentido amplo, e o mercadode trabalho, no sentido estrito da industria . A 

matemática foi representada pelo somatório, dando uma   visão dos números discretos e a Integral 
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representando o campo dos números contínuos. O mercado ficou representado pela roda dentada 

símbolo universal da indústria. 

A representatividade destes dois fatores foi consolidada no símbolo atual da ENCE 

que também é utilizado para representar  o sistema CONFE / CONRE’S. 

Com a idade de quase 50 anos, tem o atual símbolo a força da representação do que

seja a estatística e apresenta  uma modernidade na sua representação pictorica.

Hoje  passado  várias  décadas,  rememorando  os   longíncuos   anos  de  estudante

quando,  imbuidos  do  entusiasmo  da  juventude,  participamos  do  democrático  concurso  para

estabelecer  um novo símbolo  para a nossa  ENCE. Lembramos  das intensas  discusões  sobre a

proposta, quando a unânime  aceitação do somatório e da integral convivia com a controversa e

discutida  imagem da  roda dentada. 

Passadas todas estas decadas, atualmente é com orgulho que vemos a aceitação e a

modernidade desta ideia nascida em 1963, que tem representado tantas gerações de Estatísticos.  

O  interessante  da  força  do  simbolo  é  a  sua  aceitação  por  vários  organismos  de

estatística que o utiizam para representa-los, além da sua atualidade .


