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RESUMO 

 

As estatísticas estão presentes em todos os campos do conhecimento 

humano, fazem parte de nosso cotidiano e influenciam nossa capacidade de 

posicionamento frente à realidade, tornando factíveis, por meio de 

quantificações, noções de sentido muitas vezes abstratas. 

As pesquisas, quando publicadas na imprensa escrita, tornam-se 

instrumentos incontestáveis de análise de fatos econômicos, sociais, políticos e 

de opinião. Procura-se investigar neste trabalho a implicação desse fator para a 

formação de nossa noção de realidade e suas decorrências para a escrita da 

História. O objetivo é analisar em que circunstâncias ocorreram o aumento na 

publicação de pesquisas entre os anos de 1985 e 2000. O objeto de estudo é a 

divulgação da “Pesquisa de Emprego e Desemprego” da Fundação 

SEADE/DIEESE em dois jornais paulistanos. 

A hipótese central é a de que o jornalismo impresso diário passou, 

durante o período considerado, por mudanças contínuas nas quais o uso das 

pesquisas e assertivas numéricas atuou em legitimação das transformações de 

cunho liberal ocorridas na política e na economia mundial, tornando as 

informações mais racionais e mais compreensíveis para o leitor. 

As principais questões teóricas tratam de transpor a noção de habitus 

em Pierre Bourdieu para a função das estatísticas como uma forma de controle 

das transformações nas sociedades contemporâneas e como normalização útil 

ao exercício do poder conforme alguns dos conceitos presentes na obra de 

Michel Foucault. 

 

Palavras-chave: Estatística; Jornalismo; Representação da realidade; 

Historiografia contemporânea; Hegemonia liberal. 
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ABSTRACT 

 

Statistics are present in every single field of human knowledge, they are 

a part of our everyday lives and they influence our capacity of taking a stand for 

reality, making practicable, through a series of quantifications, notions of sense 

which are often abstract. 

When published, researches become undisputable tools of analysis of 

economical, social, and political facts, as well as facts of opinion. In this work 

we intend to investigate the implications of this factor regarding to the formation 

of our notion of reality and its consquencies in the writing of History. Our main 

purpose is to analyse the circumstancies in which occurred the increase of the 

publication of researches between 1985 and 2000. The object of study is the 

divulgation of “Research of Employment and Unemployment”, a document by 

Fundação SEADE/DIEESE in two newspapers of the city of São Paulo. 

The pivotal hypothesis is that the daily printed journalism has passed, 

during the period here considered, through continuous changes in which the 

use of researches and numerical assertions acted in order to legitimate the 

liberal transformations in the worldwide politics and economics, which in turn 

made the informations more rational and more comprehensible to the readers. 

The main theoretical questions deal with the transposition of Pierre 

Bourdieu’s notion of habitus into the function of the statistics as a form of control 

of the transformations in contemporary societies and as a useful normalization 

to the exercise of power according to some of the concepts present in the work 

of Michel Foucault. 

 

Keywords: Statistics; Journalism; Representation of reality; 

Contemporary historiography; Liberal hegemony. 
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1. APRESENTAÇÃO. 

 

Retirar o objeto do seu invólucro, destruir a sua 

aura, é a característica de uma forma de 

percepção cuja capacidade de captar “o 

semelhante no mundo” é tão aguda, que graças à 

reprodução ela consegue captá-lo até no 

fenômeno único. Assim se manifesta na esfera 

sensorial a tendência que na esfera teórica explica 

a importância crescente da estatística. Orientar a 

realidade em função das massas e as massas em 

função da realidade é um processo de imenso 

alcance, tanto para o pensamento como para a 

intuição. 

(Walter Benjamin, 1996:170) 

Já se disse que toda história é história 

contemporânea disfarçada. 

(Eric Hobsbawm, 2007:243) 

 

As estatísticas tornaram-se uma das mais potentes ferramentas de 

análise das mais diversas relações nas sociedades contemporâneas. 

Chegamos a um ponto de em que não podermos mais dispensá-las quando 

estudamos diferentes assuntos nos mais variados campos da ciência. 
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A complexidade das relações no mundo globalizado se amplifica frente 

às mudanças que ocorrem cada vez mais e de maneira mais rápida na vida, 

nas relações humanas, na tecnologia e, principalmente hoje, na comunicação, 

que atua, em muitos casos, como mediadora das demais relações. Vivemos 

sob domínio do avanço da técnica, e essa técnica adquire autonomia. “Pela 

primeira vez na história mergulhamos de repente em um mundo que, se foi ao 

menos parcialmente concebido pelo homem, certamente não é regido por ele, 

mas pela ciência-poder.” (NOVAES, 2007:11). A imprensa por sua vez se 

coloca como mediadora e se vale desse arcabouço técnico/científico para 

embasar em suas matérias aspectos da realidade em que estatísticas viram 

fatos e vice-versa. 

Dentro da ideia de uma ciência que tudo permeia, julgamos que esse 

tipo de mediação, proporcionado pelas estatísticas publicadas na imprensa, faz 

parte de nosso cotidiano e influencia nossa capacidade de posicionamento 

frente ao que nos é mostrado pelos meios de comunicação, ou seja, boa parte 

de nossa noção da realidade. 

Como observamos em diversas ocasiões, as pesquisas realizadas por 

quem se disponha fazê-las, independentemente de sua competência técnica ou 

científica, quando publicadas na imprensa escrita, totalizam as informações e 

se impõem como instrumentos incontestáveis de análise de fatos tanto 

econômicos como das relações comportamentais individuais e coletivas na 

sociedade. Dessa forma, torna-se difícil compreender questões de vital 

importância socioeconômica como educação, saúde e trabalho, por exemplo, 
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sem o auxilio dos índices que os mensuram, com grande destaque em 

diferentes metodologias e em inúmeras matérias jornalísticas. 

Podemos afirmar, dentro da perspectiva apontada inicialmente, que as 

estatísticas publicadas nos jornais assumem a função de representação e de 

intermediação de diversos aspectos das relações na sociedade. O verdadeiro 

real não estaria nas imagens vivas que observamos no dia a dia, mas nas 

idéias vistas e apreendidas pelos olhos da mente. Nossa capacidade de 

intelecção da realidade já não depende das imagens percebidas, depende das 

interpretações que nos fazem do mundo, e essas imagens nos são fornecidas 

hoje pela ciência e pelos meios de comunicação. 

O progresso da Ciência alterou de maneira indelével nossa maneira de 

ver o mundo e não só esvaziou de sentido a nossa percepção concreta “como 

também conseguiu modificar, por meio da ação humana, o desencadeamento 

dos próprios processos da natureza.” (ARENDT, 2001:12). A partir do momento 

em que temos mais ferramentas de análise fornecidas pelo discurso científico 

promovido pelas estatísticas, dispomos de mais dados e, por conseguinte, por 

acumulação e pela superposição desses dados informativos, sofremos um 

afastamento do objeto ou da situação original que suscitou a pesquisa. 

A questão imperativa da Ciência na atualidade ganha outra dimensão 

quando da sua divulgação pelos meios de comunicação. Podemos ler 

diariamente nos jornais matérias baseadas em estudos científicos na sua 

tradução para a linguagem comum dos meios de comunicação, ora divulgando, 

ora vulgarizando conceitos socioeconômicos de modo a torná-los notícia de 

interesse comum. Há que se diferenciar nos jornais o discurso sobre a Ciência 
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do discurso feito Ciência, assim como o discurso científico do pseudocientífico 

que caracteriza, muitas vezes, a divulgação de estatísticas na imprensa. 

O objetivo deste trabalho é analisar em que circunstâncias ocorreram as 

mudanças que propiciaram o aumento na publicação de pesquisas nos jornais 

entre os anos de 1985 e 2000 em dois periódicos diários paulistanos: “O 

Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”. O objeto de análise para o 

presente trabalho será a divulgação nesses jornais da “Pesquisa de Emprego e 

Desemprego” — (doravante denominada “PED”) —, desenvolvida pelo SEADE 

(Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) em convênio com o 

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos) que, juntos, a partir de 1984, criaram um novo referencial para a 

análise do mercado de trabalho no Brasil. 

Podemos a princípio destacar duas questões que se inserem perante o 

objeto a que nos propomos investigar: de um lado o avanço da Ciência e os 

novos paradigmas que trazem uma nova representação do mundo como 

discurso científico, auxiliando-nos no processo de intelecção dos fenômenos; 

de outro, a questão da historiografia e toda a implicação do discurso científico 

vulgarizado perante a “busca pela verdade” e seu papel na compreensão dos 

processos históricos pelos quais passamos. Se por um lado temos na Ciência 

um aliado capaz de nos fornecer ricas imagens de processos da vida e da 

sociedade, por outro, percebemos a banalização de conceitos que promovem 

uma redução dos significados históricos em meras contagens. 

Nas últimas três décadas, a imprensa escrita brasileira passou por 

profundas mudanças em termos de conteúdo, visualização e propostas 
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editoriais, entre outras, e isso deve ser levado em conta quando usamos o 

jornal como fonte privilegiada no estudo de nossa história recente. Esses 

reordenamentos técnicos se reproduzem como novas formas de reportar os 

acontecimentos e transformam nossa representação simbólica da realidade. 

Se antes havia preocupação por parte do jornal e dos jornalistas em 

atrair o leitor com profundas apurações, em marcar uma posição ideológica 

definida ou mesmo a contextualização para situar historicamente o fato, neste 

novo cenário que envolve a produção editorial jornalística durante o período 

abordado, toda a estratégia passa a centrar-se no marketing. Por meio dessa 

prática, tenta-se, pelas promoções, constantes mudanças gráficas e pesquisas 

com leitores e anunciantes, estabelecer de que forma pode-se aperfeiçoar o 

espaço do jornal para a inclusão de novas mensagens publicitárias. 

As imposições estilísticas dos manuais de redação, o corte de pessoal e 

as necessidades do mercado favoreceram a produção de textos mais curtos, 

precisos e repletos de gráficos, usados com a intenção de tornar a leitura mais 

agradável. Alguns desses fatores favoreceram a presença nos jornais diários 

de uma grande quantidade de informações baseadas em índices 

socioeconômicos, estatísticas sobre comportamento, pesquisas de mercado, 

de opinião, eleitorais, enfim, matérias jornalísticas que se fundamentam em 

números e porcentagens, usadas para compor ou simplesmente ilustrar a 

notícia. Muitas vezes publica-se uma pesquisa criada especialmente para 

aquela matéria ou vice-versa. 



13 

 

Essa orientação foi motivada, entre outras coisas, pela evolução gráfica 

ditada pelas pesquisas internas dos jornais que apontam para um tipo de leitor 

com pouco tempo para se dedicar a uma leitura mais minuciosa. 

Se para Walter Benjamin a arte de contar estórias estava em vias de 

extinção no início do século XX1, graças à supressão da experiência narrativa 

pela simples informação trazida pelos jornais diários, na contemporaneidade 

essa noção se exacerba: a narrativa do jornal passa a ser cada vez mais 

“necessariamente fragmentária, seletiva e subjetiva, contendo em si mesma 

uma versão própria dos acontecimentos” que por sua vez é “condizente com 

condições tecnológicas e políticas (…)” do momento em que se insere e do 

tempo que essa narrativa retrata. (JANOTTI, 2007:101) 

A hipótese central proposta por este trabalho é a de que o jornalismo 

impresso diário passou, durante o período considerado, por mudanças 

contínuas nas quais o uso das pesquisas e outras assertivas numéricas 

atuaram como legitimadoras das transformações ocorridas na economia 

mundial, tornando as informações mais racionais, ou seja, mais 

compreensíveis e assimiláveis para o leitor. Naquele momento, para os 

jornalistas, tudo se tornou passível de ser expresso em números. Os números 

passaram a nos auxiliar na compreensão das notícias, tornando mais factíveis 

os acontecimentos da economia, da sociedade e do dia a dia.2 

                                                            
1 “É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. (…) Basta olharmos um jornal para 
percebermos que seu nível está mais baixo do que nunca, e que da noite para o dia não somente a 
imagem do mundo exterior mas também do mundo ético sofreram transformações que antes não 
julgaríamos possíveis” (Benjamin, 1996:197-198). 
2 O Manual de Redação da Folha de São Paulo, um dos jornais selecionados para a análise, ressalta que o 
redator “deve sempre utilizar números e estatísticas para dar mais credibilidade e objetividade às 
observações”. Num outro verbete lemos que “os textos das pesquisas não podem ser longos”. 
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Tais números dão ao leitor e, por fim, ao historiador a real dimensão 

socioeconômica envolvida em questões como as relativas ao trabalho e ao 

desemprego na atualidade? 

A questão primordial proposta por este trabalho e sua pergunta mais 

importante remete-nos a uma reflexão sobre as mudanças ocorridas no mundo 

contemporâneo e o estabelecimento do capitalismo tardio como força 

hegemônica vistas pelo olhar da imprensa: será que o entendimento dos fatos 

e fenômenos da sociedade por intermédio dos números e das estatísticas, 

linguagem característica do “mercado”, não atuou em auxilio da refundação 

dessa hegemonia para legitimá-la definitivamente? Lidar com a compreensão 

que as estatísticas tentaram nos dar como representação de diversos fatores 

implícitos nas mudanças históricas do período teria sido uma das formas de se 

entender seu ritmo vertiginoso? 

Dispondo as ocorrências históricas na linha do tempo, poderemos 

compreender o papel da imprensa no que tange a formação de uma 

determinada agenda num período em que as discussões sobre a liberalização 

da economia foram tratadas diretamente pelos jornais de forma ideológica. 

Poderemos então verificar de que forma assuntos como a redemocratização do 

país, as privatizações e nossa inserção na economia globalizada foram 

tratados com o viés da transformação dos fatos em meras razões 

quantificáveis. 

A escolha da divulgação da série histórica da PED nos jornais como 

objeto de estudo torna-se emblemática no momento em que as mudanças 

ocorridas na economia, no período estudado, agravaram a questão do 
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desemprego em todo o mundo. As pesquisas sobre desemprego ganharam 

maior destaque na imprensa e tornaram-se referência fundamental nos estudos 

que envolvem a questão do trabalho e, numa outra ponta, passaram a pesar 

nas avaliações econômicas das instituições que regulam o fluxo de capital 

globalizado. Os jornais impressos, durante o período investigado, foram os 

mais importantes emuladores de tais questões. A PED agrega valores sui 

generis em termos de análise por se tratar de um índice realizado por uma 

entidade oficial vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, em convênio 

com o DIEESE, ligado aos sindicatos.  

Deve-se, por conseguinte ressaltar na análise a ser feita a importância 

dos meios de comunicação como instrumento de poder, assunto já tão 

esmiuçado, mas longe de ser esgotado por pesquisas em História e por 

dificuldades inerentes ao campo da Comunicação. 

 

1.1. OS NÚMEROS DO MUNDO OU O MUNDO EM NÚMEROS? 

 

Existe uma tenra empiria que se identifica 

intimamente com o objeto e com isso transforma-

se em teoria. 

(Goethe, citado por Benjamin, 1996:103) 

 

Trabalhos acadêmicos partem geralmente de uma motivação empírica 

consistente, baseada na experiência de vida de seu autor, e este não foge à 
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regra. O impulso original que motivou esta elaboração teve uma formulação 

inicial bastante simples e até por que não dizer ingênua: como atuante na área 

de pesquisa e comunicador social por formação, percebia que a publicação 

mensal nos jornais paulistanos do índice da Pesquisa de Emprego e 

Desemprego da Fundação SEADE/DIEESE — pesquisa na qual atuo desde 

1992 — distanciava-se muito do que eu via nas ruas, no dia a dia do trabalho 

que, em última instância (ou a primeira), a pesquisa de campo, é a origem de 

todo e qualquer trabalho que envolva coleta e análise de dados. 

Havia de minha parte certa indignação, pois as matérias, salvo 

exceções, não incluíam o depoimento de algum desempregado — a real razão 

de ser da pesquisa — ou relacionava a situação do índice com algum fator 

concreto na vida do cidadão que viria a modificar ou atenuar sua situação de 

emprego/desemprego. Essas matérias, ao contrário, relacionavam fatores 

ligados às mudanças de cenários sócio-econômicos, muitas vezes exógenos, 

como, por exemplo, as crises financeiras internacionais e a demanda por 

consumo em países distantes; chamavam às falas políticos, empresários e 

sindicalistas para tecerem seus comentários, defenderem seus interesses e 

fazerem suas apostas. 

Havia um distanciamento da situação da qual a pesquisa se originou 

para as suas reais finalidades: sua utilização no planejamento de políticas 

públicas, na luta sindical ou na sua publicação nos jornais como um aspecto 

importante de nossa realidade social. Ela servia, em primeira instância, mais à 

análise de aspectos mercadológicos do que à realidade da condição dos 
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indivíduos desempregados ou à tomada de medidas visando melhorar as 

condições de emprego. 

A formulação original mostrou-se um tanto ingênua e pouco objetiva, 

certamente, mas a ampliação dessa idéia inicial me levou a questionar e 

analisar de maneira crítica todo o tipo de pesquisa publicada nos jornais ou 

vista/ouvida nos meios de comunicação. 

As primeiras idéias para a elaboração e o desenvolvimento concreto 

deste trabalho datam de meados dos anos 90. Vivíamos em plena ascensão da 

onda neoliberal que percorria todas as nações em todos os continentes. Os 

conceitos de desregulamentação, liberalização da economia, privatização e a 

ideia de que a “mão” do mercado resolveria todos os problemas ganhavam 

espaço nos jornais na medida em que os regimes socialistas e comunistas 

eram derrubados e perdiam espaço naquele momento. Vivíamos o avanço da 

supremacia do pensamento único que viria dominar as discussões na 

economia e na política no final do século XX. 

A questão do desemprego era tratada nesse âmbito pelo discurso liberal 

de ocasião como um mal passageiro. Enquanto o desemprego aumentava, a 

onda liberal prometia o pleno emprego por meio de um vigoroso crescimento 

das economias globalizadas e da transformação do empregado em 

empreendedor ou num prestador de serviços autônomo. Previam-se num 

cenário futurístico do século XXI — para os que ainda continuassem como 

empregados — máquinas fazendo o papel de homens e homens operando 

máquinas com mais tempo para o lazer, ganhando mais ou comandando seu 
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próprio negócio3. O desemprego seria um detalhe passageiro que se resolveria 

por si só, diluído sob a tutela poderosa e benevolente do mercado. Política, 

sindicalismo e influência do Estado seriam coisas do passado. 

Minhas preocupações, apesar de ingênuas, tinham um fundamento 

sólido, pois eu percebia que, antes de o índice ser publicado, os números e 

tabelas agregados a ele passavam por uma série de interpretações para que 

enfim se tornassem uma matéria que aparecia estampada com grande 

destaque na primeira página do jornal. Além do aspecto da extrema 

manipulação da informação e da sobreposição de inúmeras análises, a fixação 

do número nas manchetes dos jornais ― “Um em cada quatro paulistanos está 

desempregado” ou “Dois milhões de desempregados na Grande São Paulo” ― 

conferia à notícia uma irrevogabilidade incômoda. Dessa forma, um aspecto da 

realidade era noticiado após passar por uma série de filtros, estando no final 

dessa formulação o redator e o decodificador final, o leitor, que, naturalmente, 

tinha sido o ponto inicial da pesquisa quando da coleta dos dados. 

A indignação prosseguiu quando, no final dos anos 90, as estatísticas 

passaram a pontuar em todos os cadernos dos jornais. Poucos jornalistas 

pareciam ser capazes de noticiar qualquer fato sem citar algum tipo de 

estatística. Dessa constatação surgiu a idéia de investigar o porquê desse 

interesse, afinal, qual a implicação desse fenômeno para a formação de nossa 

noção de realidade, fator primordial para a orientação de nossas ações 

cotidianas e também para a História, nosso campo de estudo? 

                                                            
3 Para Andre Gorz nada restou desta utopia industrialista que prometia-nos o pleno desenvolvimento das 
forças produtivas e a expansão da esfera econômica que “liberariam a humanidade da penúria, da 
injustiça e do mal estar; que lhe dariam, com o poder soberano de dominar a natureza, o poder soberano 
de determinar a si mesmo”. (GORZ, 2003:20) 
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Com o passar do tempo necessário à elaboração do projeto, percebi 

também que esse não era só um problema midiático. Quase todos os aspectos 

da realidade eram expressos e estudados na forma de números e 

porcentagens baseados nos mais diferentes tipos de pesquisas, formulados 

pelos mais diferentes tipos de instituições. 

Quando estudamos algo em que trabalhamos e este objeto é uma 

pesquisa, temos aí uma motivação dialética importante: o trabalho sobre a 

pesquisa e a pesquisa sobre o trabalho. Para o pesquisador, tido como sem 

voz perante a autoridade competente do analista, inexiste a possibilidade de 

enxergar e apontar situações que esse analista em seu gabinete não pôde 

vislumbrar. A função de coletar os dados, apesar de estar “mais próxima da 

realidade”, é totalmente apartada de qualquer tipo de interpretação — ela 

compreende apenas casos individualizados, está, portanto, também longe de 

mensurar ou fazer qualquer análise resultante dessa situação. Mas isso não 

nos impede a realização da crítica que deve ser feita a toda a cadeia de 

informação que chega da rua até o leitor. 

Parto de minha experiência como profissional ligado diretamente ao que 

estou pesquisando e de minha formação como comunicador social, valendo-me 

da perspectiva histórica e das questões teóricas estudadas nos diferentes 

cursos deste programa de mestrado, para buscar situar e enxergar este objeto 

— a publicação das pesquisas nos jornais — em sua totalidade.  

Paradoxalmente, a “visão humana das ruas” do pesquisador, assim 

como questões que envolvam a validação desta ou daquela estatística 

enquanto traduções fidedignas da realidade, serão tratadas marginalmente na 
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análise aqui proposta. Não discutiremos a verdade ou precisão das estatísticas, 

mas sim buscaremos entender como a informação baseada nelas nos 

mostraram determinados cenários que se tornaram fundamentais para a 

compreensão histórica daquele período. 

Pesquisar algum assunto que se vive ou viveu é diferente de quando 

tratamos de um período ou fato distante no tempo. Todo trabalho histórico 

parte do hoje. Não há como negar a influência que os acontecimentos vividos 

têm na elaboração das idéias que definem traços do passado. Quando o 

passado é composto por fatores acontecidos recentemente este problema se 

redimensiona. 

A escrita da História se faz neste terreno movediço e tanto o ofício do 

jornalista como a prática reflexiva do historiador tornam-se afetados por essas 

transformações, e “apesar de estarmos acostumados a lidar com a mudança 

histórica em sentido retrospectivo, nem sempre conseguimos compreender as 

mutações contemporâneas de largo espectro. (…)” (FERREIRA, 2007:12). Por 

outro lado não podemos deixar de levar em consideração a riqueza que um 

mundo plural e repleto de informações nos descortina. Para Eric Hobsbawm, o 

historiador do presente tem certas vantagens e 

 

uma das principais, para aqueles que se dispõem a escrever a história do 

século XX, é o mero fato de saber, sem esforço especial, o quanto as coisas 

mudaram. Os últimos trinta ou quarenta anos (o texto é de 1993) constituem a 

era mais revolucionária da história escrita. Jamais o mundo, ou seja, a vida dos 

homens e mulheres que vivem no planeta, foi transformado de modo tão 
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profundo, dramático e extraordinário em tão breve período. (HOBSBAWM, 

2007:249) 

 

A rapidez dos acontecimentos contemporâneos nos tira os instrumentos 

tradicionais para lidar com o passado recente. Complica-se a relação do tempo 

com o formulador das relações historiográficas. Mas essa relação com a 

origem, próxima ou longínqua da qual uma sociedade se separa sem poder 

eliminar, é analisada pelo historiador, que deve fazer dela o lugar de sua 

ciência. 

Entre as referências encontradas, persiste a noção de que a função do 

historiador, ao observar os acontecimentos a partir de certa distância, deve 

“corrigir as perspectivas comuns e chamar a atenção para acontecimentos cuja 

influência, em longo prazo, não é a de esperar que o observador comum 

enxergue”. Por outro lado, uma questão quase existencial admite que os 

historiadores encontram-se “ainda emocionalmente envolvidos nas agonias da 

morte do velho mundo, que eles sentem ainda mais profundamente do que as 

dores de parto do novo”, e são incapazes de olhar para trás “observando tudo 

como um verdadeiro todo”. (BARRACLOUGH, 1973:35). 

É certo, contudo, que o real que se insere no discurso historiográfico parte 

sempre das determinações de um interlocutor postado no presente, e que dessa 

posição, o historiador se vale das técnicas e de todo o referencial metódico/teórico 

para formular suas concepções de mundo. O que não nos exime dos problemas 

citados anteriormente. Certamente não existem considerações, por mais gerais que 

sejam, nem leituras dos fatos, “capazes de suprimir a particularidade do lugar de onde 

falo e do domínio em que realizo uma investigação”. (CERTEAU, 1982:65) 
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A preocupação com o de sentido das questões históricas do presente 

deve, sobretudo, ater-se ao desvelamento das questões que parecem ser 

simples fatos da realidade, afinal nos interessamos por problemas da 

contemporaneidade por serem questões que nos motivam a pensar na forma 

com que ordenamos e projetamos os atos e o sentido de nossas vidas. 

Almejamos compreender como as visões de mundo do passado recente 

ajudaram na formação de nossa realidade, na medida em que lançaram as 

bases para a concretização das condições atuais. 

Vivemos nos últimos anos uma sucessão de crises econômicas que afetaram 

todas as atividades do planeta e essas crises são decorrentes, em boa parte, dos 

acontecimentos que este trabalho vem delinear: a transformação da realidade 

racionalizada pelas forças que compõem a economia de mercado. 

Muitos dos estudos que tentam analisar os fatos recentes na sociedade 

aparecem a reboque do pensamento hegemônico com o verniz do pós-modernismo. O 

pensamento histórico que segue essa linha e aborda temas contemporâneos é 

marcado por conceitos que aceitam as transformações do presente como uma 

continuidade da razão capitalista globalizada. Um dos aspectos que será levado em 

conta neste trabalho diz respeito a quanto esta nova etapa do capitalismo hegemônico 

e os conceitos teóricos envolvidos em sua constituição foram vistos pelos jornais como 

parte do desenvolvimento evolutivo natural desta etapa da globalização. 

Apesar de não tratarmos de questões linguísticas, alguns aspectos técnicos de 

análise do discurso serão levados em conta. Devemos considerar peso às diversas 

vozes que opinaram sobre o tema “desemprego” no corpus, sempre ressaltando as 

relações que situem o objeto de estudo na dinâmica dos acontecimentos nacionais e 

mundiais e, por conseguinte, na agenda dos jornalistas e seus leitores. 
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É evidente que não podemos tratar dessas questões como anomalias a priori, 

mas para tanto a análise quantitativa e qualitativa do material, à luz das leituras 

efetuadas, poderá nos ajudar a entender esse processo enquanto estudo das 

linguagens dentro da perspectiva da história das idéias. 

Pretendemos exercitar uma crítica ao positivismo que a imprensa assume 

quando trata certo tipo de informação composta de números e porcentagens. O 

número agregado à notícia “chapa” a realidade após passar por inúmeras 

interpretações dos diferentes agentes, da coleta à publicação ou a outros possíveis 

cruzamentos e usos dos dados. 

Faz se necessária, porém, a diferenciação entre a produção estatística, 

atividade vital na manutenção administrativa, de sua congênere enquanto matéria de 

interesse na informação presente nos jornais e na imprensa de modo geral. É fato que 

o problema não está nos números, mas sim no uso que se faz deles como 

representações de verdades absolutas, e não como um dos possíveis recortes a 

respeito da realidade abordada. A estatística é e continuará sendo um instrumento 

para orientação de políticas públicas e pode ser também um eficiente modo de 

percebermos nossa realidade mostrando quem somos e para aonde caminhamos. 

A idéia deste trabalho partiu, então, de uma abordagem crítica marcada pelas 

dúvidas: o que levou os jornais a dedicarem tanto espaço às estatísticas? Por que, 

num determinado momento, assuntos das esferas pública e privada tornaram-se 

fatores de interesse fora de suas circunscrições? Por que os cientistas das mais 

diferentes áreas passaram a se referir a detalhes e situações da realidade, do 

cotidiano e de seus campos de estudo, usando, frequentemente, única e 

exclusivamente números e porcentagens? Parecia — e parece ainda — haver algo de 

errado em buscar elementos qualitativos, em relatar experiências humanas concretas. 
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Nesta crítica transparece também toda uma dimensão histórica vivida na 

atualidade: a falta de espaço nos grandes meios de comunicação para esta mesma 

crítica aos rumos da economia e das relações entre os seres humanos que habitam o 

planeta. A unidimensionalidade das razões, imposta pelo capitalismo no período 

estudado, apontava para um mundo em que, a despeito da diversidade proporcionada 

por esta mesma globalização e pela então recente entrada do Brasil no mundo do 

pleno direito democrático, toda a crítica à forma pela qual estavam sendo direcionados 

os fundamentos da economia era encarada como um contra senso, como exemplo de 

idéia fora de lugar. 

Qual é a nossa função enquanto pesquisadores acadêmicos senão a de 

apontarmos, criticarmos, buscarmos alternativas e, neste nosso caso, procurarmos um 

sentido que nos escapa à cotidianidade, que se encontra alojado nas entrelinhas e nos 

discursos enviesados presentes na imprensa? 

Como nossa cultura é hoje mediada e determinada pela comunicação, as 

próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente 

produzidos, são transformadas de maneira fundamental pelo novo sistema 

tecnológico, focado principalmente na comunicação, e o serão, ainda mais, com seu 

constante desenvolvimento.  

A análise do corpus procurará relevar questões histórico/conjunturais em 

detrimento das estruturais, dando um tratamento de fonte jornalística histórica 

às matérias analisadas em vez de perseguir questões meramente textuais. 

Desta forma veremos “a linguagem se transformando sob o efeito das pressões 

que se originam fora dela” (POCOCK, 2003:56). Assim, poderemos inferir o 

quanto a linguagem dos dados numéricos presentes nas notícias e fatos 

contendo estatísticas foram sendo forjados ao longo do tempo delimitado para 
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estudo para, finalmente, chegarem a uma expressão plenamente compatível 

com a economia de mercado globalizada, deixando o nicho da economia 

enquanto parole e modificando a langue, criando e difundindo “novos idiomas 

de discurso” (POCOCK, 2003:76). 

Essa análise será feita enfatizando a relação entre a informação sobre o 

trabalho e o trabalho sobre a informação. A adoção da perspectiva histórica vem 

preencher a “falta de sentido” e tornar compatível o contrário. O recurso à cronologia 

reconhece que “é o lugar de produção que autoriza o texto (…) a historiografia 

trabalha para encontrar um presente que é o termino de um percurso” (CERTEAU, 

1982:97). 

Veremos, nos capítulos seguintes, a contextualização histórica dos conceitos 

de Estatística até sua chegada ao estágio em que se encontra nos dias atuais; 

apresentaremos um painel das relações entre história e imprensa; desenvolveremos o 

quadro teórico de referências, a contextualização histórica da PED e, por fim, a análise 

do corpus. 
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2. OS JORNAIS, AS ESTATÍSTICAS E A HISTÓRIA 

 

De forma ampla, deter poder é dispor da 

capacidade de controlar os outros, 

preferencialmente com seus consentimentos 

voluntários e pacíficos; o poder é tanto mais 

intenso e durável quanto mais se faz sutil, quanto 

mais se o exerce de modo silencioso, através de 

práticas repetitivas, devidamente cristalizadas. 

(SENRA, 2006:30) 

 

 

A mensuração das coisas do mundo por intermédio das estatísticas 

compreende uma prática que atravessou milênios, passou por diferentes 

correntes de pensamento, formas administrativas e de divulgação para chegar 

ao estado plenamente disseminado em que se encontra hoje. Não podemos 

negá-las, ignorá-las ou simplesmente esquecê-las, pois em muitos momentos 

de nossas vidas vivenciamos situações em que as estatísticas estão ou 

estiveram presentes. 

Se além das notícias dos jornais prestássemos atenção aos detalhes de 

nossas ações cotidianas, poderíamos então deduzir que a influência das 

estatísticas em nossos dias é um fator natural e faz parte de nossas vidas. Os 

índices de reajuste que corrigem boa parte dos salários, por exemplo, são 

determinados pelas pesquisas que sondam os preços das mercadorias e 
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serviços que consumimos; a pesquisa eleitoral nos faz pensar duas vezes ao 

firmarmos nosso voto no candidato tido como ideal em detrimento de outro, 

indesejável, porém capaz de derrotar aquele outro, ainda mais indesejável. 

Podemos classificar grosso modo as estatísticas produzidas na 

atualidade e difundidas através da imprensa em três grupos distintos, com 

técnicas de aplicação, metodologias, amostragens e formas de análise 

distintas. São elas: 

1 – De estimativa – aquelas em que se pretende aferir antecipadamente 

o resultado de algum pleito ou eleição. Acontecem mais pontualmente, 

geralmente associadas às eleições majoritárias. 

2 – De comportamento – pesquisas voltadas à investigação de práticas 

ou situações recorrentes, comportamentos sociais ou econômicos. São as mais 

numerosas; discorrem sobre todo tipo de assunto, prática ou condição 

socioeconômica das pessoas. 

3 – De opinião – aquelas em que se pretende saber que tipo de atitude 

ou opinião o indivíduo tem sobre um determinado assunto. São as mais 

importantes do ponto de vista político e estão sempre sujeitas a interpretações 

divergentes. 

Sem dúvida foi a pesquisa de opinião ― que, apesar de não ser nosso 

objeto de estudo específico, compôs um quadro de divulgação das estatísticas 

mais significativa dentro do período abordado ― quem trouxe mais discussão 

ao cenário aqui proposto, por seu poder de sugestão e de planificação de 

realidades e opiniões diversas. Para Patrick Champagne “a crença no valor das 

sondagens de opinião apóia-se (…) no que podemos chamar transferência 

ilegítima de autoridade científica”, pois estabelece, após a tabulação, 
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processamento e análise dos dados, uma base pretensamente científica que se 

torna plena expressão de fatos ou opiniões diversas. 

Já as pesquisas eleitorais, do ponto de vista estatístico, não passam de 

simples estimativas.  As demais, que envolvem práticas ou comportamentos, 

entre elas os índices como a PED, “são mais interessantes do ponto de vista 

científico, embora um pouco menos fiáveis e suscitam um certo número de 

problemas clássicos” (CHAMPAGNE, 1998:91). 

Apesar da onipresença das estatísticas na imprensa e em nossas vidas 

a historiografia tem tratado essa questão de maneira pontual, seja ela na 

utilização dos dados para a justificação de diferentes teses, seja para traçar um 

histórico de sua evolução, não se preocupando com a significação que sua 

generalização e os efeitos que seu uso podem trazer ao estudo da História. 

Para Peter Burke, “o desafio para o historiador social é mostrar como ele 

(o cotidiano) faz parte da história, relacionar a vida cotidiana aos grandes 

acontecimentos como a Reforma ou a Revolução Francesa, ou a tendências de 

longo prazo como a ocidentalização ou a ascensão do capitalismo” (BURKE, 

1992:12). A aceitação das estatísticas na vida contemporânea pode ser vista 

dentro dessa acepção como um fenômeno global que impõe parâmetros 

coordenados tanto às ações individuais do dia a dia, quanto a de empresas, 

governos e instituições financeiras. 

Não faz parte das intenções deste trabalho promover um resumo 

histórico das estatísticas nem tampouco um compêndio de seus métodos e 

técnicas. Podemos e devemos, contudo, proceder a uma breve 

contextualização histórica para que situemos alguns aspectos que serão 
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importantes para a compreensão da função que as estatísticas desempenham 

nos dias de hoje. 

 

 

2.1. A ESTATÍSTICA NA HISTÓRIA 

 

 

As estatísticas há muito servem ao estudo da História. Traços de antigas 

civilizações como a egípcia, mesopotâmica e chinesa chegaram até nós 

através das estatísticas. Os recenseamentos visavam essencialmente a 

 

responder às necessidades de mão de obra em vista da construção das 

grandes pirâmides, responder às preocupações fiscais, estabelecer 

listas para a conscrição militar, melhorar a repartição dos habitantes 

sobre todo o território em vista da melhor utilização das terras. 

(MARTIN, 2001:15) 

 

Essa função rescenceatória básica manteve-se operante como forma de 

organização e controle em quase todas as sociedades antigas das quais temos 

algum tipo de conhecimento. 

Já o século XIX assistiu a um verdadeiro boom das estatísticas que 

passaram da estrita função administrativa do Estado para tratar dos mais 

diferenciados assuntos ligados à vida e aos costumes das pessoas. Essa 

refuncionalização tinha uma especificidade: “melhor delimitar o fenômeno para 

melhor controlá-lo ou nele intervir”. A evolução desta finalidade social e política 
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se desdobrou “numa finalidade científica: melhorar o conhecimento de certos 

fenômenos sociais ou humanos” (MARTIN, 2001:14). 

A “febre estatística”, como assim a nomeia Olivier Martin, passou então 

a tentar abranger as mais diferentes dimensões da realidade francesa dos 

séculos XVIII e XIX. A terceira edição (1754) da Nouvelle description de La 

France inclui, pela primeira vez, detalhes “sobre os usos e gêneros de vida do 

povo”. O desenvolvimento das informações estatísticas e sua relativa difusão 

passam a ser, segundo o autor, “incontestavelmente associado ao 

desenvolvimento das ciências humanas e sociais durante os séculos XIX e XX” 

(MARTIN, 2001: 27/29). Um dos casos mais emblemáticos da produção desse 

período no que se refere ao uso das estatísticas pela então emergente 

sociologia é a análise do Suicídio de Durkheim, escrita em 1897. 

No decorrer do século XVIII, as práticas de registro estatístico deixam de 

fazer parte das necessidades administrativas imediatas, voltadas aos esforços 

de guerra e controle de epidemias, entre outros, para se tornarem mais 

regulares, independentes de questões pontuais. Durante a passagem do 

século XVIII para o XIX, surgiram na Europa as primeiras instituições oficiais 

criadas especificamente para realizar estatísticas e assegurar sua difusão. “A 

autonomização crescente dos organismos encarregados da produção e da 

análise das estatísticas progressivamente permitiu a estas alcançar uma 

difusão pública” (MARTIN, 2001:25) já que, até então, elas eram consideradas 

como simples instrumentos de gestão e serviam aos arquivos pessoais dos 

administradores públicos. 

Ainda na mesma época, percebe-se uma fusão entre as abordagens da 

Estatística francesa ― centrada nos recenseamentos com fins administrativos 
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― com a alemã ― mais descritiva e menos quantitativa ― e com a inglesa ― 

fortemente centrada na aritmética e em dados quantitativos. Essas três 

correntes “vão se encontrar e dar nascimento à Estatística como a conhecemos 

hoje” (MARTIN, 2001:21). 

O racionalismo dos séculos XVII-XVIII marca, então, o desaparecimento 

de velhas crenças supersticiosas e a entrada, enfim, da natureza na ordem 

científica, que marca o Classicismo. A racionalidade matemática passa a 

operar em todos os campos da ciência, pois 

 

o fundamental para a episteme clássica não é nem o sucesso ou o fracasso do 

mecanicismo, nem o direito ou a impossibilidade de matematizar a Natureza, 

mas sim a relação com a mathêsis que, até o fim do século XVIII, permanece 

constante e inalterada (…) As relações entre os seres não serão realmente 

pensadas sob a forma de ordem e de medida, mas com este desequilíbrio 

fundamental de se poderem sempre reduzir os problemas da medida aos da 

ordem. (FOUCAULT, 1995a:72) 

 

A relação de todo o conhecimento se estende à possibilidade de 

estabelecer entre as coisas, “mesmo as não mensuráveis, uma sucessão 

ordenada” (FOUCAULT, 1995a:72). 

Foucault trata em outro texto ― sobre a “governamentalidade” ― da 

Estatística como “ciência do Estado”, uma verdadeira mudança na arte de 

governar que estaria ligada ao desenvolvimento do mercantilismo, à 

necessidade de controle do Estado e à racionalização do exercício de poder. 

Essa mudança ocorre definitivamente no século XVIII e se dá pela “passagem 



32 

 

de uma arte de governo para uma ciência política, de um regime dominado 

pela estrutura da soberania para um regime dominado pelas técnicas de 

governo” (FOUCAULT, 2006:290). 

O positivismo encontrou na ciência estatística, revigorada no século XIX, 

uma linguagem adequada às suas pretensões deterministas. O astrônomo e 

estatístico belga Adolphe Quetelet pretendia fazer das estatísticas uma 

linguagem universal capaz de trazer a harmonia entre as nações, mas para 

isso deveria haver uma coordenação mundial de modo a uniformizar as 

medidas usadas para as diferentes mensurações. “A estatística é um dos 

primeiros domínios científicos para os quais os esforços de normatização 

internacional dos métodos de observação foram realizados”. A idéia era “cobrir 

a Terra inteira com uma rede de observações estandardizadas” 

(DESROISIÈRES, 1995:171), fazendo com as populações, comércio e relações 

entre seres o mesmo que se começava a fazer para as tentativas de previsão 

das intempéries climáticas. 

A partir daí, os diferentes campos científicos passaram a mensurar e 

tomar a medida de tudo, de estudos acadêmicos a práticas medicinais, 

passando pela descrição e classificação dos praticantes de delitos. Surgem, 

assim, novas nomenclaturas para a classificação das patologias sociais como a 

antropometria, a biometria e a eugenia que servem “aos juízes, policiais e 

médicos legistas para codificar e cumprir sua missão higienista de vigilância e 

normatização das classes supostamente perigosas” (MATTELART, 2001:22). 

O sonho de “estandardização” soçobrou junto com o positivismo, já que 

podemos, sim, harmonizar as estatísticas, o nosso modo de olhar a realidade, 

mas nem sempre podemos harmonizar aspectos que são distintos de país para 
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país como os sistemas de ensino, definições de emprego, medidas sanitárias 

etc. Desse modo, estabelecem-se duas formas que envolvem a produção das 

estatísticas: a da ciência e a do Estado: a primeira é universal, enquanto a 

segunda é muito diferente de um país para outro. 

Mesmo os entusiastas das técnicas de mensuração da realidade, aqui 

tratadas genericamente como estatísticas, ou os estudiosos que procuram 

desmistificar seu uso, como é o caso de Jean-Louis Besson, têm restrições 

quanto à banalização do uso irrestrito das estatísticas na imprensa. Muitas 

críticas às estatísticas ou ilusões a seu respeito provêm de um 

desconhecimento de sua natureza: elas, em verdade, “não refletem a 

realidade, refletem o olhar da sociedade sobre si mesma” (BESSON, 

1995:18/19). Esse olhar pode, aí sim, ser fidedigno ou deformador dessa 

mesma realidade. Tudo passa a depender da “lente” que fornecerá o “modelo”: 

 

A observação estatística realiza uma modelização da realidade. (…) As 

operações de codificação, sejam explícitas ou implícitas, produzem o esquema 

por meio do qual a ‘realidade’ será percebida e quantificada. (BESSON, 

1995:257). 

 

Não se trata, portanto, de uma simples operação de medida; tais 

informações estatísticas quando publicadas na imprensa aceitam muito bem, 

na sequência de análises que percorrem a cadeia da informação, todo tipo de 

racionalização ou de manipulação que contenham vieses ideológicos ou que 

simplesmente suprimam detalhes interessantes para outras análises que se 

voltem para diferentes direções que não a divulgada pela notícia. 
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É importante notar que as teorias que nasceram no final do século XIX 

para estudar as massas e, posteriormente, deram os primeiros subsídios para 

o estudo do campo da comunicação, surgiram junto com o esforço para tornar 

as estatísticas uma linguagem capaz de abarcar a realidade de maneira eficaz 

dentro de um quadro de ampliação do gerenciamento das multidões. 

O desenvolvimento da moderna sociedade de massa necessitava de 

uma ciência que pudesse literalmente dar conta da nova situação social. Era 

preciso conhecer para melhor controlar a multidão que, a qualquer momento, 

poderia incorrer em sublevação, desordens e prejuízo à ordem vigente. O 

desequilíbrio psicológico individual, tema principal do pensamento seminal de 

Freud, prometia extrapolar seus limites e explodir nas grandes cidades 

inchadas pela afluência das enormes populações atraídas pela industrialização. 

Dessa forma, “a Massa apresenta-se como ameaça real ou potencial para a 

sociedade como um todo, e esse risco justifica a instalação de um dispositivo 

de controle estatístico dos fluxos judiciários e demográficos” (MATTELART, 

2001:20). 

A emergência da sociedade de massa é um ponto importante quando se 

quer analisar de que forma o comportamento coletivo pode ser quantificado e 

transformado em notícia envolvendo as estatísticas nas páginas dos jornais 

nos moldes que pretendemos analisar. Os primeiros debates, incluindo essa 

noção de massa e a influência da então “imprensa livre” na manipulação de 

sua conduta, datam, mais uma vez, da passagem do século XIX para o XX, 

época marcada por violentas revoltas públicas e greves operárias. “Em toda a 

multidão há condutores e conduzidos, hipnotizadores e hipnotizados. Só a 

‘sugestão’ explica como os segundos passam a seguir cegamente os 
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primeiros” (MATTELART, 2001:23). Nessa época, acreditava-se que os 

indivíduos que compõem a massa encontravam-se plenamente atomizados, 

incapazes de tomar atitudes racionais conscientes quando envolvidos pelo 

calor das multidões. A imprensa escrita passa a ser vista por alguns teóricos da 

época como fomentadora de um sentido coletivo que atinge a todos, levando 

mesmo o cidadão isolado em sua leitura a ter a mesma reação perante os fatos 

divulgados, fazendo-o agir de maneira sugestionada. 

O contraponto a essa idéia é dado pelo pensamento positivo do 

magistrado Gabriel Tarde que em sua psicologia social vê uma passagem da 

sociedade de massa para a “era dos públicos”. Ainda que bastante influenciado 

pela noção de sugestão e sugestibilidade, Tarde pondera que “ao contrário da 

massa (…) os públicos ‘progridem com a sociabilidade’. Só se pertence a uma 

única massa por vez”, enquanto pode-se fazer parte de vários públicos ao 

mesmo tempo. “E esta complexidade exige que se busquem suas 

consequências sobre o destino dos grupos. (…) Não se trata mais de lamentar 

a irrupção apocalíptica da ‘massa populacho’’ (MATTELART, 2001:24). 

No caso específico das pesquisas de opinião, podemos observar que se 

constituem ao longo do tempo como um instrumento “imparcial” e privilegiado 

do poder para justificar os seus mandamentos. Numa breve retrospectiva 

visando atingir às raízes da concepção do termo “opinião pública”, veremos 

que ela 

 

é uma espécie de máquina de guerra ideológica ‘improvisada’, durante o século 

XVIII, pelas elites intelectuais e pela burguesia de toga a fim de legitimar suas 

próprias reivindicações no campo político e enfraquecer o absolutismo régio. 
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(…) O que merece ser chamado ‘opinião pública’ é, para essa parcela rica em 

capital cultural, sua própria opinião em matéria política; no entanto, é, de 

alguma forma, ‘desparticularizada’ na medida em que é apresentada como a 

opinião da comunidade (…) A publicação escrita (…) é considerada meio 

necessário para a formação de uma verdadeira ‘opinião pública’ que 

transcenda as ‘opiniões individuais e particulares’: como para a ciência, a 

produção de opiniões fundamentadas pressupõe um trabalho específico de 

reflexão que deve ser coletivo. (CHAMPAGNE, 1996:48-49) 

 

A “opinião pública” passa a ter nas pesquisas a chancela científica para 

a legitimação de questões polêmicas que invariavelmente envolvem grandes 

interesses sociais, políticos ou econômicos. Devemos investigar mais adiante 

se este tipo de “efeito” pode ser aplicado também aos outros tipos de enquetes 

quando publicados na imprensa na atualidade. 

A partir dos anos 30 do século XX verifica-se a consolidação de algumas 

das técnicas que aliaram os avanços da pesquisa sociológica com os 

interesses do mercado. A popularização do rádio e do cinema possibilitou uma 

maior divulgação de produtos e idéias. Surge a pesquisa de mercado nos 

moldes que a conhecemos hoje. 

No plano internacional, na mesma época, a criação do Bureau 

Internacional do Trabalho (BIT) e da Sociedade das Nações (SDN) forçaram a 

normatização das técnicas de coleta e análise de dados para efeitos 

comparativos. Jerzy Neyman formalizou em 1934 os métodos que 

 

permitiram se estabelecer definitivamente a técnica das pesquisas por 

sondagem. Estas foram utilizadas nos Estados Unidos, de um lado pela 
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administração federal para medir o desemprego e a produção agrícola 

e, de outro, pelo mundo dos negócios (Gallup, particularmente), para os 

estudos de mercado, as pesquisas de opinião e as previsões eleitorais. 

(DESROSIÈRES, 1995:172) 

 

O estudo das massas dentro do então recém formulado campo da 

comunicação, na passagem do século XIX para o XX, inicia sua trajetória com 

o auxilio das diferentes investigações de outros campos das ciências sociais 

para dar conta dos novos fenômenos até constituir-se como campo autônomo 

do conhecimento. A pesquisa passa a ser ferramenta indispensável nessas 

operações. 

Destaque pode ser dado também ao sociólogo e psicólogo austríaco 

funcionalista Paul Lazarsfeld, que, emigrado para os Estados Unidos em 1935, 

cria para a rede CBS de rádio uma “linha de estudos quantitativos sobre 

audiência”, entre elas uma engenhoca que permitia analisar a atitude de uma 

determinada audiência, uma “máquina de perfis”, encarregada de registrar a 

aprovação, aversão ou indiferença do ouvinte pela manipulação de botões. “O 

processo criado para o rádio logo é aproveitado pelos especialistas de análise 

das reações do público de cinema”. O projeto metodológico de Lazarsfeld foi 

um dos primeiros a testar os efeitos da mídia junto à mesma amostragem de 

pessoas, o que indicava “uma forte formalização matemática dos fatos sociais” 

(MATTELART, 2001:44). 

Se observada por um enquadramento bastante simplista, poderíamos 

imaginar uma escala evolutiva posta da seguinte forma: 
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1 – As Ciências Exatas e as Biológicas inventaram as técnicas de 

investigação baseadas na matemática e na estatística. 

2 – As Ciências Humanas, marcadas pela imponderabilidade, adotaram 

a capacidade de suas Ciências irmãs para solucionar alguns de seus 

problemas quantitativos por intermédio de técnicas e amostragens. 

3 – A pesquisa de mercado multiplicou a capacidade da Estatística em 

investigar reações comportamentais de consumidores. 

4 – As pesquisas sociais, voltadas aos estudos comportamentais, de 

opinião e de índices dos mais variados tipos, reapropriaram-se das técnicas 

resultantes de tal evolução, afirmando-se tanto como ferramentas 

administrativas como fonte informativa dos meios de comunicação. 

Podemos concluir que a emergência da sociedade de massa e, 

consequentemente, a evolução dos meios de comunicação, igualmente de 

massa, foram fatores preponderantes para a consolidação das estatísticas 

como forma de aferição de diferentes aspectos da realidade e como um tipo de 

linguagem aceitável e desejável nos jornais e demais mídias contemporâneas. 

As questões que envolvem o tema e que nos são apresentadas na 

contemporaneidade mantêm-se, porém, com as mesmas dúvidas de sempre, 

ligadas a questões práticas e à matéria escura que, para nós, cientistas do 

social, muitas vezes, são uma incógnita: as dos utensílios matemáticos usados 

para a composição das estatísticas. Podemos confiar plenamente nos 

cálculos? Os programas de análise foram bem planejados? A análise dos 

dados foi competente e livre de vieses? 

Em qualquer dos ângulos de observação, as estatísticas nunca deixaram 

de ser uma forma de poder. Dispor delas, manipulá-las e usá-las, passa a ser 
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uma forma efetiva, como veremos adiante, de influenciar o desenrolar dos 

acontecimentos. 

Numa também breve síntese da situação brasileira no que concerne às 

estatísticas iremos nos reportar ao trabalho de Nelson Senra, História das 

estatísticas brasileiras. Segundo Senra, a inconstância é uma marca 

paradoxalmente sempre presente nesta História. Para o autor, os relatos dos 

descobridores e desbravadores poderiam ser considerados os primeiros 

estudos que contêm dados analíticos, embora sem nenhuma pretensão 

científica, mas já descrevendo detalhes possíveis das riquezas encontradas na 

nova terra. 

Em seu estudo, que abrange o período de 1822 a 2002, o autor demarca 

dois grandes tempos: 

― 1822 a 1972, quando domina a produção técnico-política das 

estatísticas, com a forte presença dos registros administrativos; 

― 1972 a 2002, quando domina a produção técnico-científica das 

estatísticas, com a forte presença dos registros estatísticos. 

Para o autor, o primeiro grande período comporta três subdivisões, são 

elas: 

― 1822 a 1889 ― o tempo do Império, quando as estatísticas são 

desejadas, e tidas como desejáveis. Nesta primeira subdivisão prevalece o 

caráter amador. “Ser amador à época não significava estar improvisando, sem 

conhecimento. (…) Não eram especialistas, mas eram estudiosos em amplo 

espectro de matérias (…)” (SENRA, 2006:40). Inexistiam formas sistemáticas 

para a coleta e organização das estatísticas, elas eram erráticas e careciam de 

continuidade; 
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― 1889 a 1936 ― o tempo da primeira República até a criação do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) quando é legislada a elaboração 

das estatísticas. Essa fase é marcada pelo positivismo republicano, mas a 

produção continuará marcada pelo amadorismo. “Distinto, nesse tempo, será a 

atuação de usuários analíticos, críticos rigorosos dos resultados alcançados”. 

Os reparos sobre a produção das estatísticas oficiais forçam a produção 

atualizada e mais científica dos dados e para uma renovação das legislações 

pertinentes e assim, “demandam estruturas melhores, com mais recursos” 

(SENRA, 2006:41); 

― 1936 a 1972 – o tempo de atuação do IBGE até sua transformação 

numa instituição de pesquisa organizada. Nessa fase, o órgão passa a exercer 

o papel de coordenador da produção das estatísticas oficiais, sua verdadeira 

razão de ser. “A ciência estatística começa a ensaiar os passos da 

amostragem (…), mas falta ainda um amálgama profissional” (SENRA, 2006: 

41). 

No segundo grande período demarcado pela análise, de 1972 a 2002, a 

elaboração das estatísticas ganha, finalmente, formalidade científica, “há, em 

suma, uma comunidade profissional socialmente legitimada, (…) uma evidente 

valorização do trabalho e uma clara aceitação do produto oferecido. Tem-se 

credibilidade e legitimidade” (SENRA, 2006:41). 

Ainda para Nelson Senra, esse período mais recente foi marcado, não 

só no Brasil, mas mundialmente, pelo planejamento nacional de tendência 

keynesiana, “provocando uma demanda (por estatísticas) jamais vista, seja em 

volume, seja em variedade”. Outro ponto de destaque é a necessidade da 

contabilidade social por parte do Estado que há muito tempo já era 
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estudada e desejada pelos economistas, como síntese das medições das 

atividades econômicas; a técnica das amostragens que, depois de longo 

tempo, é tornada operacional, viabilizando pesquisas em profusão, dessa 

forma gerando registros estatísticos em abundância. (SENRA, 2006:42) 

 

Para finalizar nossa contextualização, temos a formalização de uma forte 

tendência à coordenação das estatísticas mundiais já num quadro de crise dos 

Estados Nacionais e, depois, da globalização financeira. O imperativo de que o 

Estado mínimo neoliberal deve ser forte trouxe um novo impulso, “exigindo a 

existência de estatísticas confiáveis elaboradas sistemática e continuamente. 

Mas a coordenação resultará em aberto, desafiando o futuro” (SENRA, 

2006:42). 

Esse último período corresponde ao que nos interessa em termos de 

análise no que tange às estatísticas produzidas por órgãos oficiais, já que a 

PED ― ou pelo menos a filosofia que a engendrou ― surge exatamente nesse 

contexto histórico. 

Veremos a seguir as técnicas estatísticas interagirem com a propaganda 

e os estudos de “opinião pública” para forjar uma linguagem adaptada ao gosto 

dos meios de comunicação de massa. Essa noção será importante neste 

momento, pois pontuará nossa também sucinta análise da imprensa como 

fonte historiográfica. 
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2. 2. IMPRENSA, HISTÓRIA E PODER 

 

 

A relação entre imprensa e poder é uma questão que envolve constantes 

debates nos mais diferentes segmentos da sociedade. A questão das 

pesquisas publicadas nos jornais também causa muita polêmica: muitos são 

céticos quanto aos seus resultados e impõem severos questionamentos quanto 

à publicação deles. 

Habermas em seu livro Mudança estrutural da esfera pública nos remete 

ao início do capitalismo mercantilista na definição dos limites entre esfera 

pública e privada, quando os interesses do Estado passaram a operar na 

regulação das atividades econômicas, e as estatísticas tornam-se 

paulatinamente informação de interesse geral. 

É justamente nessa época que a imprensa se desenvolve e, 

concomitantemente, a partir do século XVII, muitos jornais passam a ter 

periodicidade diária. 

Tais informações, contudo, eram voltadas a um público específico, as 

ditas “camadas cultas”, aos comerciantes e produtores, não ao público comum. 

A imprensa, a despeito da sua nova função de “comerciante das notícias”, 

passa a se constituir num intermediário crítico do fluxo de informação entre o 

Estado e a sociedade burguesa. A imprensa encarna o espírito público, 

 

já que por um lado, um setor privado delimita nitidamente a sociedade em 

relação ao poder público, mas, por outro, eleva a reprodução da vida acima dos 

limites do poder doméstico privado, fazendo dela algo de interesse público, a 



43 

 

referida zona de contato administrativo contínuo torna-se uma zona crítica 

também no sentido que exige a crítica de um público pensante. O público pode 

aceitar esta exigência tanto mais porque precisa apenas trocar a função do 

instrumento com cuja ajuda a administração já tinha tornado a sociedade uma 

coisa pública em sentido estrito: a imprensa. (HABERMAS, 1985:39) 

 

Num certo momento, os jornais passam a ser boletins oficiais de um 

Estado fornecedor de notícias e informações úteis à publicação. “O publicum se 

transforma em público, o subjectum em sujeito, o destinatário da autoridade em 

seu contraente” (HABERMAS, 1985:40). Ocorre, então, uma refuncionalização 

do princípio de esfera pública quando a presença do jornal diário torna-se uma 

mercadoria em circulação e, ao mesmo tempo, faz circular o que é público; 

“dentro do setor privado, apaga-se a nítida delimitação entre esfera pública e 

esfera privada” (HABERMAS, 1985:213). 

Os estudos históricos baseados em fatos publicados na imprensa escrita 

diária cresceram em importância e significação nos últimos anos. Diversos 

historiadores têm privilegiado o estudo do jornal como fonte principal ou 

referência crítica de um determinado fato ou período. A imprensa escrita tem o 

poder de registrar os fatos com detalhes e nos fornecer uma visão privilegiada 

sobre sua dinâmica, dada a sua periodicidade diária. 

A imprensa escrita é dessa forma uma fonte preciosa de dados sobre a 

história cultural de uma comunidade. Ocorre, porém, um problema constante 

quando da utilização dos dados como fonte histórica: o principal deles diz 

respeito à “ausência de uma crítica interna ao conteúdo jornalístico, e sua 
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utilização como se este fosse uma fonte precisa, no qual a informação é válida 

por si mesma” (ESPIG, 1998:274). 

Ressalvadas as críticas, o jornal diário como fonte de estudo nos permite 

observar o movimento dos fatos, suas consequências, suas diferentes versões, 

já que “a imprensa constitui um instrumento de manipulação de interesses e 

intervenção na vida social”. Partindo deste pressuposto, o historiador procura 

estudá-lo “como agente da história e captar o movimento vivo das idéias e 

personagens que circulam pelas páginas dos jornais” (CAPELATO, 1994:21). 

As considerações feitas até aqui, relacionadas à função das estatísticas 

na vida contemporânea, adquirem uma nova significação enquanto objeto de 

estudo quando as vemos publicadas nas páginas dos jornais. A função crítica 

do historiador que se utiliza do jornal como documento e do estudioso do 

campo da comunicação passa a ter que contar com um novo elemento: 

entender de que forma as estatísticas se constroem dentro de sua lógica 

matemática até chegarem às páginas dos jornais. “Ocorre que as únicas 

objeções que ainda são colocadas por parte dos especialistas incidem (…) 

sobre certos pontos de detalhes (amostra mal constituída ‘coeficiente de 

correção’ discutível etc.) e não mais sobre o próprio princípio de tais pesquisas” 

(CHAMPAGNE, 1998:44). Isto é, a crítica deve ir além do entendimento dos 

métodos para destrinchar de que forma o discurso técnico/científico feito notícia 

serve de princípio fundador para os discursos e ações políticas. 

Os procedimentos envolvidos no processo de constituição de uma 

pesquisa, ampliados por toda a formulação anterior por meio da qual essa 

mesma pesquisa tornou-se matéria publicável, acabam por dar uma nova 

configuração ao fato. A narrativa passa a ser um dos inúmeros recortes que as 
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condições de produção (humanas, ideológicas, tecnológicas etc.) da matéria 

jornalística propiciaram. 

 “Todo leitor diante de um quadro de cifras esquece muito rapidamente 

que este é um dos quadros possíveis, um dos possíveis pontos de vista sobre 

o fenômeno, e que este quadro (…) pode não ser necessariamente o mais 

pertinente” (BESSON, 1995:209). O estatístico não tem como divulgar todos os 

pontos que a investigação levantou. Suas opções já pressupõem um recorte 

que faz parte da série de outros recortes que chegarão ao leitor nem sempre 

mutilados, mas, sim, extremamente simplificados de forma a poderem suscitar 

algum interesse como fato noticiável. Observamos novamente a presença de 

uma cadeia de interpretações informativas que envolvem as cifras que lemos 

diariamente nas revistas e nos jornais: 

 

no começo desta cadeia se acha o questionário que fixou o esquema de 

observação, depois temos os condicionantes técnicos que limitaram o 

tratamento da informação bruta (…) e a extração, pelo jornalista, de algumas 

cifras impactantes. (…) Esta empresa é, ao mesmo tempo, indispensável e 

perigosa. (BESSON, 1995:211) 

 

Encontramos ainda nas sondagens estatísticas um processo político cujo 

objetivo é, paradoxalmente, promover uma despolitização, já que 

desparticulariza uma situação ou questão para torná-la fruto de uma análise 

das condições coletivas que engendraram tal ou qual opinião ou conceito 

socioeconômico, que, por sua vez, partiu da união de várias situações 
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individuais. Suprimem-se as idiossincrasias em função de uma análise 

científica (em verdade, na maioria das vezes apenas técnica) do fato. 

Legitimam-se, dessa forma, análises promovidas por especialistas em 

ciência política ou em comportamento coletivo ― e dos analistas econômicos 

que, naturalmente, atuam em sua própria seara na ciranda dos números ― 

eivadas de preconceitos, visões distorcidas e vieses ideológicos, apresentadas 

sem muitos questionamentos além dos que a análise dos números pelos 

analistas pode fornecer. 

Na busca por “informações objetivas”, os jornalistas visam 

“essencialmente reafirmar o poder próprio da imprensa em face do poder 

político ao procurarem desestabilizar seus agentes”. (CHAMPAGNE, 1998:135) 

A estatística nesse caso é utilizada pelos jornais para chamar os governantes à 

ordem em nome do povo, já que a opinião ou condição social destes últimos, 

captada e exposta coletivamente pelas pesquisas, ganha a chancela da 

legitimidade científica. 

A atuação dos políticos e dos governos passa a ser guiada por essa rede 

de informações que atua em contínuo; suas reações passam a acontecer em 

função da suposta condição revelada pela estatística, o que leva a uma tomada 

de posições motivada pelo que essa “exposição midiática” sugeriu em 

detrimento de suas convicções pessoais (dentro, porém, e obviamente, de uma 

estratégia político/institucional montada anteriormente em função de 

determinada conjuntura). A realidade, nesse caso, fica relegada ao que os 

números expuseram como verdade, transformando-se em mentira ou, no 

mínimo, em um jogo de simulações. 
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3. O NOVO JORNALISMO NA ERA DA INTERNET. 

 

Ora, esta postura de dirigir, por parte dos órgãos 

da grande imprensa (…) demonstra a absoluta 

clareza que possuem quanto ao exercício do 

poder – seja quanto à utilização de complexos 

recursos editoriais, seja no tocante à sua relação 

com os pólos de poder, seja ainda no que tange 

aos seus leitores. 

(FONSECA, 2001 p.385) 

 

 

Neste capítulo seguiremos analisando questões relativas à relação entre 

história e imprensa, à produção jornalística na contemporaneidade, aos 

problemas observados no campo da comunicação, e adiantaremos alguns 

aspectos da análise do corpus. 

O objetivo dessa seção é de entender alguns aspectos do campo a partir 

das mudanças tecnológicas e das condições de trabalho impostas aos 

jornalistas ocorridas durante o período delimitado para estudo, que influíram na 

configuração da produção jornalística analisada. Desta forma veremos que a 

pressão externa exercida sobre a linguagem jornalística, advinda, entre outras 

coisas, da oferta no mercado de estatísticas para a composição ou tema de 

reportagens, agiu em consonância com as condições internas de produção 

dessas reportagens. 
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A função dos comunicadores, mais especificamente dos jornalistas, nas 

sociedades contemporâneas, é a de converter fatos e acontecimentos em 

ideias que possam ser entendidas e assimiladas por todos; é, portanto, uma 

função socialmente vital num mundo midiatizado, pois fornece sentido a 

diversos acontecimentos tanto excepcionais como do dia a dia. 

A comunicação de notícias é sempre um ato de valor dentro da vida 

cotidiana. Quando alguém lê um artigo ou matéria, empenha sua vontade e 

penetra no raciocínio apresentado de forma integral, tentando absorver o seu 

conteúdo. O erro de um jornalista pode acarretar prejuízos enormes à 

sociedade ou a cidadãos inocentes. Dentro da escala de preceitos que rege a 

forma de agir dos homens, mais especificamente à função social do 

profissional jornalista, “podemos estabelecer e apoiar tal possibilidade moral, e, 

deste modo, emprestar um sentido à nossa história”, tendo em vista que a 

história não é um processo finalístico e que sempre é possível decidir ante as 

alternativas que nos são dadas. Isto é, acredita-se que o jornalista parte 

sempre de um princípio ético que serve à verdade dos fatos e esta por sua vez, 

servirá à escrita da História (HELLER, 1972, p.15). 

Podemos afirmar que as mudanças ocorridas nos últimos anos que 

dizem respeito ao ofício do jornalista modificaram-se sobremaneira. Alguns 

desses fatores colocam em questão os aspectos destacados no parágrafo 

anterior. As contingências de produção acarretaram um sobrepeso à atividade 

profissional do jornalista que já não encontra mais tempo nem espaço para 

poder apurar devidamente as matérias que escreve. Corroborando com os 
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aspectos que já havíamos destacado na introdução, podemos acrescentar que 

a apuração4 da notícia é cara, 

 

demanda tempo e esforço. Amarga os ventos sazonais da redução de postos 

de trabalho (…) e da carga horária exaustiva, resultados de uma lógica de 

investimento para a modernização tecnológica (…) e nem sempre para a 

produção de conteúdo qualificado. É vitima de manuais e compêndios de 

jornalismo, cuja ênfase recai na pedagogia do estilo, não da apuração. Sofre as 

tentações da era da internet, com o acesso fácil a dados sem que se faça 

investigação, e das assessorias de imprensa, que mastigam a informação. 

(PEREIRA JUNIOR, 2006:75) 

 

Parte de tais problemas tem sua origem nas novas formas de difusão 

das notícias possibilitadas pela popularização da internet e nos avanços do 

lucrativo campo da informação. Podemos afirmar que as transformações de 

cunho tecnológico influíram decisivamente na constituição da imprensa escrita 

diária no final do período abordado por nossa pesquisa, a ponto de colocar 

muitos de seus aspectos fundamentais em questão. Afinal, para muitos, por 

que ler no dia seguinte o que pode se acessar instantaneamente hoje? A 

diferença ficaria, em tese, por conta da maior precisão do jornal impresso, 

obtida pela apuração dos assuntos que serão lidos no dia seguinte, após a 

devida “acomodação” do fato. 

Para o jornalista contemporâneo escrever passou a ser uma atividade de 

síntese, mais do que de investigação profunda ou mesmo de uma corriqueira 

                                                            
4 Ato de checar as diferentes informações coletadas pelo jornalista com outras fontes que não a que a 
forneceu inicialmente. 
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apuração. O que poderia também se tornar um desafio, torna-se uma limitação, 

pois o que se observa “é um faminto estreitamento do espaço para a 

reportagem, agravado pelas rotinas produtivas das redações e pelas 

contingências do negócio” (PEREIRA JUNIOR, 2006: 133). 

O papel preponderante dos jornais durante o período abordado por este 

estudo deixou paulatinamente de ser o de introdutor de grandes debates por 

intermédio de amplas e multifocadas reportagens ou dos cadernos de resenhas 

literárias. O que mais mereceu destaque e frequentemente foi objeto de 

grandes matérias no período mais recente foi o denuncismo, baseado em 

dossiês ou as matérias que comentem alguma nova pesquisa de opinião, a 

divulgação bombástica do anúncio do PIB, da taxa de desemprego ou a 

revelação de um índice que é cruzado com outros índices para revelar uma 

nova visão de um determinado fato. 

A existência de uma “objetividade mecânica” que tenta enquadrar 

completamente a realidade dentro do relato jornalístico mais elaborado tem 

sido posta em questão em função de supostamente “não cativarem o leitor, 

despersonalizarem o jornalista” e darem “uma visão superficial e parcial” da 

realidade (PEREIRA JUNIOR, 2006:58). O uso dos índices e das pesquisas 

viria substituir esta “objetividade perdida”, sem envolver subjetivismos por parte 

do autor e ainda com a vantagem de imputar à fonte produtora da pesquisa o 

ônus pela possível inexatidão das informações publicadas. 

Em suma, a imprensa escrita perde na concorrência com os meios 

eletrônicos o que poderia ganhar em pluralidade e aprofundamento quando 

sintetiza as notícias que publica. A pressão exercida pelos meios eletrônicos 

não serviu ao jornal impresso no sentido da busca pela qualidade, ao contrário, 
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tornou o noticiário mais curto, imagético, numa tentativa de aproximação com a 

TV e a internet, e não de diferenciação. Essa relação específica passa a ser 

importante5 para a condição de existência do nosso objeto, mas não é, porém, 

o objetivo estrito de nosso estudo. 

Assim como em outros períodos da história quando uma inovação 

tecnológica envolvendo a arte e a comunicação6 alterou os paradigmas 

existentes, paira a ameaça sobre os jornais impressos, que, segundo os 

vaticínios, desaparecerão paulatinamente com a concorrência dos novos meios 

eletrônicos. 

No período abordado por nosso estudo, contudo, alguns jornais 

chegaram a triplicar7 suas tiragens munindo-se de um marketing agressivo em 

busca de novos leitores e anunciantes. Isso teve reflexos imediatos na 

diagramação e na contextualização das matérias, economizando espaço para 

melhor veiculação de anúncios. O incremento da tiragem implica também em 

um maior número de leitores e, consequentemente, em uma importância maior 

como veículo propagador de ideias e valores a todas as camadas da 

sociedade. 

 

 

 
                                                            
5 A presença e o uso da internet como fonte passou a atuar diretamente no “modo de fazer” do jornalista e 
na composição da agenda dos jornais. 
 
6 O surgimento da fotografia iria acabar com a pintura, o cinema desbancaria o rádio; e a TV viria para 
acabar com o cinema. 

7 “Por conta principalmente dos investimentos em marketing promocional, a Folha de S. Paulo, por 
exemplo, chegou a ultrapassar a marca de 1 milhão de exemplares diários em meados da década de 90”. 
Ver http://www.metodista.br/unesco/helio/capitulo4.htm, NEM TUDO É NOTÍCIA: O GRUPO FOLHA 
NA INTERNET, dissertação apresentada por Hélio Freitas na Universidade Metodista de São Bernardo. 
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3.1. A AGENDA LIBERAL E OS JORNAIS BRASILEIROS 

 

 

Não é, em absoluto, de se estranhar o interesse específico dos jornais 

pelas informações quantificadas, entre elas as estatísticas, pois, como já vimos 

em Habermas, o jornal diário surgiu como o instrumento que o capitalismo 

comercial necessitava “para fazer com que as mercadorias fluíssem mais 

rapidamente” (MARCONDES FILHO, 1986:56) e para que as informações 

atuassem diretamente como estimulantes dos diversos componentes do 

capitalismo. A produção de notícias ou informes comerciais por via tipográfica 

teria sido então a modernização das antigas práticas orais dos mensageiros do 

rei ou dos grandes comerciantes “globalizados” que se intensificou no início da 

Revolução Industrial. 

Não houve, porém, por parte da burguesia, ainda segundo Marcondes 

Filho, uma tentativa de orientar ou forçar a imprensa e os demais meios de 

comunicação de massa a seguirem uma orientação teleológica: o que houve foi 

um investimento massivo, primeiramente em meios como a imprensa e depois 

o cinema e o rádio, para que eles antes se tornassem instrumentos lucrativos 

e, posteriormente, essa mesma burguesia pudesse caracterizar e utilizá-los 

como “meios de sua difusão política e ideológica” (MARCONDES FILHO, 

1986:58). 

Esse fator serve de apoio a nossa investigação, pois uma das 

dimensões que buscamos em nosso estudo diz respeito não ao que a imprensa 

quer informar diretamente, mas sim ao que encontramos presente nos 

meandros das notícias e, em nosso caso, nas pesquisas e reportagens de fatos 
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que contenham informações quantificadas. Isso ocorre de forma sui generis no 

Brasil, pois as empresas jornalísticas quase nunca assumem suas posturas 

ideológicas de forma direta. Raramente um jornal se coloca como defensor ou 

assume sua adesão a uma candidatura, por exemplo, como ocorre em outros 

países. 

O apoio às teses liberalizantes, contudo, foi, durante o período 

abordado, uma constante, visto que os jornais da grande imprensa realizaram 

esse apoio de maneira uníssona. Houve divergências, por exemplo, quanto à 

postura dos jornais perante o Governo de Fernando Collor de Mello que variou, 

em diferentes momentos, do apoio incondicional à defenestração geral. Mas a 

perspectiva de adoção das políticas liberais esteve sempre no horizonte dos 

jornais para além das candidaturas ou dos partidos. 

A defesa das posturas liberais assumidas pelos jornais durante nosso 

período de estudo deu-se de maneira direta em muitos dos artigos e editoriais 

do período. O uso dos números e pesquisas foram elementos subsidiários 

utilizados pela imprensa para comprovar teses liberalizantes, para legitimar 

determinadas posturas em nome da opinião pública e demonstrar a irrevogável 

realidade do mercado por meio dos índices. 

Assim nos fala o editorial da Folha de S. Paulo, intitulado No rumo da 

privatização, de 6 de fevereiro de 1987: 

 

É preciso reavaliar a presença do Estado na economia brasileira, (…). E nesta 

empreitada a análise do que ocorre em outros países poderá oferecer 

importantes contribuições. (…) O programa de privatização francês (…) 

envolve um total de US$ 45 bilhões, numa tentativa de reduzir a participação 
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que o governo detém na economia francesa, atualmente em cerca de 23% do 

total. O governo alemão também acelera a venda de participações acionárias 

(…). Mesmo nos Estados Unidos, onde a presença pública na economia não 

ultrapassa os 10%, acha se em debate no Congresso a privatização da Conrail 

(…). Isto tudo sem falar, evidentemente, no massivo projeto de desestatização 

inglês (…). 

 

Ora, se os mais poderosos países do planeta estão à desestatizar suas 

economias, por que não deveríamos fazer o mesmo, já que éramos, naquele 

momento, uma nação que necessitava inserir-se na globalização para não 

continuar atrasada? Percebe-se a comparação em percentuais entre diferentes 

e distantes economias para uma solução em comum. Se a França, que mesmo 

tendo um governo socialista, só detém 23% da economia estatizada e os EUA 

com parcos 10%, já tomam providências para liquidar seu plantel de estatais, 

por que nós, que ainda contávamos com boa parte de nossa economia nas 

mãos do Estado, ainda não o fizemos? 

Por exemplos como esse podemos verificar o quanto a imprensa escrita 

foi voz uníssona e legitimadora das mudanças ocorridas no período de estudo 

no que concerne, entre outras, às informações quantificadas presentes na 

publicação de pesquisas. Para nos auxiliar nessa investigação, contaremos 

com o apoio da tese de doutoramento de Francisco Cesar Pinto da Fonseca 

intitulada Divulgadores e vulgarizadores: a grande imprensa e a constituição da 

hegemonia ultraliberal no Brasil. 

O Trabalho de Fonseca consiste na análise dos editoriais de quatro 

jornais: Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo e o Jornal do 
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Brasil, num período de dez anos (1985 a 1994) ― que coincide com boa parte 

do período selecionado para nosso estudo (1985 a 2000). A análise foi feita de 

forma cotidiana, porém não amostral, tendo como base os editoriais mais 

relevantes dos quatro jornais. A tese principal de Fonseca diz respeito à 

divulgação das manifestações da imprensa escrita com relação à dos temas 

propostos pela agenda liberal ― ou, na concepção do autor, ultraliberais ― em 

todo o mundo e, “em boa medida, da vulgarização de temas e problemas 

acerca do diagnóstico/proposição da crise econômica brasileira” (FONSECA, 

2001:385). 

Em seu estudo, o autor não cita diretamente a possível influência dos 

números na constituição das notícias, mas, por outro lado, demonstra de forma 

cabal os motivos que levaram os quatro jornais a concordarem tão 

“vigorosamente no que tange à agenda ultraliberal”8 A imprensa escrita 

representada pelos quatro grandes jornais brasileiros interpretou a nova onda 

liberal 

 

de forma peculiar, mas teve como fio condutor a tentativa de estabelecer uma 

nova hegemonia em que a esfera privada obtivesse a precedência em relação 

ao Estado, o Capital sobre o Trabalho e o liberalismo (…) a primazia 

político/ideológico/cultural. Para tanto, os exemplos internacionais foram 

magistralmente utilizados como forma de demonstrar a vitória do capitalismo 

liberal e o conseqüente ‘fim da história’. (FONSECA, 2001:314) 

 

                                                            
8 Optamos por usar majoritariamente a definição algo genérica “liberal” em vez de ultraliberal ou 
neoliberal, sem entrarmos no mérito de suas definições, menos quando diferentes autores as usam para 
situar determinadas épocas ou posições extremadas. 
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Podemos, por esse estudo, entender de que forma as concepções 

liberalizantes da economia passaram a estruturar também a compreensão da 

vida política por uma perspectiva que, entre outras, visam caracterizar a forma 

como a ideologia concebe a sociedade, seus movimentos e transformações a 

partir e através dos indivíduos além de considerar a autorregulação do 

mercado como a única forma possível de funcionamento da economia. 

Foi predominante para a formação do espírito da época a noção de que 

“são as grandes estruturas econômicas e políticas que geram comportamentos 

individuais”, daí a submissão das teorias e das políticas ao que envolve 

constantemente as pesquisas, o cálculo racional, a competição e a atomização 

dos agentes (FONSECA, 2001:53). Aqui percebemos novamente, como já 

havíamos apontado em Champagne, a tentativa de despolitização pela via da 

racionalidade econômica que aponta para a inexistência de saídas políticas e a 

consequente resignação coletiva. 

As propostas da ideologia ultraliberal teriam sido uma resposta do 

liberalismo tradicional à política intervencionista keynesiana, ocorrida no século 

XX após a crise financeira mundial de 1929, e têm como principais idéias, entre 

outras, a precedência da esfera privada sobre a esfera pública; a 

desestatização total da economia; a livre competição entre o capital estrangeiro 

e o nacional; a desmontagem do Estado de bem-estar social; a 

desregulamentação da produção, da circulação dos bens, e das relações de 

trabalho; a concepção “negativa” da liberdade do Estado e a aceitação da 

democracia apenas como possibilitadora do livre mercado. 
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Este ideário passou a constituir uma verdadeira agenda de reformas 

proposta aos países pelas principais escolas ultraliberais9 e postas em prática 

a partir das administrações de Margareth Thatcher na Inglaterra e de Ronald 

Reagan nos Estados Unidos da América no final da década de 1970. 

No Brasil, o início da “onda” enquanto prática política oficial dentro de 

um discurso idealizado e não só isoladamente como “desestatização” ou 

“liberação das importações” deu-se no início do governo de Fernando Collor de 

Mello. Para a imprensa, as iniciativas liberalizantes trazidas em seu programa 

de governo proporcionariam não só um verdadeiro saneamento econômico, 

mas continham também aspectos morais, já que viriam para por fim aos vícios 

intervencionistas do Estado desenvolvimentista. 

O choque macroeconômico propiciado pela primeira etapa do Plano 

Collor foi visto pela imprensa como um verdadeiro “divisor de águas” que diz 

respeito aos “balizamentos de uma sociedade capitalista, de mercado, aqui 

subvertida em razão do intervencionismo histórico” (FONSECA, 2001:362). Tal 

Plano trazia uma brutal contradição em sua formulação, pois, ao mesmo tempo 

em que o novo governo prometia a liberalização da economia, fazia-o por 

intermédio de uma prática intervencionista radical por parte do Estado, que 

confiscou a poupança e retirou boa parte do ativo em circulação em todo o 

território nacional. 

Para Fonseca a defesa das teses liberais nos jornais se deu de forma a 

banir qualquer forma de pluralismo opinativo, ou melhor, cultivou sua presença 

                                                            
9 A Escola Austríaca cujo principal expoente é Friedrich Von Hayek que afirma que a planificação da 
economia é destruidora das liberdades e da autorregulação do mercado; a Escola de Chicago que acredita 
única e exclusivamente nas forças do mercado e é contra qualquer tipo de intervenção do Estado na 
economia, tendo em Milton Friedman seu principal expoente; e a Escola de Virginia de James Buchanan 
que prega a Teoria do Individualismo Metodológico, em que a atuação individual e o consumo seriam a 
base de todo e qualquer desenvolvimento coletivo. 
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de forma meramente retórica, como um slogan. Segundo o autor, a imprensa 

barrou o debate e, ao introduzir temas e opiniões de cunho liberalizante, 

direcionou as discussões públicas que poderiam ter sido enriquecidas pelo 

debate e contribuído efetivamente para o processo de redemocratização pelo 

qual passávamos naquele momento. 

A fase mais eficaz no sentido da liberalização da economia viria mais 

adiante no governo de Fernando Henrique Cardoso, que, aproveitando-se do 

sucesso estabilizador da medida de conversão de valor ― a URV ― e da 

criação da nova moeda ― o Real ― deu continuidade ao projeto iniciado por 

Collor. Afinal, não adotar a perspectiva liberal seria o fracasso do projeto de 

modernidade, pois como podemos ver no editorial de O Globo, de 01/09/1992, 

que versava sobre a deposição de Collor, este último 

 

mostrou sensibilidade política ao identificar os caminhos apontados pela 

história e ao buscar neles a sua bandeira. (…) as políticas da modernidade não 

lhe pertencem, nem deveriam morrer no evento de um final abrupto de seu 

mandato. 

 

Para Fonseca, argumentos como o exposto acima devem passar “a 

impressão de que a ‘razão’ dos argumentos teria encontrado na História sua 

verificação, daí sua irrefutabilidade” (FONSECA, 2001:416/418). 

A imprensa almejou a defesa do capital “atuando em boa medida como 

uma espécie de partido político”. Procura com isso orientar seus leitores e 

“dirigir a sociedade como um todo, sobretudo os polos de poder”, simplificando 

problemas extremamente complexos, “vulgarizando-os ao público leitor de 
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forma dicotômica e destituída de vozes alternativas. Com isso, intenta-se a sua 

divulgação no sentido de conquistar adeptos” em detrimento da discussão 

aprofundada dos fatos (FONSECA, 2001:428). A esse quadro acrescente-se a 

presença das estatísticas, usadas fartamente na mesma receita, porém 

ignoradas pelo autor como elemento de análise. 

O que vale ressaltar é a estratégia das reportagens e editoriais que 

conferem à opinião do jornal determinadas verdades incontestáveis “na medida 

em que se comenta um (suposto) fato verídico”. Não importa saber, por 

exemplo, se o Estado é ou não eficiente quando se denuncia o empreguismo, 

importa sim “descortinar os mecanismos retóricos e imagéticos no interior de 

uma estratégia que objetive alcançar certos fins. Mesmo que tais fins não 

fossem claros ― ou, inversamente, fossem conflituosos (…)” (FONSECA, 

2001:210). 

Em nosso período de estudo, o uso dos números, pesquisas e 

porcentagens nas folhas dos jornais nos mostrou que a economia de mercado 

passou a capitanear definitivamente as relações humanas em todos os níveis 

no mundo globalizado. A idéia de mercado invadiu as relações na sociedade e 

tudo passou a ser pensado em função dos números e consequentemente do 

consumo. 

É óbvio que esse predomínio da razão econômica é um fato muito mais 

concreto e aterrador para alguns do que para outros que, mais céticos ou 

cientificistas, tenham-no como normal. Parece-nos também que a visão de um 

poder maniqueísta nos moldes dos Aparelhos Ideológicos de Estado 

althusseriano foi suplantada pela noção introduzida por Michel Foucault de uma 

sociedade de controle, amparada pelas grandes corporações transnacionais, 
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pelos conglomerados de comunicação, pelos governos e seus interesses e 

pelas incontáveis transações de papéis, valores, commodities, investimentos 

virtuais que cruzam o globo a cada instante. Todos atuam visando maximizar 

seus lucros e áreas de influência sem se preocuparem com quem ou o que 

vem pela frente. 

Os estudos a respeito do papel da imprensa, tanto quanto matéria para o 

estudo da história quanto ao campo da comunicação e sua vertiginosidade 

tecnológica, devem questionar a qualidade e a dimensão da produção 

jornalística na contemporaneidade. Mas essa crítica não chega ao cotidiano da 

cobertura da imprensa escrita brasileira, aquela que, em tese, deveria 

aprofundar as discussões, aceitando a diversidade, sem esconder sua 

participação ativa na formação dos preconceitos numa pretensa imparcialidade. 

A visão dos fatos pelas lentes das estatísticas limita nossa compreensão sobre 

os fatos, visto que 

 

se a matéria-prima do jornalismo é a realidade cotidiana, ‘domínio do 

movediço, do impreciso, do mais ou menos, do cerca de’, um discurso não 

mistificador precisaria ser menos afirmativo, menos conclusivo, menos 

definitivo; precisaria expor as limitações do trabalho de apuração e aceitar a 

dúvida como componente desse trabalho. (MORETZSOHN, 2003:34) 

 

Assumir esta tarefa parece cada vez mais distante das necessidades de 

mercado, das condições de produção de um novo tipo de jornalista e da 

concorrência da informação via internet, que ameaça mudar o paradigma do 
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aprofundamento para o informal, para a informação sintética, rápida e de 

maneira a reportar os acontecimentos em tempo real. 
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4. ESTATÍSTICA X HISTÓRIA: A BUSCA PELA PRECISÃO CIENTÍFICA. 

 

Mas o mesmo paradigma indiciário usado para 

elaborar formas de controle social sempre mais 

sutis e minuciosas pode se converter num 

instrumento para dissolver as névoas da ideologia 

que, cada vez mais, obscurecem uma estrutura 

social como a do capitalismo maduro. Se as 

pretensões de conhecimento sistemático 

mostram-se cada vez mais como veleidades, nem 

por isso a ideia de totalidade deve ser 

abandonada. Pelo contrário: a existência de uma 

profunda conexão que explica os fenômenos 

superficiais é reforçada no próprio momento em 

que se afirma que um conhecimento direto de tal 

conexão não é possível. Se a realidade é opaca, 

existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – 

que permitem decifrá-la. 

(GINZBURG, 1989:177) 

 

A História se assemelha à Estatística em muitos aspectos: esta 

diagnostica o presente ou o passado recente para tornar o futuro previsível, 

assim como aquela, em sua concepção clássica, olha o passado nas condições 
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de produção do presente para tentar antecipar tendências futuras para os mais 

diferentes acontecimentos. 

Pretendemos analisar neste capítulo de que forma a evolução técnica da 

sociedade contemporânea e a sua capacidade de diagnosticar, prever e 

engendrar situações pelas estatísticas anulam as diferentes representações 

simbólicas presentes, por exemplo, nas narrativas míticas, nas de cunho 

religioso e na oralidade com seu papel tradicional. 

As sociedades têm necessidade de relatos históricos que lhes 

proponham projetos, esperanças, temores e limites. As estatísticas cumprem o 

papel de emprestar significações aos problemas contemporâneos ao 

fornecerem respostas concretas às nossas perguntas. 

Toda a matéria e as histórias publicadas num jornal referem-se a uma 

suposta verdade, e essa verdade com pretensão de validade trata sempre 

buscar coerência com seu tempo, pois “as histórias exercem como que fatores 

de orientação, no tempo, da vida humana prática: os destinatários das histórias 

estão dispostos a servir-se delas para orientar-se no tempo…” (RÜSEN, 

2001:86). 

Apesar da aparente similitude que a estatística tem com a História, esta, 

em diferentes períodos, assim como veremos adiante com a questão 

cliométrica, registrou inúmeras disputas entre a visão qualitativa, fundada pelo 

Naturalismo, e a quantitativa, que privilegiava o cálculo das probabilidades e 

que “procurava dar uma formulação matemática rigorosa aos problemas que 
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haviam sido enfrentados pela arte divinatória de maneira completamente 

diferente” (GINZBURG, 1989:165). 

O embate e as discussões acerca das diferenças entre as ditas Ciências 

Humanas e Naturais tornam-se relevantes quando pensamos nas relações 

entre o qualitativo e o quantitativo no estudo da História. 

Para embasarmos a nossa investigação acerca dessas diferenças e 

visando também uma breve contextualização para situarmo-nos na discussão, 

reportaremo-nos a dois autores: Carlo Ginzburg e Boaventura Souza Santos; e, 

pelas análises propostas por ambos, procuraremos extrair algumas 

considerações importantes para o entendimento da questão das estatísticas 

publicadas na imprensa como forma de representação precisa da realidade nos 

moldes a que nos propomos nesta reflexão.  

Carlo Ginzburg, em seu estudo sobre o paradigma indiciário, centra seu 

estudo na semiótica médica10 para “entrever o gesto talvez mais antigo da 

história intelectual do gênero humano: o do caçador agachado na lama, que 

escruta as pistas da presa” e dessa forma percebe os indícios de sua 

localização. 

Segundo o autor, a Medicina seria uma prática marcada pela incerteza e 

estaria ligada primitivamente às artes divinatórias que, com Hipócrates, ganha 

status de ciência, mas aparece sempre marcada pela impossibilidade da 

relação médico/paciente, sendo este incapaz de “controlar o saber e o poder 

detidos pelo primeiro” (GINZBURG, 1989:154/156). 

                                                            
10 A função examinatória dos sintomas por parte do médico. 
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A ciência galileana seria, então, a responsável pela cesura 

epistemológica que concede às ciências que empregam meios matemáticos 

uma maior precisão e credibilidade dentre as demais, eminentemente 

qualitativas como a Medicina e a História. Estas últimas teriam como objeto 

casos, situações e documentos individuais e justamente por isso alcançariam 

resultados que têm uma margem ineliminável de casualidade. Para Ginzburg: 

 

o emprego da matemática e o método experimental, de fato, 

implicavam respectivamente a quantificação e a repetibilidade dos 

fenômenos, enquanto a perspectiva individualizante excluía por 

definição a segunda e admitia a primeira apenas em funções 

auxiliares. (GINZBURG, 1989:156) 

 

A História permanece assim uma ciência “irremediavelmente ligada ao 

concreto” e por muito tempo ao estritamente factual. Suas funções assim como 

na Medicina “permanecem intrinsecamente individualizantes” e seu 

conhecimento, assim como o do médico “é indireto, indiciário, conjetural”. Em 

algumas disciplinas das ciências humanas o olho de lince valia mais do que 

simplesmente contar pegadas para calcular com precisão a captura da presa, 

nelas “estava vedado o olho supra-sensível da matemática” (GINZBURG, 

1989:156/157). 

Ginzburg prossegue na definição de seu paradigma indiciário num 

momento em que as formas de saber se cindem entre as que derivam da forma 
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“ineliminável do qualitativo, do individual”, no caso da Medicina, e do factual, da 

História. Ambas demandam um cuidadoso exame do relatado e são “mais 

sensíveis às diferenças (talvez marginais) entre os seres humanos do que às 

diferenças entre as pedras ou as folhas” (GINZBURG, 1989:166). 

A análise prévia da divulgação das pesquisas nos jornais atua em 

sentido contrário, não comporta análises marginais ou negativas por parte do 

autor ou dos comentadores das matérias. No caso da PED o jornalista não 

considera detalhes como os supostamente indiciários e se contenta em 

corroborar, comentar ou avalizar as questões amparadas pelos números que 

sustentam a informação divulgada pelo release; tampouco se permite incluir 

falas que discordem radicalmente do enunciado estatístico: a edição da matéria 

faz com que todos comentem o fato como se ele fosse inequívoco. 

Já a análise de Boaventura de Souza Santos situa-se num período de 

transição em que o autor, “a quinze anos do final do século XX”, descobre que 

“seus pés são um cruzamento de sombras que vêm do passado que ora 

pensamos já não sermos, ora pensamos não termos ainda deixado de ser”, 

análise feita a partir da constatação dramática da evolução dos acontecimentos 

científicos observados naquele momento. Para Boaventura, dentro também da 

lógica galileana, o conhecimento passa a não ser mais contemplativo, mas 

ativo, já que, entre outras coisas, o movimento da Terra não pode mais ser 

refutado pelo fato de não podermos mais observar quaisquer efeitos mecânicos 

desses movimentos. 

O conhecimento da Natureza faz-se imperativo ante a necessidade de 

prever o comportamento futuro dos fenômenos: “As leis da ciência moderna 
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são um tipo de causa formal que privilegia o como funciona em detrimento de 

qual agente ou qual o fim das coisas”. Esse modelo, reforçado pela Física 

newtoniana, converteu a complexidade da ordem cósmica “no modelo de 

racionalidade hegemônica que pouco a pouco transbordou do estudo da 

natureza para o estudo da sociedade” (SANTOS, 2004:32). 

O problema para o autor estaria na superação desse limite 

paradigmático e dessa forma, a apropriação de teorias explicativas que nos 

permitissem abstrair do real para buscar, de modo metodologicamente 

controlado, a prova adequada. As Ciências voltadas ao estudo do social 

dependem, porém, da já mencionada imponderabilidade, visto que “os 

fenômenos sociais são de natureza objetiva e como tal não se deixam captar 

pela objetividade do comportamento”. Falta-nos, sobretudo, um consenso 

paradigmático para que possamos estabelecer critérios que “atravessem 

verticalmente toda a espessura do conhecimento adquirido” (SANTOS, 

2004:36/38). 

A relativização do “conhecimento quantitativo” generalizado nas 

diferentes formas do fazer científico nos leva à especialização, e esta, por sua 

vez, à redução das formas de intelecção à mera quantificação ou à sua 

conformação. Para Boaventura “o conhecimento científico moderno é um 

conhecimento cansado e triste que transforma a natureza num autômato (…) 

ou num interlocutor terrivelmente estúpido” (SANTOS, 2004:53). 

O texto do autor conclui com uma defesa do estatuto que estabelece que 

os avanços das ciências naturais foram também modificados 

epistemologicamente pelos estudos das ciências humanas que trouxeram, em 



68 

 

sua complexidade e no estudo das situações, uma “tendência à inexatidão”. 

Daí uma superação da concepção “pré-paradigmática” esboçada por autores 

como Thomas Kuhn, em que uma interação entre as diferentes formas de se 

fazer ciência possam dar espaço a novas formas de se pensar o humano e 

propiciar seu autoconhecimento e sua posterior evolução, impulsionada pelas 

ciências humanas. Afinal, estávamos somente “a quinze anos do final do 

século XX”, exatamente o tempo em que se inicia nosso período de análise. 

Diante dessas evidências teóricas, qual seria nosso posicionamento na 

formulação deste trabalho se não o da transformação do fato social 

“desemprego” numa ocorrência normalizada que funciona dentro da lógica da 

economia, explicada pela divulgação da PED por meio do “economês” dos 

jornais? 

Uma forma racional de compreender a dinâmica dos fatos de maneira 

quantificável e quantificada, ou, se preferirmos, de acordo com Bourdieu, em 

formas “estruturantes e estruturadas” pela linguagem das estatísticas nos 

jornais. Não só uma tentativa de busca ou mudança de novos paradigmas, mas 

uma “nova” forma de entender a realidade pelos números de forma absoluta. 

Essa questão será retomada mais adiante quando trataremos do conceito de 

habitus em Pierre Bourdieu aplicado às estatísticas publicadas nos jornais. 

A discussão entre a escolha e a validade das fontes historiográficas 

quantitativas ou qualitativas não é nenhuma novidade, mas envolve questões 

sempre polêmicas. Já deu margem a grandes discussões, entre elas a que, 

baseada inicialmente nos estudos sobre a escravidão nos EUA, contrapunha 
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informações de relatórios e planilhas de produção contendo dados quantitativos 

com informações literárias11. 

A controvérsia teve seu auge entre os anos de 1950 e 1960 quando os 

“quantitativos” chegaram a afirmar que “só os seus métodos eram confiáveis” 

(BURKE, 1992:14). Essa assertiva coincidiu com o aumento da aplicação de 

métodos estatístico-matemáticos nas análises das ciências humanas, mais 

especificamente na história econômica. Já se prenunciava a importância dos 

programas de computação que possibilitariam uma maior capacidade de 

processamento de informações, análises e de cruzamento de dados nos anos 

subsequentes. 

Essa nova forma de interpretações de dados históricos ganhou o nome 

de cliometria, “a estatística vital da deusa da história”. Na época, as 

diferenciações pelo tipo de dados e informações coletadas geraram 

controvérsias entre os historiadores tradicionais, “que têm uma forte 

preferência pela evidência literária”, e os científicos que “se inclinam 

firmemente pela evidência quantitativa (…). Os cliométricos preferem a 

informação sobre a conduta real frente às opiniões sobre esta conduta” 

(FOGEL, 1989:75). 

Já os tradicionais refutam os científicos alegando que a aferição, leitura 

e interpretações de inúmeras tabelas e gráficos demandariam um esforço 

somente viável aos estatísticos. A maioria dos leitores passaria ao largo das 

formulações mais complexas, “ao mesmo tempo em que as análises 

multivariadas usadas para explicar as altas e baixas dos gráficos 

                                                            
11 Como as do livro A Cabana do Pai Tomás de Harriet Beecher Stowe. 
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desconcertariam a todos, exceto aos mais sutis dos cliométricos” (FOGEL, 

1989:87/88). 

Hoje, a despeito das inúmeras estatísticas disponíveis no mercado da 

informação e das evidências “literárias” encontradas na imprensa e em outras 

formas de investigação histórica, as duas correntes concorrem pacificamente 

para uma mesma formulação, não havendo grandes embates em torno de suas 

diferenças no que tange à crítica documental. Na contemporaneidade, porém, a 

análise de alguns fatos da realidade ou fenômenos científicos só poderá ser 

encontrada nas informações estatísticas. 

O problema da publicação de estatísticas na imprensa aqui apontado 

não se restringe à qualidade, quantidade ou à confiabilidade das fontes, mas a 

uma suposta naturalização de tais fontes como um elemento comum à nossa 

linguagem e à linguagem mais específica do jornal. Não se pode desprezar a 

análise feita por um programa automatizado de interpretação de dados, mas 

sim desconfiar da intrincada série de operações anteriores e posteriores à 

obtenção do índice/pesquisa ― sistematização das informações prévias, 

elaboração do questionário, compilação de diversos tipos de fontes, análise 

das unidades de série etc. 

O que pode e deve ser questionado é a intensa formulação baseada em 

inúmeras fontes de diferentes origens e toda a operação que tornou possível a 

obtenção de um determinado índice12. Uma simples base amostral falsa ― 

obtida de forma errônea ou mal formulada ― pode nos conduzir a um resultado 

totalmente equivocado e, consequentemente, a uma análise enviesada da 
                                                            
12 Como no IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – em que mudanças na posição de um 
determinado país ocorrem devido a uma troca metodológica de um dos índices que compõe a “cesta” de 
estatísticas. 
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realidade ou à realização de lucros, o que nos levaria a uma séria implicação 

política, já que as opções entre as diferentes formas de agir são mediadas 

pelas estatísticas e por meio delas mesmas se obtêm sua avaliação. 

A análise das estatísticas realizadas pelos governantes e apropriada 

posteriormente pela imprensa torna-se importante na medida em que “quanto 

mais institucionalizada for uma linguagem e quanto mais pública ela se tornar, 

mais ela estará disponível para os propósitos de diversos locutores articulando 

diversas preocupações” (POCOCK, 2003:68). 

Em nossa acepção e conforme pretendemos aprofundar adiante, as 

estatísticas passariam a funcionar como um antídoto às insatisfações, 

passando a atender às necessidades de um reordenamento racional das 

sociedades como fruto inexorável das mudanças ocorridas no mundo. 

Por intermédio dessas racionalizações tenta-se cotidianamente suprimir 

crenças enraizadas no senso comum para pôr em seu lugar novas visões de 

mundo (ou reforçá-las de acordo com um projeto político) pela força e certeza 

ilusória que o número confere aos fatos nas notícias dos jornais. 

As estatísticas, por possuírem sua base científica numérica refutável 

somente por especialistas, tornam os acontecimentos factíveis, assim como 

acontece com a religião que sempre “está predisposta a assumir uma função 

ideológica, função prática e política de absolutização do relativo e de 

legitimação do arbitrário.” (BOURDIEU, 2007:46). As estatísticas ― de forma 

bem mais concreta por aparentemente não lançarem mão de ideologias, 

dogmas, crenças e posturas religiosas ― conduzem a função ideológica de 
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simplificação e de conformação da realidade de maneira mais eficaz do que as 

religiões ou do que a simples imposição do poder direto do Estado. 

Se o objetivo da História era, segundo a tradição grega, alcançar com os 

feitos humanos a imortalidade, na contemporaneidade se observa justamente o 

contrário: a desfatualização aponta para o efêmero, para o que passa sem 

deixar vestígios no tempo. Cumpre sua função de estabelecer parâmetros para 

a ação e configuração de determinadas realidades arbitrárias para depois logo 

ser substituída por outra devidamente atualizada e mais eficaz. 

O termo “desfatualização”, criado por Hanna Arendt ao estudar a 

“história do processo norte-americano para a tomada de decisões em política 

vietnamita”13, traz-nos paralelos importantes que margeiam a perspectiva que 

tentamos esboçar aqui ― a função dos números na notícia. Essa mesma 

noção ampliada serve para que analisemos alguns dos fenômenos voltados à 

comunicação e a historia como as vivenciamos na contemporaneidade. 

Ao esmiuçar as escaramuças forjadas para adulterar relatórios em que 

seus autores buscavam demonstrar suas ações pelos números, a autora revela 

como os “resolvedores de problemas”14, a despeito de estarem lutando por 

uma guerra que em nada dizia respeito a eles, agiam de modo a atingir um 

efeito psicológico de “relações públicas” para, de certa forma, justificar uma 

ação que, com o passar do tempo, tornou-se injustificável: 

 

                                                            
13 A Mentira na política, capítulo do livro Crises da República em que a autora analisa os “Documentos 
do Pentágono”, produzidos durante a guerra do Vietnã, sob encomenda do então Secretário de Defesa dos 
EUA, Robert McNamara, publicados pelo New York Times em 1971. 
14 Os tecnoburocratas, relatores do processo dos “Documentos do Pentágono”. 
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Eles (os ‘resolvedores de problemas’) estavam ansiosos por descobrir 

fórmulas, de preferência expressas numa linguagem pseudomatemática, que 

unificassem os mais disparatados fenômenos com os quais a realidade se 

apresentava; ou seja, estavam ansiosos por descobrir leis pelas quais explicar 

e predizer fatos políticos e históricos, como se fossem  tão precisos, e portanto 

tão seguros como os físicos acreditavam que fossem os fenômenos naturais 

antigamente. (ARENDT, 1999:22) 

 

Os relatos da Inteligência norte-americana expressos nos Documentos 

do Pentágono analisados pela autora eram “espantosamente exatos”, visavam 

à “propaganda caseira” e especialmente a “enganar o Congresso”. Pior do que 

a tentativa de esconder a verdade pelas “mentiras absolutas” ou o uso de 

números que pudessem dar uma falsa sensação de controle da situação, está 

a questão do auto-embuste que pulveriza a mentira, tornando-a válida até por 

quem a comete. 

Esse tipo de raciocínio lógico baseado em assertivas numéricas tornou-

se preponderante no mundo atual. Passou a ser comum observarmos 

determinadas situações em que se usam analises provenientes de cálculos das 

mais diferentes fontes estatísticas para atuarem num determinado cenário 

visando atingir um objetivo, numa prova da “confiança totalmente irracional na 

calculabilidade da realidade”, como já nos alertava a crítica de Hanna Arendt 

ao analisar os estertores da escalada americana no Vietnã. O mesmo tipo de 

operação pode ser observado hoje em diversos aspectos em que a realidade é 

tratada como simulacro. 
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Slavoj Zizek, por sua vez, parte de diferentes referências fílmicas15 ao 

afirmar que houve uma verdadeira operação cirúrgica para a “desrealização” do 

horror quando da repetição exaustiva dos aviões se chocando com o World 

Trade Center no episódio de 11 de setembro. O mesmo aconteceu quando se 

divulgou reiteradamente o número de vítimas (cerca de 3.000) em contraponto 

com a parca veiculação de imagens que remetessem ao verdadeiro horror da 

morte ― afinal, era disto que se tratava ―, pois  

 

não se veem corpos desmembrados, não há sangue, nem os rostos das 

pessoas agonizantes, num claro contraste com as catástrofes do Terceiro 

Mundo em que se faz questão de mostrar a imagem de algum detalhe mórbido. 

 

Tudo isso, segundo o autor, não por mera correção política, mas, sim, 

para mostrar a diferença que existe entre a “nossa realidade” e a “deles“. “O 

verdadeiro horror acontece lá, não aqui” (ZIZEK, 2003:27/28). 

Nesse caso o real foi suplantado pelo “efeito do real” para fixar uma 

imagem que justificasse a guerra que se sobrepôs ao fato, ao mesmo tempo 

em que minimizou os efeitos reais do ataque aos prédios. O autor afirma que 

não devemos rejeitar a “paixão pelo real” pelo fato de ela ser uma “paixão falsa 

em que a implacável busca pelo que há por trás das aparências é o 

estratagema definitivo para evitar o confronto com ele…” (ZIZEK, 2003:39). 

Da mesma forma, podemos inferir que as estatísticas sobre 

desemprego, reiteradas mês a mês, nas primeiras páginas dos jornais, nas 

revistas e com destaque nos telejornais, não poderiam também tratar de criar 

                                                            
15 “Bem-vindos ao deserto do real”, título do livro e frase do filme Matrix. 
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um modelo de acomodação, ficando o problema restrito apenas a uma 

diferença entre o número que varia mês a mês? (Seja ele um milhão; 

1.850.000; 18,5, ou 16,7% da população na condição de desemprego). O 

problema passa a ser imputado a uma conformação estrutural do atual estágio 

da sociedade capitalista, e “nada se pode fazer” para atuarmos na solução dos 

problemas, o que geraria resignação. 

Este novo “efeito” sugerido aqui como objeto de estudo ― o uso das 

pesquisas no jornalismo impresso contemporâneo ― remete-nos diretamente 

ao conceito de habitus de Bourdieu. A mesma classificação científica que 

visava “nomear as coisas presentes na superfície da terra”, citada por Foucault, 

aparece em Bourdieu ampliada pelo conceito de habitus. Para ele: 

 

a divisão em classes operada pela ciência conduz à raiz comum das práticas 

classificáveis produzidas pelos agentes e dos julgamentos classificatórios 

emitidos por eles sobre as práticas dos outros ou suas próprias práticas: o 

habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas e, ao mesmo tempo, 

sistema de classificação de tais práticas. (BOURDIEU, 2008:162) 

 

A Estatística enquadra-se dentro desta concepção e a imprensa, um de 

seus agentes, pois, ao mesmo tempo em que retratam uma determinada 

situação econômica, de opinião ou de cunho social, estabelecem outra 

representação que se quer mais racional, composta por números e 

porcentagens articuladas num discurso que sempre corrobora com as 

definições numéricas apresentadas. Essa nova representação simbólica toma o 

lugar, nos meios de comunicação, da situação original que a gerou, passando a 
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atuar como se ela mesma fosse. O índice confunde-se com a realidade e, 

muitas vezes, passa a representá-la. 

A aplicação teórica do efeito de habitus ao problema da divulgação nos 

jornais do índice de desemprego atuaria de forma sutil na manutenção do 

poder sem fomentar mudanças não calculadas na sociedade. Partindo-se do 

princípio que todos têm algum tipo de informação sobre o desemprego, os 

envolvidos com a questão têm noção que este atingiu um nível muito alto, de 

acordo com a pesquisa, e agem em função da realidade que lhes é 

apresentada. Ocorre aí um sistema de retroalimentação que não se restringe 

somente à opinião, como vimos anteriormente. Envolve questões individuais 

práticas e conduta pessoal de fato. 

Para Bourdieu o poder se aloja e atua nas e por meio das formas 

simbólicas. Torna-se necessário “descobri-lo onde ele se deixa ver menos”. 

Esse “poder invisível” seria exercido também de maneira inconsciente, mas 

“com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou 

mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2007:8). A comunicação tem um papel 

importante nesse cenário, pois é nela que os agentes atuam de forma eficaz 

para manter esta “invisibilidade” desparticularizada, de modo a estabelecer 

uma ordem que forneça as imagens e os conceitos que vão dar um “sentido 

imediato do mundo”. “Os ‘sistemas simbólicos’ como instrumento de 

conhecimento e de comunicação só podem exercer um poder estruturante 

porque são estruturados” (BOURDIEU, 2007:9). 

Ao lado das formas estabelecidas de poder, como as leis do Estado, o 

sistema de ensino e a ação policial, esta ordem simbólica estabelecida em 

nosso caso pelos meios de comunicação, cumprem a função política de 
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instrumento de imposição ou de legitimação da dominação “dando o reforço de 

sua própria força às relações que as fundamentam”. Essa função do poder se 

daria tanto nos conflitos cotidianos que envolvem a ação direta das formas 

estabelecidas pelo Estado e pelas forças do capital globalizado, quanto “por 

meio da luta travada pelos especialistas da produção simbólica” que buscam 

“inculcar instrumentos de conhecimento e de expressão (taxinomias) arbitrários 

― embora ignorados como tais ― da realidade social” (BOURDIEU, 2007:11-

12). 

Ao atribuirmos grande ênfase e importância à divulgação do índice de 

desemprego, podemos perceber uma conformação ideológica que atua em 

duas frentes: de um lado o desempregado que se sente desestimulado em sua 

procura, pois sabe que com tantos milhões de pessoas em situação como a 

dele, com baixa escolaridade, muito velho para o mercado de trabalho, com 

pouca ou sem experiência, resigna-se a viver da forma com que tem 

sobrevivido em seu período de desemprego. Em muitas situações o indivíduo 

se submete ao subemprego, deixando de ser um operário especializado para 

viver de “bicos”, aceita um emprego sem registro em carteira ou parte para o 

desalento. O outro aspecto refere-se à própria pressão da mão de obra no 

mercado de trabalho: o seu excedente achata salários, diminui a possibilidade 

de um emprego melhor e gera um contingente na espera de uma recolocação, 

o que é muito útil aos empregadores e à manutenção do poder constituído. 

Penetramos no terreno da ideologia em que as práticas correntes muitas 

vezes encobrem suas verdadeiras intenções. Na análise de Terry Eagleton 

sobre a questão ideológica e tendo também como foco o desemprego, 

podemos ver que 
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faz parte da função de uma ideologia dominante inculcar tais crenças. E pode 

fazê-lo mediante a falsificação da realidade social, (…) sugerindo que estes 

aspectos não podem ser evitados. (…) Pois pode ser verdade que, digamos, 

um grau de desemprego seja inevitável, mas não em termos de alguma 

alternativa futura. Os enunciados ideológicos podem ser verdadeiros em 

relação à sociedade tal como se encontra constituída no presente, mas falsos 

na medida em que, deste modo, contribuem para bloquear a possibilidade de 

transformar um estado de coisas. A própria verdade de tal enunciado é também 

a falsidade de sua negação implícita de que nada melhor poderia ser 

formulado. (EAGLETON, 1997: 37-8) 

 

Nesse caso temos uma situação em que os significantes prevalecem 

sobre o significado, contribuindo para uma planificação da realidade, típico 

caso de reificação social. Conforme reconhecem Marx e Engels em A ideologia 

alemã, “conceber as formas de consciência como autônomas, magicamente 

absolvidas dos determinantes sociais, é dissociá-las da história e convertê-las, 

assim, em um fenômeno natural” (EAGLETON, 1997:62). 

Essa afirmação choca-se com a tese da “inconsciência” atribuída por 

Bourdieu a determinados agentes da produção simbólica. Nela, há implícita 

uma intenção atribuída ao poder que nada tem de inconsciente. 

A produção dos dados feita pelos técnicos Seade/Dieese não pretende, 

certamente, causar qualquer tipo de “anestesia” quando faz e divulga suas 

estatísticas, assim como o jornalista não se sente um “manipulador da 
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realidade” quando trabalha numa matéria contendo estatísticas como a PED. 

Em ambos os casos essa produção é feita num ambiente que respeita critérios 

éticos e deontológicos, garantindo-lhes credibilidade e a permanência como 

atuantes em suas áreas. 

Podemos atribuir à imprensa todo o tipo de crítica quanto a sua ação 

como formuladora das imagens que compõem a complexidade do mundo, mas 

casos em que vemos manipulação direta são raros. As estratégias de 

condução ideológica se dão hoje de forma que não se deixem transparecer 

determinadas ações, que os julgamentos sejam feitos nas entrelinhas e nas 

imbricações entre texto e imagem, entre outras formas de condução. A 

divulgação das estatísticas faria parte dessa estratégia, planificando aspectos 

conflituosos ou explicando as contradições nas sociedades. A chancela da 

imprensa, por sua vez, serviria à legitimação e circulação de fatores que cabem 

ao poder e suas múltiplas formas de representação engendrar. 

Os números e as análises que advêm das pesquisas funcionam como 

uma moeda em que se troca se vende e se compram “pedaços” de situações 

fetichizadas pelos números. Esses “pedaços” da realidade tornada número 

servem a uma cadeia informativa vital para a manutenção tanto da circulação 

da própria informação quanto a de mercadorias ou ativos financeiros – que, 

muitas vezes, na verdade não passam de passivos revivificados. 

Será possível afirmar que a “espetacularização” e a reiteração do índice 

de desemprego publicado na imprensa possam vir a ser um sedativo às 

insatisfações sociais decorrentes de seu aumento, atuando contraditoriamente 

em vez de denunciá-las de forma ostensiva e gerar mais descontentamento? 
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Seja observando fatos concretos, seja pela percepção que nos é dada 

por intermédio do índice de desemprego nos jornais, passamos a entender que 

as medidas cabíveis para a sua atenuação precisam ser tomadas 

urgentemente, mas as condições políticas e as adversidades da economia as 

colocam como inatingíveis. 

As questões expostas neste capítulo procuraram se constituir como um 

amplo painel teórico-metodológico que não poupou referências e visou, 

majoritariamente, situar o objeto de estudo dentro da problemática que nos 

propomos investigar. 

Apesar de algumas argumentações típicas do momento da análise já 

terem sido esboçadas, elas foram feitas mais com o sentido de posicionamento 

para a definição do objeto do que de sua análise propriamente dita. 

Nos próximos capítulos, situaremos o objeto quanto ao estudo das 

condições que propiciaram seu aparecimento e as demais definições 

necessárias à configuração do corpus para, num terceiro momento, reunirmos 

as informações em sua totalidade para procedermos a sua análise. 
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5. A PARCERIA SEADE / DIEESE 

 

 

Neste capítulo retomaremos algumas das questões já expostas quando 

da definição do objeto. Veremos em que condições históricas as duas 

instituições ― SEADE e DIEESE ― se uniram para a criação da PED. 

A contextualização, mais uma vez sucinta, faz-se necessária para que, 

entre outras coisas, possamos entender o cenário político que permitiu a 

articulação entre duas instituições com objetivos diferentes, e, até em muitos 

casos antagônicos, na criação de um novo referencial para a análise das 

condições de emprego e desemprego no Brasil, a PED. 

Ao acompanharmos a trajetória das duas instituições poderemos 

compreender melhor não só as circunstâncias estritas da criação da PED, 

como também importantes acontecimentos históricos ocorridos no período 

abordado por este estudo. Para essa contextualização nos basearemos em 

dois livros que retratam a história das duas instituições: Seade ― Uma história 

exemplar, de Shozo Motoyama, Renato Teixeira Vargas e Maria Cecília 

Comegno; e Intelectuais e sindicalistas, de Miguel Chaia. 

A Fundação Seade é resultado de uma história que se inicia com a 

Repartição de Estatística e Arquivo do Estado, criada em 1892. A principal 

razão apontada para a criação desta foi a necessidade de o Estado 

bandeirante atrair imigrantes para o trabalho nos cafezais, já que o fim da 

escravidão demandava a vinda de populações estrangeiras. 

A criação da Repartição teria sido uma das tentativas para debelar 

nossa má fama pelo tratamento inicial dado aos imigrantes desembarcados em 
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nossos portos insalubres. Sua principal tarefa era a de levantar e revelar dados 

referentes à saúde pública do Estado paulista. Havia a necessidade de 

demonstrar uma pretensa nova realidade por meio dos números expostos 

pelas estatísticas, para que pudéssemos provar que nossas condições de 

saúde e hospitalidade haviam evoluído para melhor. 

Uma segunda motivação adviria da já mencionada “febre estatística” que 

contagiava tardiamente o Estado brasileiro com a necessidade cada vez maior 

de índices estatísticos que fossem “confiáveis para caracterizar 

quantitativamente variáveis sociais e econômicas”, com vistas, inclusive, a uma 

futura uniformização dos índices para que pudessem ser comparados com os 

de outros países. “Os trabalhos estatísticos simbolizavam a modernidade 

daqueles tempos” e a então emergente burguesia paulistana não queria se ver 

fora dela (MOTOYAMA, 2008:20/21). 

A Repartição passou por altos e baixos16; inúmeras foram as mudanças, 

fusões, diferentes nomenclaturas e desmembramentos, sempre dentro de um 

quadro de inconstância, o que não lhe conferia a devida continuidade 

necessária ao planejamento das ações do Estado, nem tampouco a medida 

comparativa em termos internacionais. Aos poucos, porém, funções como o 

registro de nascimentos, óbitos, chegada de imigrantes e a notificação das 

principais doenças eram sistematizadas pelas informações dos diferentes 

municípios de São Paulo. O Estado, e por que não dizer o Brasil, passara por 

todo o período dominado pelo positivismo sem ter esquematizado um sistema 

de estatísticas gerais que pudesse ser usado na organização do Estado e 

                                                            
16 Assim como fizemos de forma sucinta a contextualização histórica das estatísticas, as diversas e 
diferentes etapas de constituição da Fundação Seade, assim como a da estrutura das estatísticas do Estado 
de São Paulo também o serão, por não serem objeto de estrito interesse desta dissertação. 
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tampouco desse conta das necessidades que a moderna administração pública 

necessitava para o pleno desenvolvimento de suas atividades. 

Entre idas, vindas e sempre ao gosto das necessidades 

político/burocráticas dos diferentes momentos, criou-se, em 1937, o 

Departamento Central de Estatística alojado dentro do Departamento de 

Arquivo do Estado. Em 1938, procede-se o desmembramento que torna o 

Arquivo Público do Estado independente, criando-se o Departamento Estadual 

de Estatística. Essa mesma história se repete com novas nomenclaturas, entre 

vários outros decretos e com a entrada ou saída de novos governantes. 

Nessa época já observamos a presença coordenadora do IBGE que 

visava estabelecer as regras de coleta e sistematização de dados que para ele 

serão reportados a fim de se criarem as estatísticas nacionais. 

Na década de 1970, começa a ser gestada uma nova instância que 

fizesse frente à crescente demanda por estatísticas: vivíamos o período do 

“milagre brasileiro” em que o planejamento estratégico de molde keynesiano 

era tido como fundamental para uma boa gestão dos Estados. Para que isso 

acontecesse necessitávamos de números abundantes e confiáveis. Ainda 

nesse período, registraram-se várias tentativas de criação de uma fundação 

que centralizasse todos os registros estatísticos do Estado. A capital de São 

Paulo já era então uma metrópole industrial com intensa atividade econômica, 

com um vertiginoso crescimento e, consequentemente, geradora de problemas 

que exigiam a intervenção coordenadora do Estado. 

Naquela mesma década, o agora então nomeado Departamento de 

Estatística (D.E.) já contava com um quadro de funcionários composto por 

técnicos de nível médio ou superior, e parte dos dados referentes às 
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estatísticas básicas passou a ter seu processamento informatizado nas 

enormes máquinas IBM da Prodesp, um sinal de maturidade e profissionalismo 

que contrastava com a situação de improviso, observada em muitas outras 

ocasiões, além da brutal mudança na possibilidade de se processar 

eletronicamente informações de maneira até então inimagináveis. 

Mas o uso recorrente de estatísticas e a necessidade de modernização 

da máquina estatal demandavam uma situação que o D.E. não poderia 

responder justamente por sua condição de “remanescente das antigas 

repartições públicas”, avaliado como incapaz de promover “uma articulação 

que permitisse o seu aproveitamento no novo governo” que já se avistava 

(MOTOYAMA, 2008:92). 

Criou-se então o Seade, que nasce com o principal objetivo de articular 

as informações gerenciais de todas as áreas administrativas do governo. A 

instituição iniciou suas atividades em 1978 como parte da modernização 

administrativa promovida durante a gestão do governador Paulo Egydio Martins 

numa situação no mínimo adversa. Vivíamos em pleno período ditatorial e a 

existência de uma fundação autônoma que tratasse de aspectos relativos à 

informação era uma potencial ameaça a instituições militares estrategicamente 

influentes como o Serviço Nacional de Informações, o SNI. 

Com apenas 35 anos, Paulo Egydio fora nomeado ministro da indústria e 

comércio do General Castello Branco e, posteriormente, indicado para ser 

governador de São Paulo por Ernesto Geisel. Durante sua gestão ― março 

de1975 a março de 1979 ― aconteceram as mortes de Wladimir Herzog e 

Manoel Fiel Filho no DOI ― CODI do Exército e a invasão da PUC pela polícia 

militar estadual durante a realização de um congresso da UNE. Ocorrências 
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essas que contrastam com a imagem de quem criou a UNESP e deu posse 

solene ao líder operário Luis Inácio da Silva como presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. 

Paulo Egydio buscou dar ao seu secretariado um perfil diferenciado, 

para isso reuniu, segundo suas próprias palavras, “o que havia de melhor na 

intelectualidade paulista ― independentemente de posições políticas ou 

afiliações partidárias” (MOTOYAMA, 2008:102). A prova dessa afirmação seria 

a escolha de Jorge Wilheim, arquiteto e planejador urbano, reconhecido como 

opositor do regime militar e ex-militante do Partido Comunista. Wilheim foi o 

titular da pasta do planejamento que viria abrigar a futura estrutura da 

Fundação Seade. Havia já nesse momento a preocupação em governar 

valendo-se da informação como ferramenta estratégica não só para o 

planejamento, mas também como um meio de propagar as ações de governo 

entre a população. A nomeação de Wilheim pode ser entendida tanto um 

avanço na direção da pluralidade democrática, ansiada naquele momento, 

como uma forma de cooptação de setores divergentes aos desígnios militares 

da época da abertura política. 

Para Paulo Egydio, segundo depoimento publicado no livro de 

Motoyama et al. havia uma forte motivação política para proteger a estrutura 

montada durante seu governo que incluía, entre outras novidades, uma “sala 

de situação”17 onde, por painéis com estatísticas, analisava-se o movimento 

dos principais indicadores do Estado. 

                                                            
17 Livremente inspirada no War Room do Banco Morgan Guarantee em Nova Yorque, que havia sido 
visitado por Paulo Egydio, “onde estavam expostos os dados econômicos e financeiros do mundo todo” 
(MOTOYAMA, 2008:117). 
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O conceito de “análise de sistemas”18, muito em voga na época, orientou 

toda a montagem da estrutura que permitiu a implantação do “sistema” e 

demandou uma extensa tarefa coordenativa necessária à integração entre 

todas as secretarias de Estado que passaram a fornecer as informações vitais 

para o funcionamento do Seade. 

A indicação de Laudo Natel pelos militares para a sucessão do governo 

paulista trouxe uma perspectiva pessimista aos planos da diretoria do Seade, 

pois se temia pelo fim do processo de modernização da máquina administrativa 

iniciado com a administração de Paulo Egydio. Essa perspectiva sofreria um 

revés ainda maior com a surpreendente vitória de Paulo Salim Maluf na 

convenção da Arena em junho de 1978, o que agravava o quadro de incertezas 

quanto à autonomia e à continuidade da modernização da qual o Seade fazia 

parte importante. Temia-se pelo excesso de interferências políticas e mesmo 

um retrocesso para o fisiologismo. 

A solução foi transformar o Seade numa fundação, assim como já havia 

ocorrido com o IBGE e o CNPq na esfera federal e com a FUNDAP na 

estadual. Desta forma esperava-se “defender a autonomia institucional e atingir 

um quadro de estabilidade quanto às constantes intervenções do Executivo, 

muitas vezes voraz em seu apetite imediatista”. Criou-se um estatuto que 

determinava o mandato para o quadro diretor, a composição de um corpo de 

conselheiros e uma maior flexibilidade quanto à possibilidade de se 

estabelecerem convênios, assim como na contratação de pessoal celetista, 

                                                            
18 “Técnica destinada a levantar e resolver os problemas econômicos em sua totalidade” (LARROUSE, 
1998:5418) “Todo o sistema apóia-se em uma estrutura de natureza dinâmica, que determina a forma de 
coordenação de atividades e as relações funcionais entre as suas diversas partes” (MOTOYAMA, 
2008:111). 
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com que se esperava poder dar “um novo fôlego ao modelo esgotado das 

autarquias” (MOTOYAMA, 2008:136). 

Ao contrário do que poderia ter acontecido19, a posse de Paulo Maluf e 

seu “governo itinerante” deu um novo impulso à Fundação. O governador em 

suas viagens pelo interior agora contava com uma eficiente e atualizada fonte 

de dados que possibilitava-lhe demonstrar seu conhecimento das diferentes 

realidades regionais, como se lhe as houvessem sido sopradas no ouvido. 

Maluf foi um dos “que mais acionaria, pelo menos numericamente, o sistema 

de informações sobre os municípios do Estado” (MOTOYAMA, 2008:147-148). 

Esta nova função desvirtuou parte do funcionamento do sistema montado, mas 

também significou “que a estrutura da Instituição estava consolidada e pronta 

para suportar qualquer carga adversa” (MOTOYAMA, 2008:161). 

A Fundação Seade, entre as décadas de 1970 e 80, passou a produzir 

uma série de estudos já com o auxilio de ferramentas proporcionadas pela 

microinformática, que dava agilidade, rapidez e precisão aos cálculos e 

projeções. Por outro lado, o incentivo para que funcionários se atualizassem e 

procurassem se informar sobre o que de mais avançado existisse em termos 

de metodologias, tecnologia e estudos acadêmicos, garantiria à Fundação a 

formação de um quadro técnico consistente e autônomo. 

A presença de elementos não alinhados com os desígnios militares e a 

concepção moderna no que tange à coleta, produção, ao armazenamento, 

processamento e à análise de dados dentro de um sistema voltado à 

administração é um ponto importante em nossa análise. Dessa concepção 

                                                            
19 Houve a tentativa de troca de direção do Seade e um corte orçamentário que teve como consequência 
redução de pessoal, o que não chegou a comprometer as funções vitais iniciais da Fundação. 
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dinâmica e em sintonia com o estado da arte em termos de metodologia de 

pesquisa para obter conhecimento sobre a realidade das populações, e, porque 

não dizer, na possibilidade de atuação política institucional daquele momento 

― já se antevendo livre da pressão militar ― brotou a idéia da PED. Mas antes 

de adentrarmos nas circunstancias específicas de sua criação, vejamos um 

pouco da história do Dieese. 

O Dieese foi criado em 1955 com o objetivo explícito de produzir dados 

confiáveis sobre o trabalho e a realidade do trabalhador. Segundo Miguel 

Chaia, o Departamento foi constituído como uma bem sucedida junção entre 

intelectuais e sindicalistas, entre pensamento e ação. O órgão ocuparia assim 

um importante espaço até então inexistente fora do quadro político/partidário. 

Um espaço em que cientistas sociais engajados interagiriam com lideranças 

sindicais “oriundas da base” e que passariam a ser “administradores da 

produção do conhecimento resultante da atividade dos intelectuais, 

estabelecendo canais entre as diferentes áreas sindicais e coordenando o fluxo 

de informações” (CHAIA, 1992:16). O objetivo principal é o de contribuir com a 

luta dos trabalhadores por melhorias salariais e das condições gerais de 

trabalho. 

A origem do Dieese encontra suas raízes no Sindicato dos Bancários de 

São Paulo. “Já antes de 1953, os integrantes desse sindicato percebem a 

manipulação de dados por parte do governo e a subestimação de índices por 

parte dos patrões” (CHAIA, 1992:26). A rígida estrutura sindical submetida à 

tutela do Estado e composta por categorias profissionais e superposições de 

federações e confederações inviabilizava a união nacional de modo a fortalecer 
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a luta dos trabalhadores. A presença de um órgão intersindical como o Dieese 

surge então para proporcionar de alguma forma a almejada união. 

A motivação principal para a criação do Dieese adveio da manipulação 

do índice do custo de vida, na época, elaborado pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo a partir de um segmento específico e de baixo padrão de renda. O 

resultado era um índice abaixo da média que conferia um aumento salarial nas 

mesmas proporções. Havia um agravante ainda maior: os trabalhadores não 

tinham acesso nem ao cálculo nem ao índice final, ficando totalmente à mercê 

dos números oficiais. 

A criação do Dieese dotou o sindicalismo brasileiro e a classe 

trabalhadora de um importante instrumento de combate. Não apenas 

 

reverte-se o quadro do controle e manipulação dos dados do índice do custo de 

vida, democratizando a informação, mas, inclusive, rompe-se com o monopólio 

“legítimo” da informação, criando um foco gerador de informações objetivas e 

controlado por interesses da classe trabalhadora. (CHAIA, 1992:49) 

 

O pluralismo existente na convivência, nem sempre pacífica, entre as 

diferentes correntes e categorias sindicais e a independência das diferentes 

instâncias ― sindicais e intelectuais ― perduraram graças à organização 

interna do Dieese, “que diferencia nos seus estatutos o quadro dirigente do 

quadro técnico, garantindo a este último autonomia em suas atividades” 

(CHAIA, 1992:49). Esse perfil apartidário e isento de ingerências fisiológicas 

garantiu a sobrevivência do órgão durante o período militar e conferiu ao 

Dieese um prestígio único no que se refere à produção de dados desvinculados 
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das entidades oficiais. A “cesta básica” e o “salário mínimo” calculados pelo 

Departamento foram e são, ainda hoje, referenciais básicos nos estudos que 

envolvem assuntos como o cálculo do custo de vida e da inflação. 

O Dieese tornou-se uma referência confiável para a sociedade brasileira 

durante a ditadura militar, posição que se ampliou após esse período com a 

emergência de governantes civis e o aparecimento de partidos que tiveram 

origem no movimento sindical, além da própria organização das centrais 

sindicais. O Departamento entrou nos anos 80 “com uma imagem de 

credibilidade e muita visibilidade na imprensa e nos diversos setores 

organizados da sociedade brasileira” (MOTOYAMA, 2008:165). 

Essa posição de prestígio conferida ao Dieese foi aquela encontrada 

pela equipe que assumiria com Franco Montoro em 1983 o novo governo 

estadual ― o primeiro governo civil eleito pelo voto direto em São Paulo, o 

primeiro composto por elementos banidos pelos militares e que agora 

retornavam para ocupar cargos públicos. A associação do Estado com um 

órgão da “sociedade civil organizada”, conforme se dizia à época, poderia 

trazer frutos que serviriam tanto à satisfação de setores progressistas dentro do 

governo ― forma de acentuar seus objetivos de oposição ao governo federal 

― como à acomodação de setores mais críticos ao governo local, veja-se o 

caso do movimento sindical que surgia como a grande novidade política após 

as greves do ABC paulista. 

Podemos então observar nas duas instituições características híbridas 

que favoreceram, desde a sua criação, a interlocução entre interesses comuns 

e antagônicos. No caso do Seade, a transformação de uma instituição secular 

em uma moderna fundação que acomodou em sua estrutura profissionais 
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críticos tais como sociólogos, economistas, demógrafos e estatísticos. No caso 

do Dieese, a transformação de um órgão com objetivos específicos, no que se 

refere à questão sindical, em uma verdadeira usina de produção de estatísticas 

com amplo espaço na imprensa, foi uma das formas de dar visibilidade à 

atuação do movimento sindical. 

Havia na perspectiva político/institucional o fim do período militar e a 

entrada do país na plenitude democrática. Isso ocorreu de maneira “lenta e 

gradual”, sem rupturas, de modo a que se mantivesse de alguma forma a 

hegemonia de poder e a acomodação das forças que lutavam pelo espaço 

proporcionado por esta nova situação. 

A posse do governador André Franco Montoro, do então Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), foi marcada por fortes manifestações de rua. A 

energia represada durante o período militar ameaçava explodir em movimentos 

que trouxeram a instabilidade ao governo recém empossado e o aumento das 

pressões populares. O desemprego aumentava progressivamente, enquanto os 

índices oficiais que o mensuravam permaneciam em baixa. Esse clima de 

insatisfação culminou com a derrubada dos portões do Palácio dos 

Bandeirantes, em 1983, em uma manifestação de desempregados, trazendo 

ainda mais preocupações ao governo. Mas voltemos à história da PED que 

surge tendo este cenário como pano de fundo. 

No início da década de 80, sob a direção de Walter Barelli20, o Dieese, 

que já havia adquirido experiência com pesquisas domiciliares21, implanta a 

Pesquisa de Padrão de Vida e Emprego ― PPVE ― com a ajuda financeira da 
                                                            
20 Walter Barelli foi o diretor técnico do Dieese entre 1968 e 1990 e posteriormente Secretário de Estado 
na gestão de Mário Covas, ocupando a pasta da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. 
21 Já haviam sido realizadas pelo menos duas pesquisas sobre o padrão de vida da população: uma em 
1958 e outra no biênio 1969/70. 
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FAPESP, do IPEA e do SEADE. A ideia era a mesma que motivara as demais 

pesquisas do Departamento: a desconfiança quanto aos índices oficiais do 

governo e a insuficiência de dados que pudessem fornecer uma visão global 

das situações de emprego, renda, horas trabalhadas etc. no âmbito 

metodológico das condições de pobreza dos países subdesenvolvidos. Essas 

informações, em princípio, seriam úteis à estratégia de ação sindical. 

As primeiras discussões acerca da nova metodologia aplicada à PED 

iniciaram-se no início da década de 1960, a partir da criação do PREALC ― 

Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe, da 

Organização Internacional do Trabalho ― OIT. Já se sabia de antemão que os 

conceitos estabelecidos pela mesma OIT em 1954 não se aplicariam por igual 

em países com características diferentes, daí a necessidade de se introduzir a 

questão do aumento da informalidade no mercado de trabalho na América 

Latina. 

Após inúmeras discussões, em 1983, é editada uma norma que permite 

a inclusão de subempregados e de desempregados ocultos pelo trabalho 

precário e pelo desalento22 como uma subcategoria do desemprego. A PPVE 

do Dieese já nasce contemplando esta nova metodologia, mas havia uma 

dificuldade operacional que envolvia um maior aporte financeiro que pudesse 

vir a custear uma pesquisa domiciliar mensal ampla, necessária a uma 

investigação que, sabia-se, seria fortemente contestada. As taxas da Pesquisa 

Mensal de Emprego ― a PME do IBGE ― apontavam para uma situação de 

desemprego menor até que as observadas nos países desenvolvidos23. 

                                                            
22 V. Subcapítulo adiante que trata das definições metodológicas da PED. 
23 A Pesquisa do IBGE PME acusava um índice de desemprego de 5,48% em 1983 enquanto a PPVE do 
Dieese era de 17% em São Paulo. Essa diferença permanece relativamente invariável até 2002, quando a 
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Deparamo-nos nesse ponto com questões, já abordadas aqui 

anteriormente, relativas à correspondência do índice com a realidade. Para 

Annez Troyano, uma das criadoras da PED e técnica do Dieese à época, não 

existe “certo” ou “errado” em se tratando especificamente dessas metodologias, 

“mas sim o referencial que propicia melhor captação da realidade em questão” 

(TROYANO, 1990:70). As discussões acerca das diferenças entre a PME do 

IBGE e a PED do Seade/Dieese, assim como alguns detalhes acerca da 

metodologia da PED serão tratadas mais adiante e na análise do corpus. 

Sigamos analisando o cenário em que se desenvolveu a parceria que 

possibilitou o surgimento de nosso objeto de estudos, a PED. 

O Secretário de Planejamento de Franco Montoro era José Serra que 

havia sido companheiro de militância política de Walter Barelli na Universidade; 

Serra indicou Paulo Renato de Souza para assessorar o Dieese na aplicação 

da nova metodologia; Paulo Renato, que passara o exílio no Chile, havia sido 

consultor do PREALC para a consolidação de metodologias de mensuração de 

índices de emprego e desemprego. 

Franco Montoro “via com bons olhos a criação de parcerias dos órgãos 

estaduais com os setores organizados da sociedade” e José Serra, conhecedor 

da experiência da PPVE, resolveu “aportar recursos para criar uma pesquisa 

domiciliar de emprego e desemprego dentro de uma parceria entre a Fundação 

Seade e o Dieese” (MOTOYAMA, 2008:172/173). Para a viabilização da PED 

foi criado uma nova instância na Fundação Seade, o Departamento de Análise 

                                                                                                                                                                              
PME passa a adotar alguns dos conceitos da PED. http://www.dieese.org.br/esp/revistadieese.pdf, acesso 
em 30/03/2009. 
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do Mercado de Trabalho e Emprego (DAMTE). Em maio de 1984, inicia-se a 

pesquisa que, em seu primeiro folder destinado a sua divulgação, afirmava que 

 

o enfoque metodológico adotado no presente projeto de pesquisa representa 

um avanço em relação a outras pesquisas tradicionais na medida em que 

procura adequar os conceitos de emprego e desemprego a uma realidade 

ocupacional que foge aos padrões de uma economia desenvolvida (…). Ao 

contrário, em uma economia como a do Brasil, verifica-se a interpenetração 

das situações ocupacionais, configurando situações ambivalentes de ocupação 

e desemprego. (SEP/SEADE/DIEESE, 1984). 

 

A firmeza de tais declarações indicava que a PED vinha para ficar e se 

estabeleceria como um marco nos estudos sobre trabalho no Brasil. A pesquisa 

proporciona desde então um rico painel das atividades econômicas da região 

metropolitana de São Paulo e é usada não só pelo governo, mas também pela 

iniciativa privada como uma ferramenta confiável para a aferição de inúmeros 

aspectos da vida social e para o planejamento de ações das mais variadas 

espécies24. 

O surgimento da PED, oriunda da união entre uma fundação estatal e 

um departamento intersindical ligado às forças de esquerda, torna-se 

emblemático e significativo em termos de análise. Se por um lado, podemos 

observar uma sinergia entre forças emergentes no período de 

redemocratização do país, por outro, uma série de conveniências úteis à 

manutenção do poder como também à atuação do movimento sindical. Com a 

                                                            
24 A PED, além da mensuração de emprego e desemprego, capta também informações sobre diferenças de 
gênero, escolaridade, migração, crescimento populacional, cor de pele, entre outras. 
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PED o governo do Estado teria seu índice “mais confiável” que o oficial, aferido 

pelo governo federal, atrelado a uma instituição com fortes ligações com a mais 

legítima oposição do momento. Ao Dieese haveria a vantagem de poder contar 

com toda a estrutura, financeira, inclusive, de uma fundação estadual, para a 

realização de um trabalho deveras útil à sua atividade auxiliar ao movimento 

sindical. 

O cenário histórico daquele momento nos mostra o retorno do Brasil à 

normalidade democrática. O período é marcado por avanços graduais na 

consolidação das lutas travadas pela anistia, pela necessidade de uma 

Assembléia Constituinte e pelas eleições gerais em todos os níveis de governo. 

Ao mesmo tempo, há um clima geral de incertezas advindas principalmente da 

primeira crise do petróleo, além da mudança do padrão-ouro no lastreamento 

da economia norte-americana. Vive-se de crise em crise, e a atuação dos 

governos passa a ser agendada pelas fraturas exposta pelos números e 

estatísticas que o mercado ou o próprio Estado geraram. 

O início da década de 80 marca o monitoramento das políticas 

macroeconômicas no Brasil pelo FMI, entre elas, questões que tocavam a 

todos como emprego e salário. Iniciamos uma era em que a influência das 

teorias neoliberais marcará indelevelmente as ideias dos que vieram a 

governar o país. 

A política de juros internacionais causou uma onda de desemprego nas 

regiões metropolitanas brasileiras e trouxe uma profunda recessão ao país. Ao 

mesmo tempo, a “sociedade civil organizada” dava seus passos em direção à 

plena liberdade democrática. O movimento sindical, aproveitando a experiência 

das greves do ABC no final da década de 1970, reconstitui-se e passa a ser 
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reconhecido como força legítima, reforçando sua atuação com a posterior 

criação das Centrais Sindicais. 

O governador Franco Montoro, membro da oposição moderada (mas 

então possível institucionalmente) do MDB, mal tomou posse e logo teve de 

enfrentar uma situação violenta e adversa: saques a supermercados, padarias 

e açougues, exigências empresariais para o aumento de tarifas do transporte 

coletivo, depredações a ônibus e uma grande “marcha dos desempregados” 

que culminou na derrubada das grades do Palácio dos Bandeirantes, a sede do 

governo estadual. A situação do primeiro governante civil do maior Estado do 

país era preocupante. A tese levantada por Montoro e Leonel Brizola, então 

governador do Rio de Janeiro que também sofria com saques e convulsões 

sociais, era a de que o movimento seria insuflado por militares que queriam 

uma intervenção federal nos Estados e o fim da abertura política. A situação 

econômica era desfavorável aos trabalhadores e o desemprego ingressara 

numa nova fase, impulsionado por uma nova dinâmica econômica internacional 

adversa. 

Essa mesma sinergia que, como vimos, propiciou a criação da PED, se 

vista da maneira crítica a que nos propomos neste trabalho, não serviria 

também a uma acomodação das insatisfações populares? Não seria a parceria 

de uma fundação pública com um órgão de prestígio ligado aos sindicatos, 

majoritariamente das correntes de esquerda, uma forma de neutralizar as 

pressões que advinham do aumento do desemprego e do empobrecimento das 

camadas menos favorecidas? 

A História nos mostrou que, após o governo de Franco Montoro, o grupo 

político do antigo MDB – depois PMDB, que por sua vez se cindiu, dando vida 
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ao PSDB ― soube articular um projeto que se manteve por no mínimo 28 anos 

na governança do mais importante Estado da federação e ocupou por oito anos 

a presidência da república. Sinergia ou cooptação? Maior exposição dos 

problemas vitais da sociedade ou transformação do desemprego numa barreira 

espetacular intransponível? 

O Estado tem a coragem de expor suas chagas ao mostrar como cresce 

o desemprego. Esses fatores revelam seu desprendimento, sua eficácia em 

analisar e sua pretensa falta de ideologia ― o governante sabe que parte do 

problema advém diretamente de sua própria ação, ou da falta dela. Sabe-o 

pelos números que manipula e ordena, e assim torna a adversidade 

governável, pois, como vimos, as estatísticas são ao mesmo tempo 

instrumentos de saber e de poder. 

Podemos fazer nessa questão duas leituras: uma em que um governo 

injusto se expõe perante uma sociedade igualmente injusta, pois ambos 

permitem a existência do grande número de desempregados; outra que mostra 

uma realidade tão dura e tão quantitativamente grande ― como nos mostra a 

pesquisa publicada mês a mês nos jornais ― que lhe confere algo de 

insuperável. 

Para alguns indivíduos resta a opção de se subjugar, resignar-se e cair 

no pleno desalento. O desalento passa a ser uma condição do sujeito e uma 

subcategoria de desempregado para a pesquisa. De maneira sui generis, a 

aferição correta dessa condição passa a conferir uma maior precisão à PED. O 

desalentado captado como desempregado na pesquisa, porém, não pertence 

ao grande ramo dos inativos, aqueles que há mais de um ano não procuram 
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mais emprego, estes sim são realmente os desalentados25 de longo prazo e 

não figuram na estatística como desempregados, pois já desistiram de procurar 

uma ocupação. 

Vejamos como Michel Foucault trata alguns dos aspectos da ação do 

Estado ressaltados em nossa teorização. Na última nota do seu livro Vigiar e 

punir fez a seguinte observação: 

 

“Interrompo aqui este livro que deve ser como pano de fundo histórico para 

diversos estudos sobre o poder de normalização e sobre a formação do saber 

na sociedade moderna” (FOUCAULT, 1995b:277) 

 

Vigiar e punir é um dos textos que atingiu maior penetração nos mais 

diversos campos acadêmicos dentre todos os que levam a marca do 

pensamento foucaultiano. Mas seu autor talvez não fizesse ideia do modo pelo 

qual as estatísticas, como as temos apresentado, iriam se transformar, na 

contemporaneidade, na extensa rede de significações simbólicas e não-

simbólicas que pretendem querer dar conta de tudo o que existe sobre a 

superfície da Terra. 

Nesse texto, em linhas gerais, Foucault introduz a ideia de panóptico, 

instrumento espeleótico dedicado à vigilância de encarcerados em que pode-se 

vigiar através de diversos ângulos sem ser visto, como uma metáfora de um 

sistema que necessita de controle sobre todos os aspectos da vida para que se 

possa exercer a plena governança. 

                                                            
25 Para a PED o “desalentado” é aquele que teve procura de trabalho nos últimos 12 meses anteriores à 
entrevista e desistiu definitiva ou momentaneamente dessa procura. Aquele que o fez há mais de 12 meses 
passa a ser “inativo”. V. subcapítulo sobre a metodologia da PED. 
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Na formação histórica de troca nos processos de configuração e 

estabelecimento dos poderes há um momento apontado por Foucault em que 

“passamos de mecanismos histórico-rituais (…) a mecanismos científico-

disciplinares, em que o normal tomou o lugar do ancestral e a medida o lugar 

do status”, substituindo a individualidade do “homem memorável pela do 

homem calculável”. Essa “substituição” se daria desde o início da Idade Média 

até hoje, em que encontraria seu paroxismo na função de controle normativo e 

de conhecimento proporcionado pelas estatísticas. O “dispositivo panóptico” faz 

com que o poder “não se acrescente de fora”, mas “que seja presente bastante 

sutilmente para aumentar-lhe a eficácia” (FOUCAULT, 1995b:172). 

Assim como vimos no capítulo 4, quando da mudança da noção direta 

ou indiciária na configuração da noção de realidade para outra, baseada nas 

Ciências Exatas, podemos observar a teoria “estruturada/estruturante” de 

Bourdieu encontrar-se com a idéia de instrumento panóptico abordada por 

Foucault. Para este último, trata-se de “fazer funcionar relações de poder numa 

função, e uma função para as relações de poder.” (FOUCAULT, 1995b:182). 

A presença da ordem e o exercício das formas mais sutis de poder 

fazem-se presentes na sociedade por movimentos múltiplos e heterogêneos, 

que por sua vez 

 

são mecanismos que analisam distribuições, desvios, séries, combinações, e 

utilizam instrumentos para tornar visível, registrar,diferenciar e comparar: física 

de um poder relacional e múltiplo, que tem sua intensidade máxima não na 

pessoa do rei, mas nos corpos que essas relações justamente, permitem 

individualizar. (FOUCAULT, 1995b:182) 
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O esquema proposto por Foucault, longe de ser meramente um plano 

elementar e “humildemente físico”, mas sim uma grande alegoria do poder, 

teria também um papel de amplificação que visa tornar “mais fortes as forças 

sociais”, ou seja, pode e deve atuar para “aumentar a produção, desenvolver a 

economia, espalhar a instrução, elevar o nível da moral pública; fazer crescer e 

multiplicar” (FOUCAULT, 1995b: 183), não por acaso, funções fundamentais da 

PED, enquanto instrumento de planejamento e controle do Estado. 

O múltiplo olhar controlador sobre os fenômenos sociais e econômicos, 

promovido pelas ferramentas que a Estatística nos dispõe na 

contemporaneidade, marca uma nova economia do poder, pois nos faz capaz 

de estudar, entender e manejar grandes problemas da sociedade de massa 

que, antes, sem a contribuição da informática no processamento da grande 

quantidade de dados levantados pelas pesquisas, seriam inimagináveis. 

A racionalidade de exposição das estatísticas na imprensa, por sua vez, 

obedece a uma função de multiplicidade organizada. Seu objetivo seria o de 

“neutralizar efeitos de contrapoder” e apaziguar toda e qualquer forma de 

manifestação que possa ir contra a normalidade das ações nas sociedades. 

Para Foucault aí estava a própria definição da noção das disciplinas que 

“utilizam processos de separação e de verticalidade”, que enfim têm que fazer 

funcionar as relações de poder “não em cima, mas na própria trama da 

verticalidade” da forma menos dispendiosa possível. Deve formar, pela 

vigilância hierárquica, do registro e da classificação perpétua, a observância de 

um poder que, justamente, antes de “tornar úteis as disciplinas, deve regê-las” 

(FOUCAULT, 1995b:193).  
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A ideia de panoptismo se encaixa perfeitamente na função que a 

Estatística exerce na contemporaneidade, principalmente no que se refere ao 

“poder de normalização” e à “formação do saber na sociedade moderna”, no 

que tange à função das estatísticas como uma forma de controle. Dessa forma 

o auspício manifestado pela última nota de Vigiar e punir transformaria a noção 

de panoptismo na mirada múltipla e totalizante que as pesquisas procuram 

proporcionar ao perscrutar os interstícios das relações humanas na sociedade. 

Essa relação fronteiriça entre o material e o imaterial das estatísticas 

como forma de representação, e entre o consciente e o inconsciente no 

exercício do poder que a constitui, é a mesma relação que o número 

estabelece com o fato. As noções estabelecidas pelos números e publicadas 

nos jornais na forma de estatísticas nos sugerem uma concretude, mas seu 

efeito enquanto formador da noção de realidade somente irá se transformar e 

ganhar sentido após ser lida e assimilada pelo leitor. Daí a cristalização de uma 

estrutura forjada pela representação numérica que passa a tomar o lugar de 

um problema concreto, neutralizando-o. 

Uma das aplicações de pesquisas como a PED é a de entender para 

depois regular. Essa regulagem pode agir tanto na supressão dos problemas 

referentes ao desemprego na ação coordenada entre patrões e governo como 

na sua compreensão, assimilação, normalização que, em último caso e em 

nossa análise, levaria ao desalento. Esse “movimento que leva ao não 

movimento” não acontece via a manipulação de dados ou via a distorção de 

fatos publicados na imprensa, mas sim por uma configuração da percepção da 

realidade pelo indivíduo, provocada, entre outras coisas, pelo impacto que o 

noticiário gera ao repercutir na sociedade. 
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Se propusermos algum tipo de sujeição proposta pelo efeito das 

pesquisas no corpo tanto do individuo como da sociedade, deveremos falar em 

forças que atuam sobre esses corpos, e se tais forças atuam diretamente ― 

pois, como vimos em Foucault, a força pode ser “direta, física, usar a força 

contra força (…) sem, no entanto, ser violenta”; mas também “pode ser 

calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil (…)”. O enfoque 

dado às estatísticas publicadas na imprensa em nosso estudo revela-se como 

uma partícula nessa microfísica apontada por Foucault, que atuaria menos 

como uma propriedade e mais como estratégia; um poder que “se exerce mais 

do que se possui”. Esse poder e seus efeitos de dominação não são atribuídos 

a uma apropriação, mas sim “a disposições, a manobras, a táticas e técnicas, a 

funcionamentos; que se desvende nele antes uma rede de relações sempre 

tensas, sempre em atividade, que um privilégio que se pudesse deter” 

(FOUCAULT, 1995b:28/29). 

Ocorreu realmente um movimento amparado por estruturas armadas 

consciente ou inconscientemente que agiu contraditoriamente, pela divulgação 

da PED, de modo a tornar o desemprego uma barreira intransponível 

neutralizando a insatisfação ao invés de revoltar? Ou tratamos nesse caso de 

mera especulação acadêmica? Devemos computar o aumento do interesse 

pela PED no período de estudo somente pelo aumento do desemprego e de 

suas consequências? Ou atribuir o interesse dos jornais pelas informações 

quantificadas por serem mais precisas e integrarem uma rede de informações 

sem as quais nossas sociedades não mais funcionam? 

Esta talvez seja uma questão por demais complexa para ser aqui 

analisada, pois demandaria um aprofundamento que está aquém dos objetivos 
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principais deste trabalho. Deixemos que ela permaneça como hipótese e 

voltemos ao objeto de estudo tal como foi proposto, enquanto assunto de 

interesse para os jornais. 

Aos lobbies, aos grupos de pressão, ao governo e aos sindicatos, existe 

o legítimo ou ilegítimo interesse em provar sua realidade e divulgar suas 

atuações por intermédio dos números. Mas qual seria o interesse dos jornais 

nessa forma de representação? A precisão da notícia e a comodidade em 

aceitar um mundo justificado pelos números do mercado, ou seja, o sistema em 

que a própria imprensa está inserida? 

Como já vimos em Habermas, em sua análise sobre o surgimento dos 

jornais diários, o que é público deixa paulatinamente de ser assunto estrito de 

sua esfera para se tornar algo que seja passível de se fazer publicar. 

Percebemos, nesse sentido, tanto por parte do Seade como do Dieese uma 

constante preocupação quanto à necessidade de divulgação na imprensa dos 

dados de suas pesquisas, dados que, em princípio, seriam do interesse estrito 

do Estado ou dos sindicatos. Dentre esses fatores está a necessidade em 

manter a Instituição em evidência perante a comunidade dos fornecedores e 

consumidores de informações em forma de dados, em uma sociedade 

dominada pela necessidade da informação. 

Os acontecimentos divulgados pelas estatísticas ficam pautados pelo o 

que é exposto numa intrincada operação entre diferentes informações, que 

geram cenários e orientam tendências. É, portanto, uma das formas do capital 

que circula num imenso banco de informações em forma de dados e que é, por 

sua vez, fonte privilegiada dos jornais; que pontua e nomeia neles os 
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momentos de crise, de crescimento, tornando-se, por fim, a plena expressão 

desse mesmo capital. 

A informação que advém da divulgação do dado, longe de permanecer 

restrita à sua função específica, dissemina-se e circula por uma rede ― hoje 

mais eletrônica do que impressa ― e forma com outros tipos de informações o 

que podemos chamar de capital informacional. 

No artigo de Margarethe Born Steinberger identificamos duas formas de 

uso desse capital: uma, como valor de troca em que a informação pode se 

transformar em capital financeiro, influindo e interagindo, por exemplo, com a 

cotação das bolsas e as agências de avaliação de risco para investimentos; 

outra, como valor de uso, baseia-se “na concepção da informação como meio 

de prestação de serviço de utilidade pública” (STEINBERGER, 1998:40). Na 

transição entre as esferas publica e privada, amplificadas pelas transformações 

trazidas pelo modelo neoliberal, pelo capitalismo financeiro e pelo crescimento 

da influência da comunicação na sociedade contemporânea, a informação 

estatística se volatiliza numa ordem consensual que carece muitas vezes de 

ancoragem no real e dele chega a se desvincular para servir à especulação 

financeira. 

A informação tratada como moeda passou a ser transacionada em 

processos típicos das estruturas econômico-financeiras da sociedade, sendo 

distribuídas pelo próprio mercado, inclusive. O papel do Estado enquanto 

principal produtor de boa parte das informações que circulam neste mercado “é 

o de produzir e administrar o conhecimento e suas ferramentas de trabalho ― 

ou seja, como usar conhecimento para gerar conhecimento”. (STEINBERGER, 

1998:38). 
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Um ponto importante na análise da divulgação da PED diz respeito a sua 

credibilidade e à confiabilidade de seus dados. Ainda segundo Steinberger, “o 

mais importante não é o que se informa, mas quem informa e assume a 

responsabilidade pela correção e exatidão do produto informacional” 

(STEINBERGER, 1998:41). Aos jornais e à configuração da informação como 

mercadoria, tal afirmação se confirma, pois, com a facilidade na aquisição da 

informação e a abundância de fontes fornecedoras de estatísticas, ”as 

empresas jornalísticas optaram por um noticiário indiferenciado politicamente 

que satisfizesse os gostos e a colorações de todos os segmentos” 

(STEINBERGER, 1998:41). Tanto o Seade como o Dieese e a própria PED são 

fontes credenciadas para cumprir os papéis de confiança e credibilidade. Esse 

fato decorre dos aspectos citados anteriormente neste capítulo quanto à 

respeitabilidade das duas instituições e ao rigor metodológico imputado à 

realização da pesquisa. Assim a responsabilidade pela exatidão da informação 

não é do jornal, mas da instituição que divulgou a pesquisa. 

Vivemos em uma sociedade da informação em que os fatos 

quantificados, aquém de sua função específica e devidamente tingidos com o 

verniz científico, servem como conteúdo à imprensa. A crítica fundamental aqui 

almejada refere-se à forma com que as estatísticas vêm sendo transformadas 

em mero conteúdo, a despeito da complexidade ou de seu aprofundamento 

analítico. 

Ressalte-se de antemão que tanto a Fundação Seade como o Dieese 

nasceram com o nítido objetivo de produzir estatísticas; de traduzir a realidade 

em números pelas ferramentas das ciências sociais. Elas cumprem o seu papel 
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de fornecedoras de informações que são úteis às instâncias a que servem: 

governo e trabalhadores, e à população pela imprensa. 

Podemos ver, portanto, de que forma o incremento das formas de 

controle exercido pelas pesquisas se dá a partir do momento em que essas se 

tornam moeda de troca disseminada nas estruturas sociais e econômicas, e 

passam a substituir o uso ostensivo direto das formas de poder e de força por 

outras, mais silenciosas, plenamente adequadas à sociedade da informação. 

Os resultados das ações do governo, do mercado ou os próprios movimentos 

naturais da sociedade só podem ser entendidos, solucionados e avaliados 

pelos números que os retratam, para tornar inteligíveis os problemas que a 

complexidade das relações criou. 

Trataremos adiante de alguns aspectos conceituais e da metodologia 

diferenciada que conferiu à PED sua importância. Veremos até que ponto 

nosso objeto de estudo pode, pela sua formulação metodológica, desviar-se 

dos principais problemas verificados na construção do questionário e na 

análise de seus resultados. Trataremos também dos critérios que definiram o 

recorte temporal para a definição do corpus. 

 

 

5.1. A PED E SUA METODOLOGIA 

 

 

Apesar de nosso intuito não ser especificamente o de realizar uma 

discussão a respeito de metodologias de pesquisas sobre emprego, esta etapa 

de definições metodológicas faz-se necessária por causa dos fatores de 
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ineditismo imputados à PED que lhe garantiram consistência, notoriedade e o 

consequente aumento de sua publicidade ao longo do tempo. 

A PED, assim como toda a pesquisa formulada em bases empíricas sem 

descuidar de questões teóricas, procura cercar-se de todos os cuidados 

conceituais e metodológicos no intuito de investigar a realidade de maneira 

fidedigna, afastando-se de possíveis vieses. Previa-se de antemão que a 

diferença entre o índice da Pesquisa Mensal de Emprego – PME, do IBGE ― e 

da PED seria grande, por isso sua engenharia “foi feita no detalhe”, segundo 

depoimento de Annez Troyano, ”para enfrentar qualquer revés”. A equipe sabia 

que “qualquer falha na pesquisa seria utilizada para sua desmoralização”, 

impossibilitando a sua manutenção e, por fim, “atingiria a credibilidade do 

próprio governo estadual” (MOTOYAMA: 180). 

A simples constatação do resultado, proveniente do processamento 

quantitativo obtido das respostas ao questionário, não se constitui como um 

resultado propriamente dito. Os dados brutos por si só não são geradores de 

conceitos explicativos, sendo necessário proceder-lhes uma análise. Essa 

análise é a obtida após a tabulação e o processamento das respostas pela 

análise dos técnicos envolvidos no processo, e, posteriormente, em nosso 

caso, pelo jornalista que redigiu a matéria. 

Qualquer análise ou estudo que tenha por objetivo o estudo do trabalho 

deverá partir de sua definição ― e da definição das situações de falta de 

trabalho, no caso do desemprego. Essas duas definições foram construídas de 

forma metodológica para que nelas se possa averiguar em que situação se 

encaixa o indivíduo entrevistado. 
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Podemos afirmar que as noções de trabalho, emprego e desemprego, 

como as temos hoje, são categorias definidas a partir de um determinado 

momento do desenvolvimento do capitalismo industrial. A noção de trabalho 

que prevalece no sentido contemporâneo é aquela pela qual somos 

remunerados e assumimos uma existência e uma identidade social. O trabalho 

assume a condição de emprego a partir do momento em que o uso da mão de 

obra se ordena para dar conta das necessidades da industrialização e, 

posteriormente, recobre-se de direitos e normatizações como estabelecimento 

de jornadas específicas, seguridade social, férias etc. 

A racionalização econômica altera o quadro a partir do momento em que 

o indivíduo não produz somente para o autoconsumo, mas para o mercado. 

Segundo Gorz, 

 

o trabalho socialmente remunerado e determinado ― mesmo para aqueles que 

o procuram, para aqueles que a ele se preparam ou para aqueles a quem falta 

trabalho ― é de longe, o fator mais importante de socialização. Por isso a 

sociedade industrial pode perceber a si mesma como uma “sociedade de 

trabalhadores”, distinta de todas as demais que a precederam. (GORZ, 

2003:21) 

 

Daí a importância dos estudos que visam analisar o mundo do trabalho, 

pois dele dependem hoje inúmeras funções que determinam diferentes estilos 

e condições de vida. 

A noção de desemprego, por sua vez, é mais recente. Foi criada no 

início do século XX “expressamente para lutar contra a prática do trabalho 
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descontínuo”. Aos trabalhadores restava ou empregarem-se como 

“assalariados regulares em tempo integral ou em desempregados”, forçando o 

fim da autodeterminação de quem dispunha da mão de obra. “A abolição do 

direito ao trabalho intermitente visava expressamente a suprimir uma liberdade 

operária: aquela da autogestão do tempo”, da autonomia na condução do ritmo 

de vida, não só do trabalho, mas também do lazer (GORZ, 2003:193). 

Todo o questionário da PED é organizado em função destas duas 

categorias ― trabalho e desemprego ― com a observância dos tênues limites 

entre elas, devida a incorporação dos conceitos de desalento e de desemprego 

oculto pelo trabalho precário. 
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No quadro abaixo (site DIEESE), os principais conceitos e definições da 

PED: 

 

Principais Conceitos Definições  

PIA (População em 

Idade Ativa) 
Pessoas de 10 anos e mais = PEA + inativos 

PEA (População 

Economicamente 

Ativa) 

Ocupados + desempregados 

Desemprego Total 
Desemprego aberto + oculto pelo trabalho precário + oculto pelo 

desalento 

Desemprego Aberto  
Pessoas que procuraram trabalho nos trinta dias e não trabalharam 

nos sete dias anteriores à entrevista 

Desemprego Oculto 

pelo Trabalho 

Precário  

Pessoas que, em simultâneo à procura de trabalho, realizaram 

algum tipo de atividade descontínua e irregular 

Desemprego Oculto 

pelo Desalento 

Pessoas que, desencorajadas pelas condições do mercado de 

trabalho ou por razões circunstanciais, interromperam a procura, 

embora ainda queiram trabalhar 

Ocupados 1 

Pessoas com trabalho remunerado exercido regularmente; ou com 

trabalho remunerado exercido de forma irregular, mas sem procura 

de trabalho; ou com trabalho não remunerado de ajuda em 

negócios de parentes, ou remunerado em espécie/benefício, sem 

procura de trabalho 

Ocupados 2 

Assalariados + autônomos + empregadores + empregados 

domésticos + trabalhadores familiares + profissionais universitários 

autônomos 

Inativos  
Pessoas de 10 anos e mais que não estão ocupadas ou 

desempregadas 
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Da população menor de dez anos são computadas questões de 

posicionamento na família, cor da pele e escolaridade. Outro fator de destaque 

é o do rendimento relativo ao trabalho e aposentadoria, que se referem ao 

montante auferido no mês anterior à pesquisa tanto pelos assalariados como 

pelos empregadores, autônomos e demais. 

Além da questão metodológica, o primeiro desafio prático à época da 

criação da pesquisa foi o de adequar e calcular uma amostragem que pudesse 

dar conta não só dos números populacionais absolutos ― no caso a PIA e PEA 

apontadas no quadro anterior ―, mas também da complexidade de uma 

economia dinâmica como a da Região Metropolitana de São Paulo. Optou-se 

pela realização da pesquisa em 3.000 domicílios a cada mês, compostos por 

trimestres móveis, isto é, o resultado da pesquisa só é calculado e divulgado 

após a ponderação estatística dos três últimos meses, o que resulta numa 

amostragem trimestral de 9.000 domicílios que corresponde, por sua vez, a 

cerca de 36.000 pessoas entrevistadas, já que cada domicílio é composto, em 

média, por quatro pessoas. Uma amostragem projetada para não correr 

riscos26. 

A PED obedece a um rigoroso fluxograma que vai do sorteio dos setores 

censitários até a sua divulgação, e existe todo um cuidado para dar 

consistência à apuração dos dados de modo a afastá-los de qualquer tipo de 

erro, incorreção metodológica, viés ou fraude. O rigor metodológico, porém, só 

nos garante que o recorte de uma determinada situação está sendo feito a 

contento, e exprime, portanto, apenas uma das visões possíveis sobre o fato. 

                                                            
26 Visto que as sondagens eleitorais, por exemplo, e somente para efeito de comparação, utilizam 
amostragens estratificadas, não probabilísticas e entrevistam não mais do que 2.000 pessoas em todo o 
território nacional para “acertar” em quase todas as previsões, com uma pequena margem de erro. 
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Existe no caso da PED uma união entre o conceito teórico e a prática empírica, 

que é duplamente checada no caso da avaliação da situação de desemprego, 

por exemplo, quando se pergunta se houve a procura de emprego. A resposta 

positiva dessa questão é reconfirmada quando se pergunta a maneira com que 

se fez essa procura, o tempo que essa procura demandou e a data precisa da 

última procura de trabalho, na tentativa de confirmar declarações não 

contraditórias em uma questão vital na orientação das demais questões, pois 

define a condição de emprego ou de desemprego do indivíduo entrevistado. 

A divulgação da PED acontece nos dias de hoje na última quarta feira do 

mês em uma entrevista coletiva com a participação de representantes do 

Seade e do Dieese. Os jornalistas ouvem uma breve explanação dos técnicos, 

recebem um release informativo com um resumo dos principais indicadores 

aferidos, fazem perguntas individuais e gravam suas matérias. 

 

 

5.2. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS JORNAIS E DEFINIÇÃO DO 

CORPUS 

 

 

A importância escolha do jornal impresso como fonte historiográfica já foi 

aqui tratada anteriormente. A despeito do papel exercido hoje pela imprensa 

escrita brasileira, esta foi, durante o período abordado por nosso estudo, o 

grande veículo “formador de opinião” entre as elites dirigentes e intelectuais, 

tradicionais disseminadoras da informação para todo o corpo da sociedade, 

principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de uma agenda de 
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assuntos que se quer por em pauta, discutir ou até incutir. A PED enquanto 

objeto de estudo também já foi devidamente justificada. Resta-nos demonstrar 

as sucessivas etapas que nos fizeram chegar até a composição do corpus 

definitivo, já que o período abordado é muito extenso e qualquer 

esquematização amostral poderia ou ser excessiva ou insignificante. Esse 

dilema acompanhou também a escolha dos jornais. 

Originalmente o projeto previa a utilização da Folha de São Paulo (FSP) 

por ter sido um jornal que, no período, impôs seu padrão aos demais jornais 

brasileiros, baseado em estratégias de marketing e também por ser um dos 

pioneiros na publicação destacada de suas próprias pesquisas. A Folha, 

durante o período abordado, elevou significativamente sua tiragem e com o 

sucesso nas vendas pautou as mudanças de seus concorrentes diretos ou 

indiretos. Em alguns momentos pode ter sido considerado como um jornal 

popular ao mesmo tempo em que era influente entre os círculos empresariais, 

governamentais e artísticos, enfim um legítimo “formador de opinião”. Esses 

aspectos nos parecem suficientes para a sua inclusão no rol dos analisados. 

O outro jornal escolhido originalmente, a Gazeta Mercantil, ao contrário 

da FSP, era um jornal voltado a um público específico ― o empresário em 

busca de informações comerciais ou de política econômica. Supõe-se que tal 

leitor tenha um interesse específico pelos números, e a estatística nas páginas 

da Gazeta fosse uma ocorrência usual. A comparação entre eles poderia nos 

fornir de elementos interessantes de modo a procedermos uma análise entre 

dois jornais diferentes, em que um traz a estatística como acessório e o outro, 

os números e porcentagens como base fundamental do que deseja comunicar 

aos seus leitores. Tais diferenças, porém, tornaram-se um problema, já que a 
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estrutura de ambos é totalmente diferente, dificultando a esquematização 

comparativa para fins de análise. 

Esse problema foi resolvido com a introdução do jornal O Estado de São 

Paulo (OESP). A estrutura dos dois jornais obedece aos mesmos padrões de 

tratamento da informação, à mesma sucessão de cadernos e ao mesmo 

material informativo, porém redigidos e dispostos de forma diversa. Dessa 

comparação podemos observar ainda as diferentes posturas perante temas 

como globalização, desemprego, liberalismo etc., expostas em seus editoriais e 

em suas colunas de opinião, além das matérias que tratam especificamente da 

PED. Optamos, assim, por realizar a pesquisa baseando-nos no OESP e na 

FSP. 

Os dois jornais que investigaremos travaram uma verdadeira batalha 

comercial nos anos da década de 1990. A briga por leitores e 

consequentemente pela receita publicitária foi marcada também por mudanças 

na linha editorial dos dois jornais no período. Enquanto a FSP oscila entre 

posturas, ora mais ora menos liberais e faz do agressivo marketing sua ponta 

de lança, o OESP, que sempre rezou pela cartilha do liberalismo, expressa-se 

com mais ênfase e desenvoltura quando o assunto é a crítica ao peso do 

Estado na condução da economia e suas variações aqui postas em questão no 

que se refere ao uso das pesquisas como legitimadora das teses liberalizantes. 

Dessa forma, enquanto a FSP se aproximaria, ao menos enquanto estratégia 

de marketing, das lutas pela plenitude democrática almejada pela sociedade 

civil, como no caso das “Diretas Já”, o OESP segue postulados mais 

conservadores, como quem defende uma tradição e se orienta totalmente por 

ela. 
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No período abordado por nosso estudo a liderança de vendas, tanto de 

exemplares como de anúncios passou do OESP para a FSP. A disputa foi 

motivo de trocas de posicionamentos e de tentativas de assimilação de 

estratégias, principalmente por parte do Estadão que, entre outras coisas, 

sentindo a importância das pesquisas do Datafolha na composição das 

matérias e a divulgação maciça das pesquisas eleitorais, criou o Dataestado e 

assim passou a ter também mais matérias baseadas em pesquisas. 

Quanto à composição do painel amostral das matérias a serem 

analisadas, o projeto original previa a análise de cerca de 360 notícias, o que 

se revelou impraticável além de desnecessário. Em termos de conteúdo, as 

matérias que retratam a divulgação da PED pouco se diferenciam. O “entorno” 

da notícia e suas significações históricas, em alguns momentos, tornaram-se 

mais significativos em termos de análise do que a matéria sobre a PED em si. 

Optamos por uma amostragem que trouxesse uma edição por mês de 

cada jornal, de modo que, a cada ano, usássemos a edição de um determinado 

mês, e assim sucessivamente ― por exemplo, em 1985 as edições do mês de 

janeiro; em 1986, fevereiro etc. A montagem de algum outro tipo de 

amostragem “científica” foi matutada até que percebemos que a simples 

seleção de um painel com exemplos significativos dentro dessa condição 

amostral aleatória resolveria essa questão a contento para o que queríamos 

demonstrar. 

Quanto ao recorte temporal, baseamo-nos em fatores que pudessem 

agregar sentido em termos de: a) acontecimentos históricos significativos; b) 

presença das estatísticas nas páginas dos jornais. Assim, o ano de 1985 marca 
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o início da publicação da PED e o ano de 2000 uma espécie de saturação da 

prática de retratar a realidade pelas estatísticas. 

Em termos de acontecimentos históricos podemos situar em 1985 a 

maturação das discussões acerca da necessidade (não só da possibilidade) de 

liberalização da economia no Brasil, e o ano de 2000 como o que marca a 

efetivação de parte das privatizações e demais medidas liberalizantes que a 

imprensa defendeu. Naquele momento já havia se instaurado uma nova ordem 

econômica e seus temas correlatos deixaram de ser assunto específico dos 

cadernos de economia para pautarem boa parte da agenda política do país. 

No que concerne aos acontecimentos históricos, compreendemos ser 

este período ― 1985 a 2000 ― um dos mais ricos em termos de 

acontecimentos no Brasil e no mundo. O Brasil, no período histórico aqui 

proposto, teve sua primeira experiência de governo civil após a ditadura militar; 

uma Assembléia Constituinte; as primeiras eleições democráticas; quatro 

moedas diferentes; entre outras mudanças. Já a imprensa deixou de ter 

segmentos ditos alternativos, surgidos em profusão durante as décadas de 

1960/70, o que criou um espaço considerável para a expansão dos ditos 

“jornalões”. 

No mesmo o período o mundo passou por diversas mudanças, como a 

queda do muro de Berlim e com o consequente “fim das ideologias”, a 

hegemonia da economia de mercado. Num momento tão rico em significações 

político-econômicas, pode-se captar o movimento que levou a imprensa a 

privilegiar as pesquisas tidas como “exatas” em detrimento de uma descrição 

mais textual ou literal das questões abordadas. 
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Por fim, entre 1985 e 2000, a questão “desemprego” passou a 

configurar-se como uma das principais preocupações da população. No mesmo 

período o índice medido pela PED dobrou em termos percentuais. Tais fatores 

reunidos justificam plenamente o recorte estabelecido para a delimitação do 

corpus. 
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6. INTRODUÇÃO À ANÁLISE.  

 

O trabalho de pesquisa em arquivos continua sendo uma atividade 

instigante em pleno século XXI, mesmo contando com as facilidades da 

internet para a pesquisa bibliográfica ou pelo fato de podermos fotografar os 

documentos com uma câmera digital doméstica para depois os visualizarmos 

confortavelmente em nossos poderosos computadores. A dinâmica da procura 

e da manipulação do documento nos fornece através desse primeiro contato as 

primeiras respostas às inúmeras perguntas formuladas até aqui, 

independentemente da sistematização do material, de sua organização ou de 

uma análise mais rigorosa. 

 Nos capítulos seguintes trataremos dos sentidos do discurso e dos 

efeitos que a linguagem da estatística publicada nos jornais opera nos seus 

diferentes níveis de significado, sobretudo sua significação política. Como já 

vimos, esses mesmos números servem, não só à análise e movimentação do 

mercado de trabalho ou no âmbito de suas decorrências econômicas no 

mercado da informação, mas também como peças vitais no tabuleiro político.  

 Devemos nesta etapa segundo as afirmações de Pocock, provar que esta 

linguagem “não é um produto de sua (nossa) própria mente”, demonstrando 

que “diferentes autores operam diferentes atos na mesma linguagem, 

respondendo uns aos outros” e que discutiram entre si “o uso que os demais 

fizeram dela e que inventaram linguagens de segunda ordem para criticar seu 

uso”. (POCKOCK, 2003:71).  
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 Este fator aparece com freqüência nas matérias analisadas nos anos de 

1990, como a mobilização de opiniões perante o tema da flexibilização das leis 

trabalhistas (leia-se supressão de direitos básicos na acepção dos 

sindicalistas) como opção à diminuição do desemprego, proposta por 

empresários e encampada por setores do governo. 

 A despeito de muito dos elementos de análise já terem sido esboçados 

em diversos momentos que antecederam esta etapa do trabalho, achamos 

necessário a realização de um capítulo à parte que trate e aprofunde a 

pesquisa analítica sobre o corpus e, ao mesmo tempo, indique e inicie alguma 

das conclusões. Para ilustrarmos nossas afirmações selecionamos alguns dos 

trechos das matérias que poderão ser vistos com mais detalhes através dos 

fac-símiles publicados em anexo.  

 Certamente, dada a complexidade do tema e suas inúmeras variantes, 

não esgotaremos em nossa análise final todas as possíveis hipóteses 

levantadas na parte teórica deste trabalho, mas acreditamos contribuir com 

importantes elementos que possam servir a outros estudos tanto no campo da 

História como no da Comunicação. 

 Nossa análise será orientada para duas vertentes distintas: uma 

quantitativa, que busca demonstrar a evolução simples do número de 

estatísticas presentes em três edições selecionadas dos anos de 1987; 1992 e 

1999 e outra qualitativa que se aterá ao conteúdo de matérias específicas 

sobre desemprego e temas correlatos e que tratará da análise de conteúdo 

comparativo entre três diferentes períodos reunidos em blocos: 1985/90; 

1991/95 e 1996/2000. 
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6.1. – ANÁLISE QUANTITATIVA. 

 

 Para a análise quantitativa selecionamos três edições, destas três 

edições realizamos uma tabulação simples dos diferentes tipos de estatísticas, 

pesquisas e demais informações quantificáveis presentes naquelas edições 

dentro dos cadernos selecionados. 

A seleção deste painel teve sua escolha feita de maneira aleatória, 

dentro do quadro de edições selecionado de acordo com o critério já exposto 

quando tratamos da definição do corpus. Procuramos, dentro desta relativa 

aleatoriedade, escolher edições que mantenham eqüidistância na linha do 

tempo definido para estudo (1985/2000). Assim, trabalharemos com as edições 

de 6 de Janeiro de 1987; 20 de julho de 1993 e 18 de novembro de 1999, 

pertencentes respectivamente ao primeiro, segundo e terceiro blocos da 

divisão temporal definida acima.  

Esta comparação temporal e entre os dois jornais – FSP e OESP - nos 

permitirá perceber a evolução da publicação do índice em termos do espaço 

ocupado e da quantidade de informações quantificadas presentes nas 

matérias. 

As matérias selecionadas aleatoriamente para esta etapa do trabalho 

têm certas restrições no que diz respeito ao seu conteúdo. Estes exemplos 

limitam-se a expor os números assim como lhes foi apresentado durante a 

divulgação do release ou da entrevista coletiva, não trazem grandes debates 

envolvendo diferentes opiniões ou pareceres, o que em parte condiz com sua 

condição de aleatoriedade. Já as seções de opinião e o editorial, ao contrário, 
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expressam com certa liberdade os pontos de vista de seus enunciadores, daí a 

justificativa para as duas formas de análise, qualitativa e quantitativa.  

Começaremos nossa análise pelas manchetes, mas antes 

explicitaremos alguns dos conceitos que basearam esta quantificação. 

Consideraremos a titulo de legenda ou explicação, os itens abaixo para 

conceituar os diferentes tipos de “informação quantificada” nas tabelas ou na 

análise: 

- “Porcentagens, índices ou pesquisas” – Corresponde a todo o tipo 

de informação contendo porcentagens simples (a bolsa subiu x%, por 

exemplo), índices como a PED ou de inflação e as pesquisas de opinião, de 

interesse socioeconômico, etc. 

- “Manchetes com estatísticas” – Tabulação de toda manchete ou 

chamada de matéria que contenha pesquisas ou estatísticas. 

- “Números simples” – Citação de números (5.000 desempregados, 

cinco pessoas morreram no acidente, etc.) 

- “Valores monetários” – Todo número que expresse qualquer valor em 

qualquer tipo de moeda. 

Foram descartadas desta tabulação todas as referências a datas, 

passagem do tempo, idade dos abordados ou entrevistados na notícia, a 

tiragem e o preço dos jornais. 
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6.2. ANÁLISE QUANTITATIVA DA PRIMEIRA PÁGINA. 

 

Partindo para a análise da primeira página dos dois jornais selecionados 

e nas três edições selecionadas para o estudo podemos observar semelhanças 

e diferenças no que se refere à parte gráfica e editorial. O número de 

manchetes ou chamadas de capa é igual nos três períodos na FSP (11 ou 12 

tópicos) e no OESP (de 13 a 15). O número de manchetes que contêm 

estatísticas de todos os tipos também é relativamente igual (entre dois e 4 em 

ambos os jornais) mas seu “peso” é diferente no que diz respeito à publicação 

da PED como manchete digna de destaque nas três edições analisadas.  

Enquanto na FSP percebemos uma evolução na publicação do índice da 

PED que culmina com uma grande manchete na edição de 1999, em caixa alta 

com grande destaque na parte superior direita da folha, no OESP este número 

decai e em nenhuma das demais edições encontramos a matéria com muito 

destaque. Esta diferença pode ser notada também quanto ao espaço ocupado 

pela publicação da pesquisa nos dois jornais: na FSP de 1987 ela não aparece, 

em 1993 ocupa 2% do espaço da folha; em 1999, 15%. No OESP ela ocupa, 

em 1987, 3%; em 1993 não aparece e em 1999, é de 4%. 
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PRIMEIRA PÁGINA FSP FSP 06/01/1987
FSP 
20/07/1993 

FSP 
18/11/1999 

NÚMERO DE MANCHETES OU CHAMADAS 11 12 12 

Nº DE MANCHETES COM ESTATÍSTICAS 2 4 2 

PED NA 1a PÁGINA / % QUE OCUPA NÃO SIM / 2% SIM / 15% 

CITAÇÃO DE % / PESQUISAS OU ÍNDICES 8 12 5 

NÚMEROS SIMPLES 7 5 5 

VALORES MONETÁRIOS 2 2 3 

PRESENÇA DE INFOGRÁFICO PED NÃO NÃO NÃO 
 

PRIMEIRA PÁGINA OESP 
OESP 
06/01/1987 

OESP 
20/07/1993 

OESP 
18/11/1999 

NÚMERO DE MANCHETES OU CHAMADAS 14 13 15 

Nº DE MANCHETES COM ESTATÍSTICAS 4 2 2 

PED NA 1a PÁGINA / % QUE OCUPA SIM / 3% NÃO SIM / 4% 

CITAÇÃO DE % / PESQUISAS OU ÍNDICES 18 2 8 

NÚMEROS SIMPLES 6 2 8 

VALORES MONETÁRIOS 2 0 7 

PRESENÇA DE INFOGRÁFICO PED NÃO NÃO NÃO 
 

Podemos depreender destas pequenas, mas significativas diferenças a 

busca de uma estratégia de aproximação, ao mesmo tempo uma diferenciação 

com relação a estratégia de marketing dos dois jornais.  

A criação do “Projeto Folha” em 1984 iniciado por Claudio Abramo tinha 

como missão “reeducar os donos da imprensa brasileira fazendo deles uma 

elite também voltada para o compromisso social” (BARBANTI, 2002:21). Esta 

renovação trouxe consigo uma estratégia agressiva de marketing que passou a 

ser uma ameaça ao poderio do OESP, tido como o “grande e respeitável 
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matutino conservador” paulistano. A FSP apostou numa mudança repleta de 

“truques visuais”, entre eles os infográficos que “não se constituem apenas em 

complemento de texto”, mas sim passam a ser parte importante na percepção 

da mancha gráfica do jornal. Verifica-se a introdução de temas não usuais e 

irreverência no trato de alguns assuntos (KUCINSKI, 1998:74).  

O OESP por sua vez, recorre durante o período analisado a várias 

mudanças gráficas, indo da formatação mais austera em 1987 para uma capa 

e cadernos mais “leves” em 1999, com menos textos, mais fotos e infográficos, 

enquanto a FSP mantém-se com um padrão menos variável. 

Este primeiro momento da análise, aparentemente contraditório com as 

hipóteses levantadas anteriormente, revela a preocupação com os apelos 

meramente mercadológicos que marcaram o período em questão. A FSP 

procurava se distanciar da postura mais conservadora e sisuda de seu grande 

concorrente, adotando uma linguagem mais leve, calcada no visual, através de 

informações mais sintéticas e com o uso de algum tipo de humor (vide a foto do 

Governador Franco Montoro cercado por balões de festa na edição de 1987). 

O ponto alto da estratégia da FSP foi a campanha das Diretas Já, usada 

de forma ampla como marketing pelo jornal. “Era o marketing de lançamento da 

Folha como o jornal da abertura política, um jornal com aura, com ideologia. 

Pois as técnicas de marketing obrigam todo produto a ter uma aura” 

(KUCINSKI, 1998:75). 

O jornal FSP passa a ser no período compreendido pela pesquisa num 

referencial “formador de opinião” e se auto-intitula “O maior jornal do Brasil”. O 
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OESP teve que, literalmente correr atrás do prejuízo e modernizar-se para não 

perder sua receita publicitária. 

É neste quadro que podemos notar que, na tentativa de tornar-se igual 

ao concorrente que lhe tomava parte do mercado tradicional, o OESP, teve 

que, em contrapartida, manter algumas diferenciações com relação ao 

concorrente para inclusive, não perder seu público fiel, mais conservador. Uma 

destas possíveis diferenças se deu através da primeira página que deu menos 

destaque às estatísticas do que seu concorrente direto que cultivava uma 

cultura de ênfase nas pesquisas e tinha toda uma estrutura de produção para 

criar seus próprios índices. 

Quanto à presença de índices, porcentagens ou pesquisas na primeira 

página, percebemos uma situação também diferenciada em ambos os jornais. 

Enquanto no OESP temos em 1987 uma grande incidência de informações 

quantificadas (18) em função da presença destacada de quatro matérias que 

se referiam a aspectos econômicos; na FSP temos apenas oito incidências em 

apenas duas matérias que citam fatos econômicos em suas manchetes. Já na 

edição de 1993 registramos um movimento contrário, com a citação de 12 

ocorrências na FSP e apenas duas no OESP.  

Podemos considerar um movimento de saturação na FSP neste período, 

marcada pela presença, entre outras coisas, da pesquisa do Datafolha que 

procurava defenestrar a continuidade de Carlos Alberto Parreira como técnico 

da Seleção brasileira de futebol, da PED num pequeno box e da discussão em 

torno do aumento salarial referente às perdas do Plano Cruzado com a citação 

de 5 informações quantificadas por porcentagens. O OESP traz também como 
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destaque a mesma discussão salarial, porém procura tratar o assunto mais 

qualitativamente citando apenas uma porcentagem. A PED é ignorada. 

O preço dos dois jornais em 1993 era de CR$ 30.000,00. O reajuste 

salarial reivindicado pelos trabalhadores era de 100%. Ao mesmo tempo em 

que a citação de qualquer número poderia mudar de um dia para o outro, em 

virtude da alta inflação e da volatilidade dos índices, a FSP mantinha sua 

postura mais quantitativa, enquanto o OESP anuncia com destaque no centro 

da página um infográfico com a publicação do um índice “FIPE-Estadão” de 

“preços públicos”. Os jornais se aproximam na forma, mas mantêm uma 

distancia segura em termos de conteúdo. 

Prossigamos com a análise quantitativa dos números presentes nas 

manchetes. 

A citação de quantias ou valores é um fator importante para a 

compreensão de um fato, em alguns casos torna-se imprescindível, como no 

caso de um acidente que resultou num certo número de vítimas. No que diz 

respeito a esses fatores, ambos os jornais tiveram uma avaliação mais ou 

menos igual. A FSP com a citação entre cinco e sete números simples e entre 

dois e três valores monetários, enquanto o OESP variou de seis a oito na 

citação de números simples e de dois a sete na de valores.  

A exceção deu-se na edição de 1993 onde encontramos apenas duas 

citações de números e nenhuma de valores monetários, o que pode ser 

explicado pela situação inflacionária do momento que proporcionava uma 

extrema variação de valores. Os números de um dia poderiam mudar 
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radicalmente no outro dia. Mais uma vez vemos diferenças significativas entre 

os dois jornais no que se refere às condições de aproximação formal e de 

diferenciação de conteúdo. A FSP mantém-se firme na intenção de publicação 

de fatores numéricos, enquanto o OESP reluta em acompanhar o concorrente 

em função de suas posturas mais tradicionais, mas demonstra ceder pouco a 

pouco, ora avançando, ora retrocedendo em seu movimento de renovação.  

Essas análises preliminares feitas até aqui se referem à primeira página 

do jornal que é um espaço tradicional para a fixação de sua identidade. Esta 

identidade passou, no período, por alterações profundas, ditadas pelo 

marketing baseado em pesquisas internas que passaram a reorientar as 

diferentes definições em termos de forma e conteúdo. A primeira página é peça 

fundamental na escolha do leitor na hora da decisão de compra do jornal, daí a 

sua importância em termos de marketing.  

Na análise qualitativa e na contextualização histórica do período a que 

tais matérias se referem, demonstraremos com mais detalhes as estratégias 

para a afirmação desta identidade, assim como a definição de espaços 

ideológicos presentes em seu conteúdo. 

Na parte seguinte analisaremos a publicação da matéria que tratou 

especificamente da PED nos dois jornais. 
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6.3. ANÁLISE QUANTITATIVA DAS MATÉRIAS QUE RETRATARAM 

A PED. 

 

Na análise das matérias da PED sobressai uma primeira impressão que 

diz respeito ao espaço ocupado por essas matérias nos dois jornais. Seu 

aumento em termos de espaço reflete claramente a relevância do assunto 

“desemprego” e seu índice, que em 1987 era de 8,2% e em 1999 subiu para 

19%. Só este aumento, no entanto, mesmo visto somente da maneira 

quantitativa como o estamos vendo aqui, não justifica um incremento tão 

grande no espaço ocupado pela notícia. Podemos perceber a evolução da 

ocupação deste espaço na página em que foi publicada a matéria nos dois 

jornais de forma clara: 

 

 

 MATÉRIA 
SOBRE A PED NA FSP FSP 06/01/1987 

FSP 
20/07/1993 FSP 18/11/1999 

% QUE OCUPA NAS 
PÁGINAS 9% 35% 60% / 20%* 
CITAÇÃO DE %/ 
PESQUISAS OU 
ÍNDICES 14 25 35 

NÚMEROS SIMPLES 5 9 13 
VALORES 
MONETÁRIOS 9 0 20 
PRESENÇA DE 
INFOGRÁFICO / % QUE 
OCUPA NA PAGINA SIM / 3% SIM / 9% SIM / 25% 
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A citação dos índices e das diversas variáveis presentes na análise do 

Seade/Dieese também obedece a mesma progressão nos dois jornais. A 

citação de índices na FSP vai de 14 a 35, enquanto que no OESP vai de oito a 

21 ocorrências. A presença de números simples permanece praticamente 

inalterada e a de valores cresce significativamente na FSP (de nove a 20 

ocorrências). A exceção, novamente se dá no ano de 1993, quando a 

expressão de determinados valores altos ou mesmo a repetição das diferenças 

entre os salários médios demonstrados pela pesquisa ocupariam algumas 

linhas e confundiriam a percepção do leitor, ainda por conta da inflação 

observada naquele período. A única diferença fica por conta da presença dos 

infográficos que, de maneira ainda rudimentar aparece na FSP desde 1987, 

enquanto no OESP ele só está presente em 1999. Os tamanhos desses 

infográficos também cresceram na FSP, respeitando a mesma progressão da 

ocupação do espaço, das matérias quantificadas e de acordo também com a 

tentativa de tornar as matérias mais “assimiláveis” em termos de compreensão 

da notícia – o que nem sempre acontece como veremos na análise qualitativa.  

MATÉRIA SOBRE A 
PED NO OESP 

OESP 
06/01/1987 

OESP 
20/07/1993 OESP 18/11/1999 

% QUE OCUPA NAS 
PÁGINAS 5% 9% 45% 
CITAÇÃO DE % / 
PESQUISAS OU 
ÍNDICES 8 10 21 

NÚMEROS SIMPLES 2 10 9 
VALORES 
MONETÁRIOS 2 0 1 
PRESENÇA DE 
INFOGRÁFICO / % QUE 
OCUPA NA PAGINA NÃO NÃO SIM / 25% 
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A citação dos índices e suas porcentagens, apesar de apresentar 

significativo acréscimo nas edições pesquisadas, é apenas um resumo do que 

as tabelas divulgadas pelo Seade/Dieese apresentam. Cabe ao jornalista em 

sua rotina de trabalho traduzir as dezenas de tabelas, com suas inúmeras e 

quase imperceptíveis mudanças, para a linguagem comum dos jornais. Essa 

tradução nem sempre é clara e contribui para que a notícia muitas vezes 

pareça um emaranhado de números com pequenas e sutis diferenças.  

Podemos entender que a importância social de questões como salário, 

emprego ou desemprego motive a cobertura do jornal com maior destaque e de 

maneira a amplificar esta importância. O aumento do espaço das matérias 

corresponde a um aumento dos números da pesquisa, mas, ao menos nas 

matérias analisadas e escolhidas aleatoriamente, a cobertura parece 

burocrática, limitando-se a apresentar os números. 
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7. ANÁLISE QUALITATIVA. 

 

 

Eis que num determinado ponto nos deparamos com uma questão 

crucial que talvez devesse ter iniciado toda e qualquer discussão anterior, mas, 

sendo ela uma questão quase que exclusivamente linguística, tememos pela 

integridade de nossa intenção pelo fato de este não ser um trabalho voltado à 

discussão de tais temas. De qualquer forma, cabe ressaltá-la aqui como forma 

de apontar algumas questões úteis ao momento da análise e ensejar novas e 

futuras investigações sobre o tema. 

Como analisar um discurso posto como matéria jornalística composta e 

baseada em assertivas numéricas? Seu efeito é muito diferente do “ato de fala” 

locutório proposto por J.L. Austin27, em que a afirmação de uma autoridade 

constitui-se como verdade legal e incontestável ― o ato do juiz ao proferir a 

sentença ao condenado ou o do padre ao celebrar uma cerimônia de 

casamento. Difere também de simples elocuções discursivas unicamente 

“verbais”. A representação e a recepção da mensagem jornalística, composta 

por números, pesquisas e porcentagens, inserem-se numa nova forma de se 

pensar o discurso, o discursivo, seu sentido e sua recepção. 

De sua produção até a realização mental do receptor que se depara com 

informações numéricas indicando uma determinada realidade, encontramos 

uma complexa e inextricável rede produtora de sentido, principalmente pelo 

fato de a relação ideológica desse sentido nunca se fazer presente de forma 

                                                            
27 Apesar de a elocução numérica muitas vezes carregar o peso de uma verdade inequívoca, dificilmente 
poder-se-ia propor que a divulgação de um número aliado a notícia ou uma notícia sobre um número se 
constituiria no ato proposto pelo autor. 
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explicita. Não que o discurso ideológico se deixe desvendar facilmente, mas a 

introdução do número “despista” e naturaliza o que se quer comunicar de 

maneira muito eficaz. 

Quando uma matéria no jornal nos cita uma estatística para comparar o 

desempenho e o dinamismo de uma economia “liberalizada” contra outra que 

ainda não se liberalizou, por exemplo, não nos parece ser necessária qualquer 

outra complementação sintática: “os números falam por si” e nos dão toda a 

racionalidade ideológica do fato. 

No caso de algumas das matérias analisadas, o “discurso numérico” 

deixa de ser um acessório na composição da notícia para se tornar assessório, 

isto é, passa a permitir o raciocínio lógico em torno de sua significação e se 

torna parte essencial do que se quer comunicar. Todo o raciocínio discursivo 

posterior, assim como a fala dos atores chamados a depor sobre ela, advém 

dessa assertiva numérica, nunca a nega ou dela se afasta. 

O “autor” por sua vez desaparece. Ele quase nunca é o redator da 

notícia, mesmo quando editada ou posta em destaque na primeira página do 

jornal. Quase sempre o “autor” ou a “autoridade” discursiva passam a ser a 

instituição que realizou a pesquisa ou divulgou o número. A esse número, 

como já afirmamos anteriormente, não cabe, nos jornais, qualquer tipo de 

crítica ou contestação. 

Para os linguistas existe uma “lógica natural” que se manifestaria no 

interior dos discursos. No caso de nossa tentativa de intelecção do problema 

da divulgação do índice de desemprego podemos afirmar que esta mesma 

“lógica que subtende o discursivo, serve de suporte, pelo menos em parte, às 

atividades constitutivas da inteligibilidade social”. A partir do momento em que 
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essas operações de sentido evocadas pelos números passam a “desligar-se da 

matéria linguística”, tornam-se modelos de operações “naturais”, elas deixam 

de ser fenômenos linguísticos para serem “simplesmente cognitivos, e pode-se 

muito bem imaginar que tais operações podem investir outras matérias 

significantes, tais como o comportamento” (VERÓN, 1980:60). 

Para Eliseo Verón o discurso é um fenômeno social à parte e constitui 

um dos vínculos mais importantes de produção de sentido no interior de uma 

sociedade. Para ele: 

 

O conceito que nos pode servir para compreender as bases da constituição da 

inteligibilidade social outro não é senão o de sistema ideológico tal como foi 

esboçado por Marx. O que equivale dizer que essa lógica natural que habita 

tanto o discurso como a ação é o próprio trabalho da ideologia sobre as 

matérias significantes. (VERÓN, 1980:61) 

 

Vejamos pois como fica a discussão acerca da função normatizante que 

as estatísticas trariam à discussão da definição de verdade perante uma 

determinada realidade, conforme visto anteriormente. Se assumirmos que os 

números, enquanto “universais discursivos” munidos de e movidos pela 

ideologia, possam fazer pelo menos parte da constituição de tal inteligibilidade 

social, podemos dizer que o comportamento individual poderá ser impulsionado 

ou limitado ao que o discurso propõe. Então, nossa afirmação que a percepção 

da realidade pela representação estatística pode vir a motivar determinadas 

reações de conformação (ao invés da revolta, no caso do desemprego) será 

correta. Restar-nos-ia, cientes de tal situação, com tanto desemprego, não 
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esboçarmos reação, não lutarmos contra algo que nos parece inexorável28 e 

passássemos a aceitar os fatos e as condições de sua existência de maneira 

natural. 

Dessa forma a ideologia se faz presente não de maneira sutil ou nas 

entrelinhas do discurso do poder, mas de uma forma direta, porém sem deixar 

vestígios que denunciem a forma pela qual atua. 

Nossa tentativa de, assim como Verón, descrever os processos de 

significação como processos de produção de sentido, é composta de 

elementos puramente especulativos, “isto é, na forma de hipóteses impossíveis 

de provar na realidade empírica” (VERÓN, 1980:61), mas esse mesmo esboço 

não deixa de ser um dos instrumentos adequados para se compreender a 

situação. A superação de tais limites empíricos poderá ser matéria de outras 

análises. 

A nós nos cabe uma tarefa bem mais simples, mas também repleta de 

significações, pois, como bem demonstrou Maria Helena Capelato em sua 

análise das relações entre a imprensa e liberalismo no século XX, 

 

o discurso universalizante da imprensa liberal pertence ao domínio da ilusão, 

mas é como ilusão que a ideologia tem um lado de verdade, inseparável do 

movimento global que constitui e reproduz as relações sócio-econômicas. A 

ideologia é um modo de representação do sistema capitalista e nele assume o 

sentido primordial de ocultar. Nesse processo dá-se a inversão, o que não 

significa, necessariamente, erro ou deslocamento da realidade. Ela constitui 

                                                            
28 Pois faz parte de sua lógica, mesmo que momentânea, que a “nova lei do mercado” obrigue o 
movimento natural da economia aumentar o desemprego. 



135 

 

uma forma particular e intencional de interpretar a luta social, prestando-se ao 

mesmo tempo à sua justificativa e reorientações. (CAPELATO, 1989:18) 

 

Terry Eagleton segue a mesma linha de pensamento ao analisar a tese 

de Marx sobre a falsa consciência e afirma que “as ideologias para serem 

verdadeiras e eficazes devem dar algum sentido a experiência das pessoas; 

devem ajustar-se, em alguma medida, ao que elas conhecem da realidade 

social” (EAGLETON, 1997:26). Ao percebermos e estudarmos de que forma as 

estatísticas estiveram presentes nos jornais no período proposto para estudo 

inferimos que isso se fez para dar sentido a um tempo histórico em que a 

hegemonia da economia de mercado tem de ser explicada e justificada, 

legitimando as mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas naquele 

momento em todo o mundo. 

Essas mudanças, longe de proporcionarem maior conforto e benefício a 

todos, como foram amplamente apregoadas pelos defensores do livre 

mercado, resultaram em mais carga de trabalho aos ocupados, menos 

remuneração e mais desemprego, isso somente para nos atermos a alguns 

aspectos das questões relativas à questão do trabalho. 

O interesse pelas estatísticas sobre desemprego, demonstrado nos 

jornais pelo aumento das informações sintetizadas pelos números da pesquisa, 

procurou transformar o fato social numa situação comum às sociedades 

inseridas no capitalismo globalizado. Esse fator, aliado à degradação das 

condições de trabalho impostas pela economia livre da regulamentação do 

estado, favoreceu o aumento do espaço dedicado à PED e a outras 

estatísticas. Como vimos anteriormente, a publicação de um número 



136 

 

espantoso, como o que indica a existência de 1,7 milhão de desempregados 

em novembro de 1999 na Grande São Paulo, não provocou nenhuma 

convulsão social, mas sim serviu à disputa pelo espaço político entre governo, 

patrões e sindicatos e a transformou o desemprego numa barreira social 

intransponível naquele momento. 

Por fim, a análise do material selecionado tratará, além das matérias da 

PED e seu entorno nos jornais analisados, de trazer elementos importantes 

para a formação de um cenário histórico que forneçam assertivas capazes de 

confirmar ou negar as hipóteses aventadas anteriormente. 

 

 

7.1. ANÁLISE QUALITATIVA DOS JORNAIS 

 

 

A análise dos jornais obedecerá à linha do tempo. Dessa forma 

poderemos perceber a evolução do índice da PED e demais estatísticas tanto 

em termos de ocupação do espaço como de sua importância no cenário 

político, econômico e institucional. 

A análise qualitativa tratará da análise de conteúdo comparativo entre 

três diferentes períodos reunidos em blocos: 1985/90; 1991/95 e 1996/2000. 

Esses três momentos temporais tratarão principalmente de três núcleos 

temáticos de análise comparativa: 

― voz dos técnicos com destaque para a evolução dos discursos que 

envolvem diretamente a divulgação da análise das matérias da PED; 
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― disparidade numérica entre os números da PED confrontados com o 

índice da PME do IBGE, com o índice de emprego industrial do Estado de São 

Paulo feito pela FIESP e entre os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, 

que indica a criação ou a supressão de postos de trabalho com carteira 

assinada em todo o país; 

― disputas interpretativas e de defesa de interesses entre 

empresários, sindicalistas e governo, que tratará basicamente das políticas de 

emprego e das mudanças nas leis trabalhistas propostas por estas três frentes. 

Essa diferenciação e os embates entre as posturas dos atores 

chamados a depor nas matérias foram tema de outros trabalhos como no 

relatório “O (des) emprego pelo olhar da imprensa nas vozes dos atores 

sociais” (BARBANTI, 2001), no qual são analisadas diferentes matérias dos 

mesmos jornais da década de 1990. Nesse trabalho, baseado em expressões-

chave, ressaltam-se os diferentes tipos de representações sociais em jogo na 

busca de espaço para a defesa dos pontos de vista de suas categorias, 

presentes nas opiniões publicadas nas matérias que envolvem a questão de 

emprego/desemprego na imprensa. 

A análise qualitativa se restringirá aos editoriais, às primeiras páginas, 

às matérias que tratam da PED ou que contenham pesquisas em sua 

formulação. Nesta análise nos ateremos, num primeiro momento, às questões 

que envolvam o tema trabalho e desemprego e suas variações ― globalização, 

política salarial, questões sindicais, política governamental etc. A primeira 

página nos dará uma pequena contextualização histórica do período. A análise 

dos editoriais buscará enfatizar o posicionamento do jornal quanto a questões 
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como trabalho, globalização, além de questões políticas e assuntos relevantes 

em macroeconomia. 

A escolha do editorial e da página de “opinião” na composição da 

análise, presentes tanto na FSP como no OESP, pode ser entendida pelo fato 

de os jornais serem veículos capazes de expor visões heterogêneas e de poder 

abrigar diferentes pontos de vista. Essas seções são as que mais representam 

esta condição opinativa. 

A escolha definitiva dos exemplares que compõem o corpus partiu de 

uma base aleatória, com edições que se mostraram significativas para a 

análise tanto no que concerne ao assunto específico PED/desemprego como 

aos acontecimentos históricos do período, já que a divulgação do índice em si 

obedece, não raramente, a certa normalidade. Foram selecionadas duas 

edições para o primeiro bloco (1985/1990), uma para o segundo (1991/1995) e 

duas para o terceiro (1996/2000). 

 

 

7.1.1. Edições de 1º de maio de 1985 dos jornais FSP e OESP 

 

As edições analisadas de 1o de maio de 1985 são marcadas por notícias 

de vital importância para o país que ocupavam boa parte da agenda dos 

jornais. José Sarney e o “pacto social”, greves e inflação dominavam o 

noticiário do momento. 
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A. Cenário fornecido pela primeira página 

 

No dia 1o do mês de maio, o país ainda estava envolvido com o 

falecimento de Tancredo Neves e a repentina ascensão de seu vice, José 

Sarney, ao poder. Após 25 anos de ditadura militar, a morte do presidente às 

vésperas de sua posse trazia dúvidas à população combalida por uma inflação 

que ultrapassava os 100% ao ano. 

 

― Na FSP, há destaque para a primeira vez em que Sarney sobe a 

rampa, já pedindo um “pacto pela democracia”; para o aumento de 100% no 

valor do salário mínimo; o anúncio da greve nos aeroportos de São Paulo e o 

ranço autoritário destacado bem ao gosto do jornal: “Governo impedirá 

violência em greve”, que alertava que esta seria “tolerada”, porém sem 

“qualquer violência contra quem queira trabalhar”. 

 

― No OESP, o destaque maior é dado às “greves que podem paralisar a 

cidade”, com um subtítulo capcioso: “Sarney age. E Montoro…”. Isto é, 

enquanto Sarney promete endurecer contra as manifestações e greves, 

Montoro “não agiu” na greve dos metalúrgicos em São Paulo. Num “cantinho 

ideológico” da primeira página, três notícias tratam de defenestrar o comunismo 

renitente: “Embargo dos EUA à Nicarágua”, notícia motivada pela visita do 

presidente Daniel Ortega à Moscou; “Em Varsóvia, repressão aos 

trabalhadores” (lá não pode reprimir, enquanto aqui…); e “Guerrilha peruana 

mata jornalista e camponeses”. 
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Podemos depreender aspectos já destacados anteriormente em termos 

de diferenciação: O OESP cita estatísticas de forma alarmante para reafirmar 

sua tradicional postura anti-grevista e anticomunista, enquanto a FSP, em uma 

pequena nota de capa, cita a possibilidade do reatamento diplomático do Brasil 

com Cuba. 

 

B. Análise da matéria que retrata a PED 

 

― No OESP, encontramos a PED ocupando uma única coluna de meia 

página (p.22 do caderno de política) com o título “Mais 75 mil sem emprego em 

São Paulo”. A matéria comporta uma série de impropriedades e confunde o 

leitor. Primeiro cita o número de “75 mil a mais sem emprego com base nos 

meses de janeiro a março”, não divulgando que o resultado é o de março com 

base na ponderação dos três meses anteriores. Para o OESP, o número de 

desempregados atingiu “quase um milhão de desempregados”. A matéria 

destaca algumas das particularidades apontadas na pesquisa quanto aos que 

seriam “os mais atingidos pelo desemprego” (negros, pardos, menores de 

idade e “migrantes com menos de três anos na cidade”), o que demonstra o 

grau de minúcia da PED. 

No parágrafo seguinte é citado o índice do IBGE que também indica 

aumento do desemprego sem compará-lo com o percentual da PED que só 

aparece no fim da matéria, nem tampouco explica a diferença metodológica 

que causou tal discrepância (o índice médio do IBGE é de 6,48% e o da PED é 

de 14%). É divulgado o índice do IBGE de Salvador, Rio, Belo Horizonte e 
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Porto Alegre, e não é divulgado o índice de São Paulo, talvez para não 

confundir ainda mais o leitor. 

Pelo Seade fala o diretor executivo Rubens Murillo Marques que atribui a 

alta do desemprego à “sazonalidade do fim de ano, quando se expande o 

quadro de pessoal” e ao “clima de esperança com a mudança de governo”, o 

que teria levado os reais desalentados a procurarem novamente emprego. A 

primeira das justificativas está redigida de maneira contraditória e mal 

explicada. Ela quer dizer que o aumento da ocupação provocada pela 

sazonalidade de final de ano ainda está a refletir nos meses de janeiro a 

março, motivando as pessoas a voltarem a procurar emprego. Só um 

especialista ou um leitor muito atento entenderia a notícia desta forma. 

Só no parágrafo final é que se faz algum tipo de menção à metodologia 

da PED, mesmo assim destaca-se que os desempregados são aqueles que 

“procuraram emprego nos 30 dias que antecederam à pesquisa”, enquanto que 

na PED, em alguns casos, também são considerados desempregados os que 

tiveram procura nos últimos 12 meses. 

 

― Na FSP (pagina 4 do caderno de economia) o espaço ocupado é o 

mesmo que no OESP, porém em coluna dupla. O jornal se esforça para ser 

mais didático, mas torna-se confuso ao comparar tantos números (o que, diga-

se de passagem, seria o mais estatisticamente correto, não fosse o espaço tão 

exíguo). A matéria começa com a citação do número de desempregados e de 

seu índice. Compara os trimestres observando que sua variação corresponde a 

“cerca de 75 mil desempregados”, afirmação menos taxativa que a de seu 

concorrente. 
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O redator procura pincelar quase todos os aspectos presentes no 

resultado da taxa: o aumento da base economicamente ativa, a “eliminação de 

dezembro (pico da ocupação)” do trimestre móvel, a queda da produção 

industrial, pela procura de emprego das pessoas motivadas pelo “otimismo que 

acompanhou a mudança de governo”. Há uma noção mais clara de que o 

índice pode subir simplesmente pelo fato de existirem mais pessoas a procura 

de emprego, não por motivos de crise ou demissões, neste caso, ao contrário. 

A fala é do superintendente do Seade Rubens Murilo Marques. 

 

C. Matérias com estatísticas 

 

A presença das estatísticas ainda é discreta. 

 

― O OESP publica uma foto em destaque que ilustra a greve nos 

aeroportos e traz uma estatística em sua legenda: “Em Congonhas, o aeroporto 

mais afetado, 90% dos aviões pararam, prejudicando milhares de passageiros”. 

A postura do jornal é claramente contrária à greve, daí a ênfase nos números. 

Na notícia na mesma página afirma-se que o tráfego aéreo foi paralisado em 

60% em todos os aeroportos do país. 

Há ainda a previsão de inflação de 5% no mês de maio, com a ressalva 

de que é preciso um “pacto” para sua efetiva redução. 

 

― A FSP também dá destaque à greve dos aeroportuários, mas não cita 

nenhum tipo de estatística em nenhuma outra notícia, exceto a que discorre 

sobre a previsão inflacionária do mês vindouro. 
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D. Análise da página de opinião/editorial 

 

Há uma nítida diferenciação entre os dois jornais no que tange ao 

posicionamento frente aos fatos em pauta na edição. 

 

― No OESP um editorial destaca que “Ainda há tempo para o 

liberalismo” e alerta para o crescimento da influência do estado na economia e 

para tanto, inclui o termo “neoliberalismo” (quase um neologismo na época) 

como uma nova opção entre “a burrice da esquerda e a ganância da direita” 

Para o articulista “a vaga liberal que varre o mundo, dentro de mais um 

decênio, se tanto, deve chegar ao país como le dernier cri.” As demais matérias 

trazem a marca do conservadorismo do jornal. Numa delas, reforço da matéria 

da capa, salienta-se que Sarney deve precaver-se contra o excesso de 

maleabilidade no trato com as greves e movimentos sociais, comparando-o 

com Franco Montoro, governador de São Paulo, acusado de leniente. Para o 

jornal “os abusos não podem ser suportados, pois o objetivo dos provocadores 

é solapar o princípio de autoridade num início de governo paralisado pela morte 

do presidente eleito” As estatísticas, nesse momento, ficam restritas às 

matérias de cunho econômico. Nos demais artigos o jornal se mostra disposto 

a fazer valer sua vocação: pede cautela com os avanços da sociedade civil de 

modo a garantir os postulados liberais que regem a redação e que deverão 

reger o país daqui para frente. As páginas de opinião/editorial se estendem 

pelas páginas 2,3 e 4. Esse formato irá sofrer inúmeras modificações na 
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medida em que a FSP avança em vendagens, forçando o “bravo matutino” a se 

modernizar. 

― Na FSP, percebe-se uma tentativa de pluralismo no debate entre 

diferentes opiniões. O formato é mais organizado: na segunda página, dois ou 

três editoriais ideologicamente austeros e quatro matérias de articulistas; na 

terceira, duas matérias antagônicas com dois especialistas dando seu ponto de 

vista sobre um determinado assunto. Esse formato foi o que predominou 

durante todo o período aqui abordado. Não há, assim como no OESP, nenhum 

destaque à estatística, exceto no caderno de economia em matérias cuja 

citação de índices se faz indispensável. 

O editorial principal na pagina dois traz dicas importantes sobre a 

tentativa de equilíbrio e imparcialidade almejada pelo jornal. Intitulado “Greve e 

Cidadania”, o artigo articula os pontos chave do momento, alertando que o 

movimento grevista pode ser uma “perigosa demonstração de descontrole” ao 

citar a invasão da fábrica da GM em São José dos Campos. Tais ações são 

comparadas com as ocorridas havia dois séculos, quando o movimento ludista 

quebrava maquinas no início da Revolução Industrial. O jornal pede moderação 

e faz coro com o governo na necessidade de um pacto social capaz de acalmar 

os ânimos e impor “um mínimo de moderação” que possa dar a “essas 

lideranças maior senso de realidade”. 

Na seção “Tendências/Debates”, na página três, o “radicalismo” do 

prócer petista Paul Singer é contrabalançado por dois artigos “moderados”: um 

de Guilherme Afif Domingos, então presidente da Associação Comercial de 

São Paulo, e outro de Cláudio Lembo, membro do partido Frente Liberal, 

versando sobre o primeiro de maio. O de Afif pede que, ao contrário da idéia 
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imobilista de pacto, sejam propostos mais avanços no sentido da total 

democratização do país e pede a união das classes empresariais (para a 

obtenção do pacto) para fazer frente à recém organizada e atuante classe 

trabalhadora. O artigo de Lembo lembra os 99 anos dos incidentes de Chicago 

que motivaram o primeiro de maio e pede flexibilidade na CLT, atrasada por ter 

sido baseada na “Carta Fascista”. 

 

 

7.1.2. Edições de 6 de janeiro de 1987 dos jornais FSP e OESP 

 

A. Cenário fornecido pela primeira página 

 

Na edição de 6 de janeiro podemos observar uma predominância de 

assuntos econômicos, os quais, por sua vez, como vimos em nossa análise 

quantitativa, deram destaque aos números, estatísticas e porcentagens. A 

posse de Sarney e as medidas econômicas adotadas para debelar a inflação 

foram positivas somente por um breve período. Findo o congelamento, 

assistíamos ao retorno da inflação. Estávamos às vésperas da instalação da 

Assembléia Nacional Constituinte, o que suscitava uma nova perspectiva para 

o fim da crise que o país enfrentava, motivada por instabilidades econômicas 

externas. O pacto social engendrado desde a posse de Sarney, e que previa 

principalmente a submissão pacífica dos trabalhadores, fracassava sem sequer 

ter sido posto em prática. 
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― Na FSP, vemos Orestes Quércia, futuro sucessor de Franco Montoro 

no governo do Estado, tratando de articulações políticas para composição de 

seu secretariado; noticia-se a reunião em que os representantes da CUT 

rejeitam o pacto salarial proposto pelo ministro do Trabalho; três pequenas 

notas sobre a saúde de Ronald Reagan, sobre juros e manifestações de 

estudantes chineses. Quatro fotos equilibram a página, com destaque para o 

governador Franco Montoro cercado por balões de festa, uma amostra do bom-

humor juvenil que o jornal procurava dar a algumas notícias. 

 

― No OESP, temos duas fotos contrabalanceando-se ao alto/baixo e 

direita/esquerda da página: a do alto, idêntica à publicada na FSP, mostra o 

choque entre dois trens nos EUA; e a de baixo, a reunião entre o ministro Almir 

Pazzianoto e o sindicalista Jair Meneguelli. O destaque principal vai para a 

ameaça de “desobediência civil”, proferida por Mario Amato, presidente da 

FIESP, que ocorreria caso o governo não promovesse um realinhamento de 

preços. Nessa edição, mais da metade das matérias de capa trazem algum tipo 

de porcentagem ou estatística, com destaque para a possível revisão da tabela 

do Imposto de Renda e para o aumento de 60% no preço dos pães proposto 

pelos “padeiros”, e numa pequena coluna, mas com um bom posicionamento 

na página, a chamada otimista para a matéria da PED: “Desemprego cai aos 

níveis de 1985”. 

 

B. Análise da matéria que retrata a PED 

Ambos os jornais dão destaque ao fato de a PED ter caído aos níveis de 

1984, ano referência de criação do índice. O OESP traz a matéria na capa, 
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mas concede pouco espaço à ela no caderno de economia, em que é 

publicada. Já a FSP não põe o assunto na capa, nem tampouco dá muito 

destaque nas páginas internas à queda do desemprego na cidade. Traz como 

mês de referência para o inicio da pesquisa 1985, já o Estado o situa em 1984: 

diferença significativa para quem se compromete a divulgar detalhes 

numéricos. A queda do índice aos níveis de 1984 é relativamente pouco 

significativa, pois se trata de uma data e de um valor referencial que marcam o 

início da contagem, e o prazo de pouco mais de dois anos passados não 

poderia realmente indicar variações expressivas, a não ser que o país 

estivesse passando por uma crise violenta ou experimentado um crescimento 

fora do normal. O índice em janeiro de 1987 apresentava apenas um viés de 

baixa, mas é apresentado como se fosse um avanço comemorável. 

 

― Na FSP, a matéria é acompanhada de um pequeno gráfico que 

mostra a diferença dos números absolutos de desempregados da PED entre 

1985 e 1986. A matéria apresenta muitos números e é difícil de ser entendida 

pelo leitor menos atento. Na pequena matéria, são citados, além dos 

percentuais de empregados e desempregados e seus números absolutos, a 

variação do índice por categorias (serviços, indústria e comércio), o número de 

empregos criados, a variação salarial por tipo de ocupação em percentuais e 

em números absolutos, o que seria, em situações ideais, o correto, caso 

houvesse mais espaço para discutir ou aprofundar as questões envolvidas, 

mas isso a matéria não faz, limitando-se a expor os números. Nesse momento 

ainda é destacado que a divulgação refere-se a ponderação do “trimestre 
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móvel”, informação que é paulatinamente abandonada nos anos posteriores 

em função do impacto que a divulgação do índice no mês representa. 

 

― No OESP, apesar da chamada na capa, o espaço dedicado à PED é 

ainda menor, limita-se a uma única coluna com quarenta e sete linhas, mas a 

matéria é mais descritiva no sentido de apresentar o número seguido de algum 

tipo de explicação ou correlação com fatos da atualidade. Explica, por exemplo, 

que as categorias autônomas lucraram com a melhora salarial das camadas 

sociais contratantes de serviços, com o congelamento das matérias-primas e 

com a possibilidade de reajustarem seus preços, o que aos assalariados era 

impossível naquele momento devido ao controle de preços. A matéria ressalta 

no final um dado importante que se refere ao âmbito aqui analisado: apenas 

25% da população ocupada auferiam um rendimento superior ao salário 

mínimo do Dieese, fato que insere a análise da pesquisa num quadro possível 

de reivindicações trabalhistas que o índice à época possuía. 

 

C. Matérias com estatísticas 

 

Não se observou destaque maior para as estatísticas nas páginas 

selecionadas dos dois jornais nos cadernos de política, local e internacional. 

 

― Na FSP, a presença das estatísticas também é discreta naquele 

momento, com exceção de uma matéria que ocupa três quartos da folha A-20 

para informar que “Vôlei supera o futebol entre os jovens de classe média”. A 

matéria com base em levantamento do Datafolha foi elaborada por intermédio 
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de “plano científico de autoria de Reginaldo Prandi, docente do departamento 

de Ciências Sociais da USP”, que fornece a chancela “científica”, sendo a 

formulação dos temas e a interpretação dos resultados “de responsabilidade da 

redação”. Os gráficos, ainda rudimentares, só com discos e colunas, ocupam 

metade da página para nos informar hábitos, frequências, divisões por gênero 

etc., mostrando a grande visibilidade que o vôlei começava ter entre os jovens 

e refletindo o fracasso da seleção brasileira de futebol na Copa do México no 

ano de 1986. Tais matérias sobre “comportamento” passaram a ser uma 

constante nas páginas da Folha, tanto que o Datafolha passou a pautar muitos 

assuntos na redação. As demais matérias, com exceção da PED, tratam, como 

no OESP, de assuntos ligados à inflação e reposição salarial. 

 

― No OESP, no caderno de economia, verificamos, além da PED, 

diversas matérias contendo expressões numéricas ou índices. Houve naquele 

momento uma preocupação com o retorno da inflação que se refletia no 

número de matérias sobre aumento de preços, repasse dos índices para os 

salários e as negociações sobre o pacto social. Dessas matérias, destacam-se 

a que fala sobre a suspensão do pagamento da dívida externa por três meses 

e a de capa, que trata da ameaça ao governo por parte da FIESP, caso não 

ocorra o descongelamento de preços. 

 

D. Análise da página de opinião/editorial 

 

― Na FSP, dois editoriais tratam de assuntos diversos: um sobre a 

polêmica envolvendo Marilena Chauí e Jose Arthur Giannotti sobre a produção 
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acadêmica dos docentes da USP, avaliação baseada em estatísticas; outro, 

“No rumo da privatização”, já citado anteriormente no capítulo 3, em que é feita 

uma comparação entre países que estiveram a liberalizar suas economias e o 

Brasil. Este artigo termina alertando que “precisamos reavaliar a presença do 

Estado na economia” e sugere que a “análise do que ocorre em outros países 

poderá oferecer importantes contribuições”. De que forma poderá ser feita essa 

análise, senão com a colaboração das pesquisas e estatísticas? Nos demais 

artigos assinados, destacamos uma das últimas colaborações de Cláudio 

Abramo, ex-editor do jornal e figura importante na consolidação do modelo 

levado a cabo até então na Folha, que comenta a negociação entre a CUT e o 

governo federal visando o pacto social então em debate. 

 

― No OESP, um artigo de Roque Spencer Maciel de Barros em 

destaque exalta, mais uma vez, o liberalismo e o termo “liberal”, posto em 

dúvida pelo ex-ministro Jarbas Passarinho como viável granjeador de votos 

populares. O artigo conclui que o próprio nome “liberal, que o singulariza, que 

lhe dá uma identidade real, poderá permitir-lhe ocupar o lugar que lhe deve 

caber em nosso futuro”. Note-se que tanto neste quanto no editorial analisado 

anteriormente fazem-se vaticínios prodigiosos sobre nossa caminhada rumo à 

liberalização de nossa economia, previsões que se confirmam não só no Brasil. 

Naquele momento, no Estadão, a página dois era dedicada à política e a 

artigos assinados por colaboradores e a página três, aos editoriais. 
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7.1.3. Edições de 16 de junho de 1992 dos jornais FSP e OESP 

 

Em nossa análise das duas edições de junho de 1992 da FSP e do 

OESP encontramos diversos fatores que vêm corroborar nossas teses: 

destaque para a PED na primeira página na FSP, coincidências em termos de 

formatação da primeira página nos dois jornais e aumento de notícias com 

base ou envolvendo números e estatísticas. 

 

A. Cenário fornecido pela primeira página 

 

O país se via envolto com as investigações contra Paulo Cesar Farias e 

estas, segundo a FSP, “se aproximam do Planalto”. Apesar da celeridade das 

informações, a Folha dá pouco destaque em sua primeira página às notícias 

que abordavam o “caso PC”, preferindo destacar no alto da página, em caixa 

alta, que “DESEMPREGO BATE NOVO RECORDE EM SÃO PAULO”. Já o 

OESP, prefere destacar que “PC pode ser indiciado pela polícia”, denúncias 

que podem resultar em “renúncia ou impeachment de Collor”. Há destaque em 

ambos os jornais para a greve no Porto de Santos e ao final da conferência 

“Eco 92”. 

Mais uma vez um único acontecimento parece dar a tônica da cobertura 

jornalística, mas a FSP dá destaque à PED, alertando que o índice de 16,1% é 

o maior desde que o índice passou a ser calculado, “registrando em maio 1.226 

milhão de trabalhadores sem emprego”. O OESP traz a notícia numa pequena 

coluna, num ponto de destaque da página: “Desemprego chega a 16,1% em 

maio e registra recorde”, informação que é creditada somente ao Dieese. 
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Um ponto importante para nossa análise diz respeito às semelhanças 

entre as duas edições, o que reforça nossa tese de que houve um movimento 

de aproximação estrutural entre os dois jornais no período: ambos trazem a 

mesma foto do porto de Santos em greve, com pombos se alimentando de 

restos de grãos pelo chão. Até a legenda das fotos é parecida, na FSP: 

“Pombos comem restos de trigo armazenado à espera de transporte no 

porto…”; no OESP: “Em mais um dia de greve o Porto de Santos vira 

comedouro de aves”. Numa outra foto no OESP, é mostrado o lixo que sobrou 

da conferência mundial “Eco 92” no Rio de Janeiro; na FSP, outra foto mostra, 

em destaque, o fogo consumindo o mato num terreno próximo ao Riocentro, 

onde ocorreu a “Eco 92”. Tais semelhanças revelam detalhes muito implícitos 

para serem consideradas coincidências, resta saber quem copiou quem. A FSP 

inovava com uma linguagem mais dinâmica, cores, infográficos e pesquisas de 

todos os matizes, com isso ganhava receita publicitária de seu tradicional 

concorrente, que se via impelido a tentar tirar a diferença, modernizando suas 

edições visual e editorialmente. 

 

B. Análise da matéria que retrata a PED 

 

― No OESP, na capa do caderno de economia, há um infográfico 

ilustrado por uma carinha insatisfeita que olha para baixo como que a reprovar 

o gráfico que mostra a evolução do índice nos meses de maio de 1985 a 1992. 

Esse boxe informa que a matéria completa está na página 3 do mesmo 

caderno: nela temos o espaço da notícia dividido entre o índice da PED e o da 

FIESP, que indicam aumento do desemprego, e do Sinicesp (Sindicato da 
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Indústria de Construção Pesada do Estado de São Paulo), que indica “elevação 

do número de empregos”. No trecho que retrata a PED, o jornalista se resume 

a apresentar os números. Não há registro de qualquer tipo de informação que 

explique o porquê de tal aumento, nem a contradição existente os diferentes 

índices. Um infográfico mostra que os “salários despencam”, o que é detalhado 

na matéria que diz que os salários valem 65% do que valiam em 1985. 

 

― Na FSP, a PED, chamada principal de capa, aparece na primeira 

parte do caderno de economia e ocupa cerca de 40% da página. Nessa edição, 

podemos observar pontos importantes quanto à relação entre números, 

notícias e o verdadeiro grau de imprecisão medido por diferenças pouco 

significativas nesse tipo de divulgação de estatísticas nos jornais. Existe um afã 

em se divulgar os números, independentemente do que possam significar. Um 

infográfico (cuja fonte é a FIESP) mostra, semana a semana, quatro meses do 

ano o número de contratações e demissões. A variação semanal deste índice é 

de míseros – 0,17%; – 0,48%; – 0,02% e – 0,01%. Na legenda, ficamos 

sabendo que essas porcentagens são o resultado entre as contratações (+) e 

demissões (–), sendo que não existem valores positivos no gráfico. Nenhuma 

dessas variações ultrapassa 0,5%. Dentro desse infográfico, num outro quadro, 

surge o número de desempregados de acordo com a PED: “Na grande São 

Paulo havia 1,226 milhões de desempregados em maio…”. Ao lado desse 

quadro, uma foto de igual tamanho que retrata o superintendente do Seade, 

Pedro Paulo Martoni Branco, com ar grave e, ao fundo, o diretor técnico do 

Dieese Sergio Mendonça, ostenta preocupação. A explicação está no texto que 

começa assim: “Na indústria paulista (a manchete é sobre a PED, mas o 
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número e o infográfico, lembremos, é do índice da FIESP), junho começou 

melhor do que maio acabou.” Parece um oráculo, adivinha ou erro de redação, 

mas é um texto jornalístico que teve chamada na primeira página com grande 

destaque. Segue o texto: “Na primeira semana deste mês foram demitidos mais 

4.500 trabalhadores o que significou queda de 0,28% no índice…” É nítida a 

confusão entre cifras, números e porcentagens que se agrava pela falta de 

contextualização, como acontece no infográfico, com sobreposição de 

diferentes índices e variações ínfimas. O número – 0,02% de variação de 

semana a semana na pesquisa da FIESP corresponde ao quê? Quantos são 

os desempregados? São informações que a matéria não traz. 

A tentativa de análise qualitativa provém da explicação de Pedro Paulo 

Martoni Branco, diretor do SEADE, que prevê piora, já que junho não tem 

atrativos para o consumo que possam barrar a queda do emprego. Em 

seguida, a matéria trata dos salários em mais uma frase ininteligível, pelo 

menos ao leitor não especialista (o especialista, certamente, também faria 

restrições): “Os salários mais altos foram os mais atingidos em abril. A queda 

do índice na faixa mais elevada, das quatro em que os institutos dividiram os 

salários, foi de 59,0 em março para 50,9, a metade do índice 100 estabelecido 

em 1985.” Traduzindo: os salários naquela data perderam metade de seu 

poder de compra se comparados com 1985. A resposta está nos dois últimos 

parágrafos da matéria: “Em Taubaté, a Daruma telecomunicações e informática 

demitiu 80 funcionários ontem…” e ”A Artex em Blumenau, segundo fabricante 

de produtos têxteis (…) determinou férias coletivas para 1270 funcionários da 

linha de produção (40% do quadro) durante um mês”. Esses dois setores 
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casualmente foram os que mais sofriam no momento com a abertura de nosso 

mercado interno, iniciado com a era Collor, mas isso os jornais omitem. 

 

C. Matérias com estatísticas 

 

Tanto na FSP quanto no OESP os desdobramentos do Caso PC 

dominam as agendas. 

Na FSP, por exemplo, relata-se que “Mercado reage a notícias”: dentro 

de sua lógica interna, a bolsa caiu 5,8% em São Paulo devido às investigações 

sobre PC Farias que poderiam vir a implicar o presidente Collor e resultar em 

retrocesso no processo de liberalização. Na página 7 do caderno de economia 

uma matéria sobre marketing de produtos naturais aparece no alto da página 

com um infográfico que ilustra a matéria e diz: “Pesquisa aponta consumidores 

‘verdes’” que são divididos em “autênticos” (11%); “pragmáticos” (11%); 

“indecisos” (26%); “resmungões” (24%) e “apáticos” (28%). A reportagem de 

Nelson Blecher trata do mesmo tema, entretanto, não cita esta mesma 

pesquisa. Na matéria logo abaixo passamos do marketing “verde” para o 

marketing dos médicos: “Médicos fazem sua propaganda nos EUA”, nela é 

citada uma pesquisa qualitativa feita com 550 médicos, ressalvando que “numa 

pesquisa quantitativa os ‘doctors’, certamente esconderiam o que fazem para 

desenvolver o seu ‘negócio’”. Nas duas matérias vemos assuntos que, a 

princípio, não seriam de interesse mercadológico estrito serem tratados como 

tal por serem referendados por uma pesquisa e estarem no caderno de 

economia. 
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D. Análise da página de opinião/editorial 

 

― Na FSP, página 2, não encontramos nenhuma matéria baseada em 

estatísticas, mas os editoriais, antes preocupados com temas e 

desenvolvimentos analítico/descritivos, já se arvoram a se apoiar em números, 

como o que versa sobre a violência policial em São Paulo. Com o título 

“Violência desmedida”, o artigo afirma ser emblemática a conduta “que causa 

586 mortes de civis somente de janeiro a maio deste ano em São Paulo”. E 

prossegue: “Quando os números atingem tal magnitude (…) fica claro que 

providências têm que ser tomadas”. Não sabemos de onde partiram tais 

números, ao que se referem, em que circunstâncias foram perpetradas tais 

mortes, nem quais as providências devem ser tomadas. O que vale é o peso 

que o número adquire quando vinculado a uma frase de impacto. A fonte 

primaria de tal “estudo” deve ter sido a própria Secretaria de Segurança 

Pública, notória por sua incapacidade em tecer suas próprias estatísticas de 

maneira confiável, por serem baseadas em boletins de ocorrência 

subfaturados. 

Outro artigo, publicado na página três, na seção “Tendências e 

Debates”, de autoria de Abram Szajman, da Federação do Comércio do 

Estado, faz um apelo pela “reabertura dos portos”, dominados pelo “monopólio 

estatal e pelo monopólio da mão de obra”. Um libelo recheado de números e 

estatísticas que comparam a ineficiência de nossos portos com a pujança dos 

que já se livraram do fardo burocrático/estatal: “O custo da ineficiência é 

espantoso e dados concretos comprovam o pesadelo: paga-se até US$ 51,3 

por tonelada embarcada no Porto de Santos, diante de US$ 4,5 em Antuérpia; 
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US$ 5,9 em Hamburgo e US$ 7,2 em Roterdã”. Lembremos que a matéria de 

capa dava destaque ao prejuízo de Cr$ 28 bilhões que a greve nos portos já 

causara ao país apenas nos seis dias de paralisação. 

Se repararmos nos trechos sublinhados nos dois parágrafos acima 

perceberemos a força que o número empresta às argumentações de que “algo 

deve ser feito” tanto para conter a violência policial quanto para por fim à ação 

dos sindicatos que atuam nos portos brasileiros. 

 

― No OESP, percebemos já nesta edição um novo formato que 

perdurará até os dias de hoje: na página 2, artigos assinados de tendências 

diversas; e na página 3, os tradicionais editoriais que ainda trazem rastros 

espectrais da antiga maneira de se fazer jornalismo com o abuso de adjetivos, 

chavões, frases feitas e expressões de efeito, em latim ou francês. Nas duas 

páginas aqui analisadas, percebemos uma preocupação no tratamento mais 

qualitativo dos temas e opiniões, ficando o uso de números e estatísticas 

restritos aos assuntos de interesse econômico. 

Neste momento de nossa análise, percebemos um tipo de informação 

quantificada tomando os espaços das notícias e opiniões de maneira paulatina, 

para reforçar todo o tipo de discurso, como o visto no artigo de Aluízio Nunes 

Ferreira, vice-governador do Estado e candidato à prefeitura da Capital de São 

Paulo, que alertava sobre o perigo da impunidade: 

 

“Não tenhamos dúvidas. As pesquisas de opinião (…) estão aí para quem 

quiser ver. Uma, do Ibope, mostra que 58% dos entrevistados querem que a 
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Procuradoria (…) e a Polícia Federal apurem as denuncias29 (…) apenas 25% 

acham que a responsabilidade é do Congresso Nacional (…).De todas as 

pesquisas, uma merece registro especial. Foi realizada pelo Instituto Data 

Brasil. O universo pesquisado é restrito (981 rapazes de 15 a 20 anos dos 

colégios particulares da zona sul do Rio). Mas quem dirá que o resultado não 

seria o mesmo se os entrevistados não fossem os jovens de São Paulo (…). 

Dentre as muitas descobertas (…) uma é sobre as expectativas destas moças 

e rapazes em relação ao Brasil do ano 2000.É preocupante: 70,9% deles 

acham que o País  estará pior ou igualou ao que é hoje. 

 

Percebamos o quanto há de imprecisão nesse tipo de informação, 

principalmente nas que se referem ou se relacionam às porcentagens, o que 

compromete a inteligibilidade e a integridade da informação. 

 

 

7.1.4. Edições de 27 de novembro de 1997 dos jornais FSP e OESP 

 

No final de 1997, terceiro ano do primeiro mandato de Fernando 

Henrique Cardoso, o país já havia dado seus primeiros passos no sentido da 

liberalização de sua economia. O regime democrático estava plenamente 

implantado, tendo a nossa jovem democracia passado até pela destituição de 

um presidente por um processo de impeachment. Apesar de o cenário 

econômico internacional ser de incertezas e do déficit comercial negativo, o 

governo adotava uma postura otimista, apostando em ações que pudessem 

melhorar a entrada de capital no país. Nas edições analisadas, o destaque é 
                                                            
29 Sobre o caso PC Farias envolvendo o governo Fernando Collor. 
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para o fim da estabilidade dos servidores públicos que prometia desonerar os 

governos e geraria, consequentemente, mais desemprego. Os jornais tentam 

manter algum equilíbrio, mas são reféns do cenário que ajudaram a construir, 

vendo somente “o lado bom” das ações liberalizantes e da intensificação do 

movimento do capital globalizado. 

 

A. Cenário fornecido pela primeira página 

 

O governo acabara de promover, no final de outubro de 1997, uma 

elevação das taxas de juros e editado um pacote fiscal que trouxe aperto à 

produção e ao consumo que haviam sido fortemente estimulados na primeira 

fase do Plano Real. A política de juros era a arma mais poderosa para conter a 

inflação e tentar fomentar o crescimento, mas as crises externas influíam 

diretamente no cenário volátil formado pela integração entre os capitais 

transnacionais, gerando ondas de instabilidade e dificultando a condução da 

política econômica. Na FSP, o exemplo: “Ajuste na Ásia dificulta vendas no 

Brasil”; ou em sua lógica peculiar, as bolsas de valores: “Reforma 

administrativa anima a Bovespa”. A interdependência entre as economias fazia 

com que o problema de uma região se espalhasse de forma sistêmica entre 

nações distantes, e as pesquisas se tornam nesse momento ferramenta usual 

de análise usada entre economistas e jornalistas para entender e interpretar 

aquele cenário globalizado com mais nitidez e inteligibilidade. 

 

― Na FSP, uma grande foto ocupa o alto da página e retrata a 

comemoração dos governistas pela aprovação da reforma administrativa: “Cai 
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a estabilidade do servidor”. Logo abaixo, ironicamente até, a notícia sobre a 

PED: “Desemprego atinge 1,48 milhão em São Paulo”. Um pouco mais abaixo, 

outra pesquisa alerta: “Executivo ganha 84 vezes mais que a base”, que 

mostrava a diferença salarial entre diretores e operários em diferentes países 

do mundo. O jornal arrisca um pouco de humor ao postar, logo abaixo da foto 

festiva dos parlamentares: a foto da campeã brasileira de jiu-jítsu, fazendo uma 

ponte, dando de barriga para a foto de cima. As demais manchetes da FSP são 

de assuntos cotidianos, com destaque para a aprovação do Novo Código Civil 

no Senado. 

 

― O OESP, agora já totalmente remodelado em termos gráficos, mais 

arejado, com menos texto, mais chamadas curtas e mais fotos, traz também 

como matéria principal o fim da estabilidade do servidor público. Outro 

destaque é a crise dos bancos asiáticos, uma das tantas que ameaçavam 

espalhar instabilidade financeira em todos os continentes, e, para comprovar os 

novos tempos do OESP, uma foto de um jogo de computador violento que o 

governo cogitava proibir. A austeridade fica por conta do destaque a uma bela 

foto de estátuas em perspectiva, que ilustra a matéria sobre a reabertura do 

distante Museu de Beirute. Como na FSP, o OESP, nesta edição, trata de 

assuntos mais frugais como futebol e cotidiano. A PED aparece no alto, em um 

box, no pé da página, com outras seis chamadas de diversos assuntos: “Taxa 

de desemprego é a maior desde 1985”. Apesar de tantas “novidades” boas 

para o mercado, e más para muitos setores da população, o jornal prefere 

manter uma postura otimista em sua primeira página com notícias como: 

“Toyota mantém investimento e Michelin anuncia planos”; “Novo banco dará 
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crédito a miniprodutor”; “500 produtos terão alíquota menor”; “Governo cobrará 

mais imposto dos bancos”. A notícia dada com mais ânimo pelo jornal é a que 

fala sobre a privatização da empresa de distribuição de energia do Mato 

Grosso: “Cemat prevê ágio pequeno hoje no leilão”, enquanto outra anunciava 

corte no orçamento das universidades federais. Tudo parece acontecer de 

acordo com o que o jornal previra havia dez anos com a economia, sendo, aos 

poucos, tragada e regida pelas “leis do mercado”, porém a relação desses 

fatores estruturais com o aumento do desemprego nunca é fornecida de 

maneira direta. 

 

B – Análise da matéria que retrata a PED 

 

Em ambos os jornais, encontramos a PED ocupando um espaço nobre, 

conquistado ao longo de 12 anos de divulgação, fruto do interesse por parte da 

imprensa, da população e dos analistas econômicos, gerado pelo aumento do 

desemprego no período. A PED ganha prestígio, amplia sua influência 

metodológica, firmando convênios que a levam para outros Estados, em 

parcerias com autarquias, secretarias ou fundações estaduais que seguem a 

metodologia criada pela parceria SEADE/DIEESE. Tanto na FSP quanto no 

OESP, podemos observar aspectos importantes relacionados aos temas que 

buscamos destacar em nossa análise, como a diferença metodológica entre a 

PED e a PME do IBGE, as diferentes vozes a discutir o assunto nas páginas 

dos jornais e o assunto reverberando em outras matérias e artigos dos jornais, 

apoiados pela revelação do aumento no desemprego. 
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― No OESP, temos, além da chamada na primeira página, uma 

pequena chamada no alto da capa do caderno de economia, que apresenta 

uma pequena foto do diretor do Seade, Pedro Paulo Martoni Branco, com o 

título: “Novo recorde do desemprego”. A matéria aparece na página B2, ocupa 

metade da folha e traz uma foto de Pedro Paulo, tendo a cidade ao fundo, e 

apresenta uma explicação em separado para a diferença entre o índice da PED 

e da PME do IBGE. A redação é taxativa e deixa claro que o aumento recorde 

do mês “indica que 1.428 milhão de pessoas estavam desempregadas na 

região”. Logo no início o texto procura enfatizar os motivos que levaram ao 

aumento do índice, o que é incomum nessa época do ano devido à 

aproximação do natal: “mais pessoas decidiram procurar emprego”, o que 

desmistifica a idéia impactante de que o índice só cresce com demissões. Pelo 

Seade fala Pedro Paulo Martoni Branco e pelo Dieese, seu diretor técnico 

Sérgio Mendonça que afirma ser este o pior final de ano desde que a PED foi 

criada há 13 anos. Há uma preocupação em detalhar alguns aspectos 

metodológicos, o que também é sinal de alguma evolução para fazer com que 

o leitor entenda como se chega a tais números. Isto é, a pesquisa subiu pelo 

aumento de sua base economicamente ativa e apesar do número recorde de 

contratações no comércio no mês de outubro, 42 mil pessoas. 

O que se depreende da matéria é que, por mais que se explique e 

detalhe os meandros dos números, fica marcada a sensação de aumento 

recorde estampada na manchete, sendo que a queda na ocupação foi de 0,1% 

(dez mil pessoas), enquanto o aumento dos que voltaram a procurar emprego 

corresponde a menos de 0,1% (nove mil pessoas). O índice, de fato, revela 

tendência de aumento anormal para o período e, por ser um índice, não 
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comporta a “margem de erro” comum em outras pesquisas por amostragem. 

Esse fator é detalhado num boxe central em que se ressalta que a “Taxa média 

nunca foi tão alta”. 

O destaque da edição do OESP fica por conta da comparação entre os 

índices do Seade e do IBGE ,feita pela sucursal do Rio de Janeiro, onde o 

órgão federal tem sua sede e onde a PED não entrou com sua metodologia. A 

diferença: com a “metodologia simples” do IBGE, o índice é de 6,59%; 

enquanto o da PED/SEADE é de 16,5%. Explicadas as diferenças 

metodológicas no texto (entre elas a que a PME pergunta pela procura de 

emprego nos últimos sete dias, enquanto na PED esta pergunta se refere aos 

últimos 30) ambos se declaram seguidores da recomendação da OIT para 

pesquisas sobre desemprego. A reportagem segue dando detalhes 

importantes, com alguns tropeços comuns de interpretação, sobre a 

metodologia da PED, identificando casos em que o desemprego oculto e oculto 

pelo desalento são esmiuçados de maneira bem clara, com seus respectivos 

índices. A sensação final é de termos mergulhado numa salada de números 

que só fazem sentido dentro de uma lógica muito estrita para se configurarem 

como uma informação válida ao leitor. 

 

― Na FSP, a primeira parte da matéria ocupa um apertado espaço na 

primeira folha do caderno Dinheiro: “Desemprego recorde atinge 1,42 mi em 

SP”, com um subtítulo que diz que “índice histórico é registrado pelo segundo 

mês seguido…”. A matéria, apesar do peso em tamanho dado à fonte na 

manchete, ocupa uma única coluna de 42 linhas. O resto da folha pertence a 

um anúncio de um banco e a diferentes infográficos ilustrados. A matéria, 
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nessa primeira folha, limita-se a fornecer os números brutos da pesquisa sem 

qualquer tipo de explicação mais detalhada. Diz que: “Há na região 1,428 

milhão de desempregados ou 16,5% da força de trabalho, a PEA”. A matéria 

parece estar ali somente para justificar a propaganda do banco. 

Na outra parte da matéria, podemos contemplar a cobertura feita pela 

Folha com quase quatro páginas dedicadas ao assunto desemprego, com 

diferentes reportagens falando sobre diferentes assuntos fornecidos por 

diversas fontes. A matéria principal aborda os mesmos tópicos do Estadão, 

com a diferença no detalhamento da comparação de outros meses de outubro, 

quando tivemos diferentes motivações para a alta do índice (plano Bresser, 

“crise mexicana” etc.). O texto preocupa-se em buscar explicações e ressalta a 

fala de Pedro Paulo Martoni Branco, que diz que o aumento no desemprego 

num período que geralmente é de queda é sinal de desaquecimento na 

economia. Mais uma vez vemos a análise partir de determinados fatos setoriais 

ou sazonais a despeito das bruscas mudanças macroeconômicas em curso no 

Brasil e em todo o planeta. O texto, na segunda parte da matéria, publicado na 

página oito, inicia assim: “O desemprego na grande São Paulo voltou a desafiar 

a lógica…”. O texto repete algumas das informações já publicadas na primeira 

parte, com as análises de Pedro Paulo M. Branco do SEADE e Sergio 

Mendonça do DIEESE que trazem as mesmas informações do Estadão. Na 

Folha, temos dois infográficos com quatro informações diferentes: “a taxa de 

desemprego total”; a “responsabilidade de cada um” dividindo a ocupação entre 

indústria, comércio e serviços; “o desempenho nos meses de outubro”; e “taxa 

media sobe de patamar”. Na mesma metade superior da folha, há a explicação 

das diferenças nas taxas medidas pela PED e PME: “Entenda porque há taxas 
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de 6% a 16%”. A matéria alerta que, apesar da distância entre elas serem 

enormes e ambas apontarem para o aumento do desemprego, “isso não 

significa que uma ou outra pesquisa possa estar errada ou manipulada”. Em 

seguida, uma síntese correta das diferenças metodológicas que causam a 

diferença entre os dois índices. 

Na parte inferior da página, temos um desdobramento da matéria que 

trata de rendimentos e detalha aspectos analíticos da divulgação da PED. 

Constata-se uma queda dos níveis em todos os patamares em que são 

baseadas as análises. A reportagem limita-se a expor os números e suas 

variáveis. A parte “qualitativa” fica por conta de um estudo do IPEA, que mostra 

que o salário mínimo naquele momento estava 120% abaixo das normas 

internacionais. O próprio redator da nota conclui que o estudo “não dá uma 

justificativa” para o “grande hiato” entre o real e o ideal. Dois outros quadros 

completam esta metade de página: um deles constata que o “Comércio 

emprega mais”, e a explicação parcial fica por conta de Sérgio Mendonça, que 

afirma ter o comércio “antecipado as contratações de novembro”, mas não se 

explora o porquê de a indústria e os serviços terem demitido num movimento 

atípico, já que o “pacote” do governo ainda não havia surtido o efeito (negativo 

para o emprego/desemprego, diga-se de passagem) a ponto de refletir nos 

níveis de ocupação. Logo abaixo, outro texto destaca que “Vendas desabam e 

Mercedes dá folga”. Uma terceira página traz mais desdobramentos: uma 

entrevista do presidente da Semp Toshiba, Afonso Brandão Hemmel, que 

aposta na redução da jornada de trabalho e de salários para suplantar a crise. 

O empresário dispensa o excesso de análises baseadas em números, mas em 

nome da “adequação ao mercado” do qual se revela “um súdito”, aproveita o 
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tema do desemprego para criticar os sindicatos: “os salários de toda nossa 

diretoria foram cortados em 20%. (…) eu sei que ganhamos muito (…). O 

problema está nos sindicatos de trabalhadores que acham que reduzir para 

80% ou 70% os salários é o mesmo que reduzir a zero. Eles são inflexíveis”. 

Na parte inferior da página, três matérias: “Um executivo ganha por 48 

operários”, que dá um exemplo de quão dramática seria a diferença no corte de 

20% no salário de um chefe se comparado com o mesmo corte em seus 

subordinados. Outras duas afirmam que “Projeto fixa 35 horas na França em 

2000” e “Meio período já é tendência na Europa”. Mais dois exemplos 

comparativos de nossa distância do restante do mundo já inserido na lógica do 

mercado. 

A Folha esforça-se em trazer muitas informações que coadunem ou 

reforcem os resultados atípicos da PED naquele momento, mas não se arrisca 

a criticar ou mesmo suscitar questionamentos que possam ir além do que a 

divulgação da pesquisa e os demais entrevistados disseram num claro exemplo 

de consentimento tácito com o que a pesquisa revelou. Nenhum dos dois 

jornais analisa o fato de o comércio estar aquecido pela oferta de produtos 

estrangeiros baratos, enquanto a indústria e os serviços perdem com a 

competição recém introduzida e avalizada pelo livre mercado. 

 

C. Matérias com estatísticas 

 

― Na FSP, há num box da página quatro, um infográfico que indica a 

avaliação do leitor da edição do dia anterior, o “Datadia”, provavelmente um 

resumo das pesquisas diárias que o jornal fazia com seus leitores. Na forma de 
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um termômetro, as medições de ótimo, bom e ruim; a manchete adequada ou 

inadequada; a avaliação da melhor foto etc. A Folha olha para o próprio umbigo 

com os olhos do leitor. Na página seguinte, um ataque ao oportunismo da 

oposição: “Liberação de verbas favorece a oposição”, com a chamada: “Até dia 

12, 62,8% das emendas petistas ao Orçamento haviam sido atendidas, 

superando as de governistas”. A matéria, que trata minuciosamente diversos 

pontos da Reforma Administrativa recém aprovada, traz em uma coluna lateral 

o levantamento feito pelo SIAF (Sistema Informatizado de Administração 

Financeira, do Governo Federal) e informa pelos percentuais o que cada 

partido barganhou em termos de emendas. A matéria contradiz os que fazem 

oposição utilizando o artifício das estatísticas. O próprio texto trata de contestar 

a importância do postulado estatístico tido como merecedor de destaque: “A 

diferença é que os partidos de oposição apresentaram um volume muito menor 

de emendas de interesse restrito às suas bases eleitorais”. Esse fato, porém, 

serviu ao tripúdio do Ministro dos Transportes Eliseu Padilha: “Isso mostra que 

é folclore essa história de que o governo só libera dinheiro para os aliados”. 

Dessa forma, um dado pinçado de uma das análises estatísticas oficiais serve 

à disputa política de maneira pouco científica ao ser divulgado com destaque 

nos jornais. Um exemplo claro de como a contextualização atua modificando 

postulados e da forma torpe com que as estatísticas foram usadas naquele 

momento. 

No restante desta edição, a ocorrência de estatísticas aparece em maior 

número somente no caderno de economia, como a que, na esteira da análise 

dos déficits causados por gastos públicos com salários de servidores, nos 

mostra, na página oito, uma pesquisa da Fundação SEADE (PMU ― Pesquisa 
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Municipal Unificada) em que são analisadas setecentas e cinquenta e seis 

variáveis para deduzir que o “Déficit se espalha entre prefeituras de SP”. A 

matéria toda baseada em valores, números e estatísticas, apesar de isolada no 

fim do caderno, requenta o assunto e reafirma a necessidade no corte de 

gastos com salários e custeio para atingir o equilíbrio das contas públicas. 

 

― No OESP, o destaque vai para o clima de otimismo que navega entre 

as vagas da incerteza. As manchetes são todas animadoras: “Governo cobrará 

mais tributo de bancos”; ”Máquinas voltarão a ficar isentas de IPI”; e as demais 

já mencionadas anteriormente. Não há nesta edição destaque maior às 

estatísticas. 

 

D. Análise da página de opinião/editorial 

 

― No OESP, destaca-se a opinião do professor Roberto Macedo em 

artigo na página dois em que analisa o esgotamento do Plano Real e prevê 

que, “infelizmente, as empresas terão de recorrer às demissões”, mas esse 

número poderia ser menor, “não fora a inflexibilidade da legislação trabalhista 

no País”. Para Macedo, a culpa é dos sindicatos que “são liderados por 

pessoas que não se preocupam com a situação do trabalhador demitido”. Uma 

clara tentativa de inversão de valores utilizando-se de uma lógica perversa em 

que os trabalhadores e seus representantes são os únicos culpados pela 

situação ruim em que se encontram. As pesquisas que alertavam sobre o 

aumento do desemprego servem, nesse caso, para a legitimação de posturas 

contrárias aos interesses dos trabalhadores. No editorial principal da página 
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três, o jornal se despe de seu manto liberal para tergiversar sobre a opção do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso em aumentar a alíquota do Imposto de 

Renda ou a do IPMF, o famigerado “imposto do cheque”, para “melhorar a 

distribuição dos encargos” entre as diferentes camadas da população. Os 

efeitos da abertura da economia são analisados em outro editorial como um 

fator contornável pelo aumento das exportações, cujo ritmo é elevado, “ao 

redor dos 11%, e só não é notado porque as importações superam essa marca 

e estão produzindo, este ano, um déficit recorde na balança comercial”. Na 

analise do jornal, só as exportações podem debelar o desemprego e livrar o 

país de sua vulnerabilidade externa, “enquanto se cuida de reformar as 

estruturas do Estado”. Apesar da gravidade do tema, o jornal nos tranquiliza, 

pois o governo “está fazendo a sua parte”, isto é, priorizando gradualmente a 

plena liberalização de nossa economia. 

 

― Na FSP, o editorial principal na página dois acena com o temor que a 

fervura desande e as reformas do Estado não tenham continuidade, por isso 

aplaude a quebra da estabilidade dos servidores e celebra o fato de o 

Executivo poder “conseguir a base de apoio necessária para transformar o país 

desde que se empenhe o bastante nesta tarefa”, pois é “preciso lembrar que é 

justamente nos círculos da finança globalizada que mais pesam 

favoravelmente os avanços na reforma do Estado”. Outro editorial versa sobre 

a “crise global dos bancos” ao redor do mundo, e os demais, sobre nuances 

políticas. Não há na página menção destacável a números ou pesquisas. Na 

terceira página, um artigo do professor José Goldemberg sobre investimentos 

em tecnologia se destaca a frase emblemática: “A competitividade econômica 
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internacional ocupa o papel central, antes ocupado pela Guerra Fria”. O 

restante da página é ocupado por uma matéria sobre o aborto e pelas cartas 

dos leitores. 

 

 

7.1.5. Edições de 18 de novembro de 1999 dos jornais FSP e OESP 

 

O país seguia seu embate na tentativa de controle dos problemas 

econômicos gerados pela instabilidade financeira mundial. Era comum lermos 

todos os dias a divulgação de alguma nova medida tomada para controlar a 

inflação, conter a queda ou a elevação do dólar ou equilibrar oferta e demanda 

pelo aumento dos juros. Apesar do viés neoliberal, o governo mantinha a 

economia sob rígido controle por meio de um intervencionismo radical. No 

segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o desgaste frente aos 

problemas econômicos era natural. As principais privatizações já haviam sido 

realizadas e, em raras exceções, a troca de gestão pública pela privada trouxe 

benefícios concretos à população, como lhes fora vendido, principalmente, no 

que tange à questão do emprego. O aumento do índice de desemprego atingia 

níveis alarmantes. Após 10 anos de ações voltadas à liberalização da 

economia, a promessa de melhorias na condição de empregabilidade não se 

cumprira. Percebe-se claramente que o noticiário econômico e seus assuntos 

migraram do caderno de economia para os demais durante o período abordado 

por este estudo. 
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A. Cenário fornecido pela primeira página 

 

― Na FSP, o grande destaque é a queda da PED: “DESEMPREGO EM 

SÃO PAULO CAI DE 19,7% PARA 19%”. Mesmo com o otimismo demonstrado 

na capa, ficamos sabendo que “apesar disso, o índice foi o mais alto para os 

meses de outubro desde que a pesquisa foi criada em 1985”. Outro “apesar de” 

vem logo adiante: a taxa média de 1999 também deve ser recorde, embalada 

pela queda de 0,18 no PIB do trimestre. Por outro lado, as medidas de 

desoneração dos gastos do Estado prosseguiam: “Aprovado projeto que reduz 

a aposentadoria” era a manchete, logo abaixo da que noticiava a PED, que 

anunciava as mudanças no “fator previdenciário” alterando o cálculo da 

aposentadoria. O jornal apela para o humor ao mostrar uma foto do papa João 

Paulo II com o rosto coberto acidentalmente por seu manto em cerimônia no 

Vaticano. 

A ausência de fatos passíveis de uma boa manchete justifica o destaque 

bombástico dado à PED. Vemos diversos fatos colocados em termos 

condicionais não conclusivos, como “CPI pede que Luiz Estevão seja alvo de 

investigação”; “Anunciado plano para reformular a FEBEM”; “IRA confirma 

negociação para desarmamento” ou “Justiça pode expropriar bens de 

Hildebrando”; entre outras matérias usuais e mornas do cotidiano. 

 

― No OESP, as manchetes também são mornas. O destaque principal 

vai para a CPI do narcotráfico que conseguira a prisão de um advogado e de 

um delegado acusados pelo roubo de trezentos e quarenta quilos de cocaína 

do IML de Campinas. A bolsa de valores também é destaque na ciranda da 
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instabilidade financeira: “Temor da inflação causa queda na bolsa”. A PED 

aparece numa pequena coluna com algum destaque: “Desemprego na Grande 

São Paulo começa a cair”; a chamada relata num tom otimista “para as 

próximas semanas o prosseguimento dessa tendência de queda”. O “porém” só 

aparece no último parágrafo, de maneira mais suave que seu concorrente 

direto, e indica que a taxa de 1999 deverá ser 1,4% maior que a de 199730. 

Logo abaixo, e na esteira da ação do Estado para diminuir os gastos públicos, 

lemos que “Câmara aprova, em primeiro turno, fim dos juízes classistas”. Já a 

notícia mais impactante, que fala sobre as mudanças nas aposentadorias, 

aparece acanhada em apenas duas linhas no canto inferior esquerdo: “Passa 

no Senado cálculo para a aposentadoria”; quase um eufemismo, pois se trata 

de redução nos vencimentos dos aposentados. As demais manchetes 

aparecem, assim como na Folha, repletas de condicionais: “Ganha força tese 

de suicídio de piloto do Boeing”; “Médico prepara técnica de transplante de 

pele”; “INCRA afasta ameaça de invasão de terra de FHC” e “Presidente quer 

fim dos bingos, afirma senador”. O toque de humor fica por conta da foto de 

dois perus soltos nas ruas da França como protesto de agricultores locais. 

 

B. Análise da matéria que retrata a PED 

 

― No OESP, na capa do caderno de economia (B1), uma pequena 

chamada faz contraponto à matéria principal da página (“Temor de inflação faz 

juro subir e bolsa cair”): “Mais empregos ― em outubro, na Grande SP, foram 

                                                            
30 Neste caso, a introdução desse tipo de percentual comparativo tem menos impacto do que se lêssemos, 
por exemplo, que “1999 deverá bater o recorde” ou “taxa é maior entre os meses pesquisados desde o 
início da pesquisa”. 



173 

 

criados 71 mil postos de trabalho”. A matéria começa na página B11 com um 

lide otimista e termina com conclusões sombrias: “O desemprego finalmente 

cedeu na Grande São Paulo e deve continuar encolhendo até o fim do ano”. A 

matéria se restringe a mostrar e comparar os diferentes números para no fim 

concluir que “este foi o pior ano para o emprego (…) o índice de 19% é 5% 

superior ao do mesmo mês do ano passado. É também a pior marca registrada 

num último trimestre em toda a história da pesquisa, iniciada em 1985”. No 

infográfico podemos constatar uma situação dramática. Em janeiro de 1999, o 

índice era de 17,8%; em julho, chega a 21,1% para atingir, em outubro, os 

19%. Uma situação insustentável em qualquer economia sadia. Os poucos 

indicadores de melhora não se sustentam e não justificam a ênfase da 

manchete e da chamada. Se analisarmos os detalhes, veremos que o 

desemprego diminuiu graças ao crescimento dos setores de serviços, os 

únicos que escaparam da camisa de força da política salarial do governo 

preocupado com o retorno da inflação. Dessa forma, as afirmações positivas 

dos técnicos são alentos contraditados, por exemplo, pelo fato de no final do 

ano as contratações ocorrerem com mais vigor, o que não acontece desta vez, 

pois o crescimento no emprego foi tímido, o pior outubro nas comparações com 

a série histórica da pesquisa. 

Num dos parágrafos que começa com um subtítulo “Bom sinal”, os 

técnicos revelam que a queda foi mais consistente por ter contemplado os 

chefes de família, mas, mais adiante, lemos que “Isso não quer dizer que os 

empregos criados em outubro irão sobreviver no ano de 2000”. O mesmo 

parágrafo afirma no final que, por este viés, o “mercado” envia um bom sinal 

“que aponta para o término do período de recessão neste último trimestre”. O 
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contato com o mundo real aparece num boxe que alerta: “Assalariados 

perderam 3% do rendimento ao ano”, o que também contradiz o receio do 

presidente Fernando Henrique com os aumentos salariais do setor privado “que 

poderiam provocar inflação”. Contudo a pesquisa aponta que no comércio a 

média salarial caiu em um ano nada menos que 19% e na indústria a perda foi 

de 6,2%. A média de 3,1% positivos foi compensada pelo aumento dos 

rendimentos no difuso segmento de serviços, dentro da lógica popular que diz 

que “se eu tenho um frango e você não tem nenhum, ambos temos meio 

frango”. Na página anterior, lemos que “trabalhadores são contra importação” 

de papel moeda da Austrália que “levará a empresa (de Salto, interior de São 

Paulo) a demitir imediatamente 50 dos 320 funcionários”. 

― Na FSP, o destaque é para o infográfico colorido que resume quase 

tudo o que a pesquisa revela no texto da matéria: a variação do índice de 

dezembro de 1998 a outubro de 1999; ao lado, a comparação das médias dos 

dois anos; abaixo, a flutuação a ocupação nos diferentes ramos e o rendimento 

mensal entre ocupados e assalariados. A notícia já aparece montada para que, 

com um passar de olhos, lendo a manchete e observando o infográfico, 

possamos saber do que trata toda a matéria e, possivelmente, não a ler 

integralmente. No mês de julho de 1999, a Folha mostra o índice de 20,1%, 

enquanto no Estadão o número é de 21,1%. Qual dos dois infográficos trará a 

informação correta? 

O texto segue informando os números da pesquisa com a intervenção 

pontual de Pedro Paulo M. Branco, diretor do SEADE que fala sobre a 

sazonalidade de fim de ano e sobre a queda do PIB, o que justificaria “a 

demora da recuperação da ocupação neste ano”. O toque “otimista” está na 
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chamada abaixo do infográfico: “Na capital paulista, taxa cai pelo terceiro mês, 

diz o Dieese”. A diferença segundo Pedro Paulo se dá pelo fato de a Capital 

concentrar o maior número de postos de trabalho no setor de serviços, o 

verdadeiro responsável pela queda do índice de desemprego e aumento do 

salário no mês. Há nessa matéria a comparação com a pesquisa da FIESP que 

aponta um aumento menor do nível de emprego, o que segundo a reportagem 

se deve ao fato de a referida pesquisa não aferir as chamadas “fábricas de 

fundo de quintal” e se restringirem à criação de empregos com carteira 

assinada. Um pequeno detalhe no fim de um parágrafo faz toda a diferença: 

Segundo Sergio Mendonça do DIEESE, “a estabilidade da População 

Economicamente Ativa (PEA), impediu o crescimento da taxa”, isto é, a 

desmotivação das pessoas na procura de emprego, provocada pelo aumento 

dos índices divulgados na imprensa e pela situação de instabilidade na 

economia, impediu que o desemprego subisse ainda mais. Um fator que vem 

corroborar nossa tese e que nem sempre é explorado nas matérias que falam 

sobre emprego. Novamente, nos dois jornais, vemos informações tratadas de 

maneira superficial, trazendo os números como âncora de uma realidade 

extremamente complexa que tenta “caber” no exíguo espaço dedicado ao 

assunto. O espaço e a importância da “queda” do desemprego não justificam o 

destaque dado na edição da Folha, a não ser que tenhamos, como neste caso, 

uma edição em que nenhum outro fato de maior importância se interpôs. 

Na página seguinte, o destaque é para o salário e mais uma vez, como 

no Estadão, o lide otimista não condiz com o que diz a matéria: “Rendimento se 

recupera em setembro”. Ficamos sabendo que o rendimento médio dos 

ocupados foi de R$ 841,00 para R$ 851,00 de um mês para o outro. Apesar da 
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“recuperação” mencionada na manchete, a matéria só fala em queda: – 4,3% 

dos que tem carteira assinada; –1,9% na indústria; –3,5% no comércio. Na 

comparação com a série histórica, tem-se mais queda: –2,0% para os 

assalariados e –3,6 para os ocupados em relação a setembro de 1998; –19% 

no comércio; –6,2% na indústria e –3,6% nos serviços. Fica difícil entender a 

ênfase na “recuperação” citada com destaque pelo jornal com tantos 

indicadores negativos. O contato com o mundo real vem num box em que uma 

estudante universitária de Porto Alegre se mostra contente por ter conseguido 

um emprego como recicladora de lixo: “Desde ontem trabalha à noite entre 

dejetos. ‘O que importa é que tenho um emprego’, afirmou ela que agora ganha 

pouco mais de R$ 200,00”. 

 

C. Matérias com estatísticas 

 

― Na FSP, vemos na pagina quatro do primeiro caderno, a tradicional 

pesquisa sobre a “opinião do leitor” sobre capa e conteúdo da edição anterior. 

O que sobressai no primeiro caderno da Folha não são as pesquisas, mas sim 

os infográficos. Publicados na forma de quadros que resumem os principais 

tópicos abordados nas próprias matérias, servindo basicamente para o leitor 

apressado se inteirar dos assuntos. Não observamos nesta edição matérias 

que tragam as pesquisas com maior destaque, com exceção das publicadas no 

caderno de economia e de uma matéria que trata da produção intelectual na 

USP: “Número de formados sobe 28% desde 89”; e outra que compara os 

níveis de investimento na FEBEM de São Paulo. 
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― No OESP, o primeiro caderno está repleto de notícias sobre as 

investigações da CPI do narcotráfico e os desdobramentos da morte de Paulo 

Cesar Farias. Apesar da importância do assunto, a reportagem sobre as 

mudanças nas aposentadorias ganhou somente uma análise técnica do jornal, 

baseada em cálculos e porcentagens para explicar que os aposentados 

ganharão menos. Na capa do caderno “Geral/Internacional”, uma matéria 

chama a atenção por revelar que 87% das empresas do sudeste “investem 

contra a pobreza”. Trata-se de uma pesquisa por amostragem do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que mostra que “300 mil empresas com 

mais de um funcionário realizaram benefícios para a sociedade”. A pesquisa 

analisou 1752 empresas de um universo de 445 mil. A matéria faz um 

arrazoado sobre o espírito benevolente dos empresários do Sudeste que, 

afinal, cumprem agora uma função que antes era estrita do Estado. No final da 

matéria, já desconfiados da gentileza dos números, lemos que a classificação 

de “ação social” adotada pelo IPEA é bastante ampla: “Qualquer projeto ou 

doação de recursos (quais? De que tipo?) para pessoas e entidades públicas 

ou sem fins lucrativos foi considerada como atividade social”. Mais uma vez a 

manchete vende uma ação fabulosa exposta por uma pesquisa, mas não 

revela o que podem ser consideradas “ações sociais”. 

Na página A18, vemos uma matéria sobre reciclagem de latas de 

alumínio toda baseada em números e estatísticas fornecidos pela Associação 

Brasileira do Alumínio, em que é citada a porcentagem de 82% de 

aproveitamento no Brasil, uma marca excelente impulsionada, porém, pela 

pobreza. O caderno de economia traz diversas matérias e artigos significativos, 

como a que pede “Um senso de urgência”, pois “a nação tem sido tímida em 
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transformar a pressão da concorrência em ação positiva”. Nesse artigo do 

professor Dionísio Dias Carneiro, destaca-se que o retorno da inflação ameaça 

o presidente Fernando Henrique Cardoso “diante da opinião pública”, segundo 

o Instituto de pesquisas Vox Populi, “depois de ter descido ao inferno profundo 

da impopularidade, quando a ameaça da inflação se combinava com o medo 

do desemprego (…)”. Vemos nesse artigo a necessidade de mais abertura para 

que a economia possa gerar mais dinamismo, e, para isso, as pesquisas, sem 

sequer citar números, fornecem o pano de fundo para as argumentações do 

articulista. 

 

D. Análise da página de opinião/editorial 

 

― No OESP, apesar do momento economicamente tenso, nenhum dos 

artigos editoriais dá maior ênfase às pesquisas. O que se destaca é a ojeriza 

ao líder cubano Fidel Castro; considerações positivas sobre o Programa Saúde 

da Família; a fila dos precatórios; e o jovem serial killer de classe média que 

matou duas pessoas num cinema de um shopping de São Paulo. A matéria que 

mais cita índices e pesquisas versa sobre o peso que as tarifas privatizadas 

terão nos resultados da inflação; nela afirma-se que “o governo terá que ter 

todo o cuidado para não dar a impressão de estar atropelando os contratos”. É 

preciso ter cuidado com o mercado, cuidado que este mesmo mercado parece 

não estar tendo com a população e com o governo ao aumentar preços e 

tarifas após as privatizações. 
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― Na FSP, há destaque a duas matérias de cunho econômico na página 

dois, ambos baseados em índices, pesquisas e porcentagens, apesar de não 

trazerem números de forma explícita: “Agitação de preços” sobre o “repique 

inflacionário” do momento no Brasil; e “Paraíso em Wall Street”, que comenta 

que a subida de juros nos EUA “pode ser uma ameaça perigosa às economias 

periféricas” e levaria a “um aquecimento exagerado da economia dos EUA”, 

que por sua vez dificultariam nossas condições de financiamento e a 

“consequente criação de empregos”. As anomalias que acontecem em 

decorrência desse tipo de contágio ou efeito colateral nas economias mundiais 

são tratadas pelo jornal de modo corriqueiro, sem um aprofundamento crítico à 

lógica que impulsiona tais crises. 

A página três mantém o pluralismo almejado do jornal e contrapõe um 

artigo de Paulo Maluf, então presidente do PPB, sobre corrupção e narcotráfico 

com uma crítica de Emir Sader sobre a crise de identidade da “Terceira Via”. 

No artigo de Maluf, observamos uma pérola da imprecisão informativa: “Não é 

difícil mensurar o poder de fogo da corrupção advinda do narcotráfico. Cálculos 

recentes dão conta de que a movimentação com o tráfico de drogas soma 

alguma coisa perto de 5% do PIB mundial”; se calcular o PIB mundial é uma 

operação complexa que envolve inúmeras variantes imprecisas, calcular o que 

se movimenta com o tráfico de drogas é uma operação muito mais imprecisa 

ainda, dada a total informalidade desse setor. Chegar ao número exato de 5% 

torna a informação mera especulação, principalmente se não sabemos de onde 

se extraíram tais quantificações. No ácido artigo de Emir Sader, o mote é a 

crítica ao presidente Fernando Henrique Cardoso, considerado pelo articulista 

como a “Tiririca da Terceira Via”, já que, apesar do “S” de “social” na sigla do 
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PSDB, este seria “um partido de direita”, sendo FHC “eleito e reeleito com base 

no capital especulativo, a quem favorece prioritariamente”. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A primeira impressão que sobressai da análise do conjunto do material 

recolhido é a noção de reificação que nos é fornecida pela lente das 

estatísticas sobre desemprego publicadas nos jornais contemporâneos. O 

desemprego é, em primeira instância, uma condição individual do sujeito 

acometido pela falta de trabalho. Essa condição, entre outras coisas, 

desestrutura famílias, traz a privação de bens materiais, angústia, e em muitos 

casos, condições sub-humanas de sobrevivência. O desemprego agrava, de 

maneira eficaz, as já ruins condições de vida de alguns segmentos menos 

privilegiados da sociedade. 

Ao vermos o crescimento do número de desempregados, no período 

abordado por este trabalho, pela divulgação da PED na imprensa, podemos 

imaginar uma multidão de pessoas na condição de desemprego. Uma multidão 

acrescida mês a mês por milhares e milhares de pessoas. As lutas individuais, 

as particularidades das histórias de vida e suas diferenças são suprimidas para 

dar lugar à noção de massa. Um primeiro aspecto desta análise é a passagem 

individual para a coletiva, da condição pessoal e única do entrevistado para a 

numérica no momento da entrevista e posteriormente na produção e da análise 

dos dados31. Outro aspecto, diz respeito às condições da produção jornalística 

na atualidade, assunto já abordado nos capítulos anteriores e retomado 

adiante. 

                                                            
31 Esta é uma questão controversa: A estatística existe para que tenhamos uma visão de conjunto e não 
uma noção a respeito de particularidades. Mas, de qualquer forma, existe um momento em que esta 
passagem ocorre. 
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Não há um padrão observável nesta pequena amostragem ou em outras 

leituras feitas de forma aleatória com relação à forma ou ao espaço ocupado 

por notícias envolvendo pesquisas como a PED. A divulgação de detalhes 

numéricos parece vir presente na notícia apenas para justificar a sua pretensa 

precisão. O verdadeiro sentido que as estatísticas trazem ao noticiário não 

provém de seus detalhes informativos, mas sim na busca por marcar um 

momento em que o desemprego subiu, desceu ou atingiu um novo recorde, isto 

é, visam criar uma manchete impactante. Dessa forma, a massa informativa 

presente no conteúdo da notícia parece ser pouco significativa, principalmente 

nos anos iniciais da pesquisa, resumindo-se a apresentar os números assim 

como foram divulgados. Raramente o jornalista procura arriscar algum tipo de 

análise, o que, quando acontece, na maioria das vezes mais confunde do que 

esclarece o leitor. Além disso, percebemos que a divulgação da PED ganha 

maior destaque quando não existem notícias mais importantes para ocupar 

espaços nos jornais. Essa lógica nunca é clara para o leitor e talvez só faça 

sentido ao editor do jornal ou ao seu dono. Muitas vezes temos a sensação de 

que a divulgação do índice, independentemente de sua importância, é um 

chamariz. 

Na maioria dos casos analisados, o tratamento da matéria é otimista em 

excesso quando o índice cai, e pessimista quando sobe, ou é extremamente 

contraditório, apresentando um sentido numa frase e outro em outra, sem a 

devida ponderação crítica por parte do redator. As diferentes possibilidades de 

interpretação tornam a publicação de qualquer pesquisa manipulável no 

sentido de reforçar esta ou aquela tendência positiva ou negativa que se queira 

ressaltar no momento. Se compararmos o índice de um determinado ano com 
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o do ano anterior, teremos aumento, se compararmos com o mês anterior, 

diminuição. Teremos aumento do índice em números absolutos, mas 

diminuição em números percentuais; aumento na média ponderada trimestral e 

diminuição na ponderação anual etc. Não obstante, a divulgação da pesquisa 

por parte do SEADE/DIEESE procura sempre ser fria, técnica: cabe aos 

jornalistas, portanto, esquentarem os assuntos para torná-los noticiáveis. 

Existe um ajustamento tácito entre a demanda imediatista do jornal em 

estampar um número com alarde em sua capa e entre o órgão produtor desse 

número, chegando até a haver uma disputa entre os últimos para ver quem 

consegue “sair na frente” ou ter seu índice publicado com mais destaque. Essa 

cumplicidade colabora para que haja uma “paulatina burocratização do 

processo de construção da notícia”. Para Lopes, “a escassez de deixas 

simbólicas ― que torna os conteúdos mais vulneráveis à distorção” seria 

compensada, em parte, “por um grande investimento nos fatos quantificados, 

desprovidos do atributo opinativo”. As estatísticas enquanto “capitais simbólicos 

administrados” que armazenam, fazem circular e integram parte importante de 

nossa noção a respeito da realidade social, catalisariam “a dimensão 

comunicativa do fato” na contemporaneidade. (LOPES, 2002:201-202). Ficou 

patente em nossa análise dos jornais durante o período investigado a 

observância de uma nítida hegemonia dos assuntos de ordem econômica e a 

linguagem preferencial dessa hegemonia se deu pelas pesquisas. 

Verificamos também uma tendência à padronização na imprensa escrita, 

e a linguagem dos números nos jornais serviu a esse intuito. Se todos 

passarmos a pensar a partir de uma única lógica, a nossa linguagem poderá 

ser unificada em uma só. As bolsas de valores adotam essa mesma lógica: as 
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cotações e variações pontuais para mais ou para menos dos papéis 

negociados podem hoje ser entendidos por qualquer cidadão na face da Terra. 

As discussões a respeito das mudanças nos sistemas políticos e 

econômicos foram representadas pelos valores, números e porcentagens que 

nos mostraram de que forma determinadas economias evoluíram pujantemente 

atuando em concordância com o mercado, enquanto outras definhavam sob o 

peso da mão do Estado. O jornalismo impresso não só repercutiu essa 

tendência como também a divulgou e incentivou a sua implantação, agindo em 

defesa da ordem hegemônica e demonstrando de forma cabal, pelas 

pesquisas, qual seria a melhor opção a seguir. 

Não podemos negar a velocidade das transformações ocorridas no 

mundo, e a ciência nos fornece as devidas ferramentas para que possamos 

prever ou planejar nossas ações nessa dinâmica. Devemos sim estar cientes 

de que existe uma parcela de incerteza que nunca é calculada a bom termo e 

que pode fazer de nossas certezas mera especulação. Maria Elisa Cevasco, ao 

comentar a obra de Raymond Williams, revela-nos que o hegemônico, por sua 

vez, 

 

embora dominante e sempre em transformação, não pode encampar tudo (…). 

Nenhum modo de produção, e portanto nenhuma ordem ou sociedade (…) é 

capaz de abarcar toda a abrangência da prática social humana, da energia e 

das intenções (…) É fato que as modalidades de dominação operam 

seletivamente e portanto acabam sempre deixando de fora algo da 

abrangência total das práticas humanas reais e possíveis. (CEVASCO, 

2001:150) 
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O aumento sucessivo do índice verificado no período abordado adveio 

principalmente pelas crises econômicas internacionais e pela liberação das 

importações de produtos industrializados. O primeiro fator é constantemente 

ressaltado nas matérias, pois nos faz entender que há nele uma 

inexorabilidade: não nos cabe agir para mudar o cenário econômico 

internacional, só nos resta a resignação, e isso os números nos provam. O 

segundo fator é sempre omitido pelos jornais e é minimizado quando faz parte 

da fala de algum empresário ou de técnicos do governo. Em nenhuma das 

matérias analisadas nesta amostragem e em outras também consultadas fez-

se menção direta ao fato de o aumento do desemprego ter ocorrido em função 

da liberação das importações. Para superar nossos problemas econômicos e 

melhorar nossas condições de emprego, temos de nos tornar “mais 

competitivos”, isto é, reduzir salários, flexibilizar as leis trabalhistas, diminuir a 

margem de lucro e baratear a oferta de matéria-prima. 

Segundo a visão dos jornais, se a imposição das medidas que 

aumentam o desemprego vêm do mercado, devemos entendê-las, pois visam 

nossa inserção; se vêm do governo, devemos torcer para que o ritmo da 

liberalização seja acelerado; mas se vêm dos trabalhadores, devemos rechaçá-

las, pois implicam em atraso. 

A prática do jornalismo passou, no momento abordado pela análise, por 

pressões advindas de vários lados: estressaram-se as condições de produção 

da notícia; o profissional de redação teve de produzir mais, de forma mais 

sintética e muitas vezes sem a devida apuração. Outro fator de pressão adveio 

da abundante e constante oferta de estatísticas, provocado pela intensificação 
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do fluxo de capital financeiro que passou a tomar os índices socioeconômicos 

como fatores de análise que pudessem vir a influenciar o cenário dos 

investimentos. Assim, o aumento do desemprego, níveis de crescimento ou as 

taxas de escolaridade, por exemplo, constatados em determinada região, 

puderam determinar este ou aquele movimento do capital. 

Dentro do quadro exposto nos capítulos anteriores, podemos inferir que 

o movimento da economia de mercado mundializada traz consigo uma 

necessidade de controle que visa à manutenção de sua existência de forma 

hegemônica, e as estatísticas são uma poderosa ferramenta para que se 

exerça esse controle. Um controle que já extrapola a mera noção disciplinar 

proposta por Michel Foucault e que se naturalizou por meio de sua 

disseminação pela linguagem dos meios de comunicação de massa. 

Fica evidenciada em nossa análise a mudança pela qual a divulgação da 

PED passou nos 15 anos abordados aqui. Num primeiro momento, a PED é um 

índice que vai contra os índices “oficiais” do governo federal e serve à luta dos 

trabalhadores e da oposição na conquista do espaço político. Num segundo 

momento, com o aumento do índice e já em um quadro de liberalização da 

economia, serve para que patrões e governo fortaleçam seu discurso a favor 

de mudanças nas leis trabalhistas como a única forma de criar mais empregos. 

Num terceiro momento, a PED passa a ser mais um dos números da cesta que 

compõem as analises sobre os movimentos do capital na economia. 

“A globalização sempre existiu, o capitalismo é o mesmo de sempre e 

suas práticas consagradas estão incrustadas no ser, fazem parte da evolução 

do ser humano”. Afirmações como essa todos certamente já ouvimos e os 

meios de comunicação de massa fizeram coro a esse tipo de pensamento, 
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enfatizando-o. O discurso legitimador da força hegemônica do capitalismo 

avançou junto ao aumento do poder e da penetração dos meios de 

comunicação em um movimento irresistível, de modo a tornar esse avanço 

incontornável. 

Se as previsões publicadas na imprensa, entre o fim dos anos de 1980 

para o início dos 90, alertassem para o possível aumento do desemprego e 

para a precarização das condições de trabalho, como realmente observamos 

no período em todo o mundo, talvez essa aceitação na contemporaneidade não 

fosse tão pacífica ou mesmo inexorável. 

Há uma brutal contradição em toda esta trajetória de 15 anos e esta 

contradição ocorreu em todo o mundo, com consequências nefastas aos 

países menos desenvolvidos: enquanto a promessa de liberalização ganhava 

espaços, corações, mentes e as páginas dos jornais nos prometendo no futuro 

algo parecido com o pleno emprego, o desemprego crescia de forma 

assustadora em todos os continentes. 

Os principais estudos sobre o mercado de trabalho brasileiro apontam 

que os anos 90 foram marcados pelo aumento da precariedade no mercado de 

trabalho. “Só na região metropolitana de São Paulo, o número de 

desempregados subiu de 614.000 pessoas em 1989 para 1.715.000 em 1999, 

isto é, quase triplicou em uma década em que as medidas liberalizantes foram 

implantadas no país” (DIEESE, 2001:51). Os índices de desemprego chegaram 

ao seu ponto máximo nas regiões pesquisadas, cresceram as relações de 

trabalho sujeitas a grande instabilidade e falta de proteção e aumentou a 

destruição de postos de trabalho no setor industrial. As previsões sobre essa 

catástrofe existiram, mas não foram utilizadas pela imprensa, que optou por ser 
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porta-voz da total liberalização da economia e passou a usar 

comparativamente os números das pesquisas para apontar a necessidade de 

nos adaptarmos frente às mudanças que nos trouxeram apenas a precarização 

das condições de trabalho. 

Devemos nesta conclusão retomar os princípios que nortearam a 

formulação deste estudo enquanto contribuição importante para o estudo da 

História e para a historiografia de maneira geral. A história contada pelas 

estatísticas publicadas nos jornais é uma história incompleta. O exercício da 

crítica documental no futuro tornar-se-á uma tarefa cada vez mais complexa, 

tendo que ser capaz de comparar e distinguir entre as inúmeras fontes, entre 

elas as estatísticas, para saber qual a interpretação mais fiel de um 

determinado fato. Quanto mais dispomos de fontes para conhecermos a 

realidade que nos cerca, mais se complica nossa capacidade em discernir qual 

é a verdade. 

Voltemos a Walter Benjamin e tracemos um paralelo relativo à 

introdução da fotografia no jornalismo impresso: para ele, a fotografia veio 

substituir os desenhos e ilustrações manuais e deu maior precisão ao fato que 

pretendia ilustrar. Essa mudança teve uma consequência política, inclusive, e 

se transformou num dos “autos no processo da história”. À fotografia também 

se imputa o fator incontestável que atribuímos ao poder da estatística em 

retratar uma determinada realidade. Benjamin nos expõe uma analogia que 

gostaríamos de destacar: 

 

Cada um de nós pode observar que uma imagem, uma escultura e 

principalmente um edifício são mais facilmente visíveis na fotografia que na 
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realidade. A tentação é grande de atribuir a responsabilidade por este 

fenômeno à decadência do gosto artístico ou ao fracasso dos nossos 

contemporâneos. (…) Não podemos agora vê-las (as obras) como criações 

individuais; elas se transformaram em criações coletivas tão possantes que 

precisamos diminuí-las para que nos apoderemos delas. Em última instância, 

os métodos de reprodução mecânica constituem uma técnica de miniaturização 

e ajudam o homem a assegurar sobre as obras um grau de domínio sem o qual 

elas não mais poderiam ser utilizadas. (BENJAMIN, 1996:104). 

 

A acusação de reificação da realidade se aplica à estatística quando 

atua como um flash instantâneo de uma determinada situação ou realidade. 

Nesse sentido, podemos negar a estatística como medida exata para a 

constatação histórica ― ao contrário da fotografia, que, segundo Benjamin, 

serviria como prova histórica e seria, em alguns casos, mais exata do que a 

própria realidade ― e admiti-la somente como modelização, já que sempre 

implica numa certa imprecisão. 

Não queremos aqui advogar por uma imprensa imutável, apegada aos 

valores literários do passado e que não enxerga e nem absorve as novas 

formas de observar a realidade. A imprensa mudou e muito nos quinze anos 

abordados nesta análise e essa mudança ocorreu na forma gráfica e no 

conteúdo das matérias, seguindo um fluxo determinado, entre outras coisas, 

pela concorrência com os meios eletrônicos. É óbvio que a partir do aumento 

do índice de desemprego e pela riqueza de detalhes exposta pela nova 

metodologia da PED, houvesse também um maior interesse pelo assunto, tanto 

por parte da imprensa como por parte do leitor. Observamos, por essa mesma 

óptica, um incremento legítimo, tanto pelo lado da oferta ― a Fundação 
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SEADE e o DIEESE divulgando os dados de sua pesquisa ― como por parte 

da demanda da imprensa que soube perceber e traduzir a preocupação e o 

interesse de seus leitores com relação ao tema do desemprego. 

Apesar da “pesquisite” ser uma prática recorrente na imprensa, 

verificamos que o fenômeno observado no período abordado aqui existiu por 

conta da forma crescente pela qual a realidade foi e vem sendo retratada nas 

pesquisas, orientando nosso raciocínio em função delas. A imprensa brasileira, 

por sua vez, aceitou essa forma de representação em suas páginas por 

conveniência prática, por motivações ideológicas e por acreditar poder vir a 

lucrar mais com a liberalização da economia. 

Estariam assim justificadas as escolhas dos jornais, dos jornalistas e dos 

que só enxergam a realidade por intermédio das estatísticas? Sim se por meio 

delas, nós, seus leitores e estudiosos, não estivéssemos sendo forçados a 

olhar também pela mesma óptica. 

Tratou-se durante o período analisado de disseminar a linguagem do 

mercado por entre todas as relações da sociedade. Ao nos fornecer uma noção 

numérica dos fatos, os jornais nos fizeram entender determinados assuntos 

somente por esse ângulo. Em todos os exemplos consultados, nenhuma das 

matérias que tiveram como assunto o desemprego esteve desvencilhada de 

algum tipo de comparação numérica ou estatística, sejam elas do SEADE, do 

IBGE, da FIESP ou de outrem. 

Não se trata da simples constatação de que o mundo mudou e a nossa 

forma de ver o mundo pelos dos jornais também tenha mudado, pois essa 

forma de racionalização já foi experimentada na filosofia com o positivismo e na 

historiografia com a cliometria, por exemplo. O simples fato de existirem 
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abundantes ofertas de estatísticas não nos orienta por si só para que olhemos 

a realidade somente por meio delas e dessa forma as utilizemos com maior ou 

menor frequência, intensidade ou valor. 

As estatísticas, indo na contramão de sua função legítima que é a de 

aperfeiçoar o olhar da sociedade sobre si mesma usando as ferramentas das 

ciências sociais, constituíram-se paulatinamente, durante o período abordado, 

como um dos agentes das forças do capital globalizado.  

Os jornais, que são os meios mais abalizados para trazerem aos leitores 

informações precisas, completas e confiáveis, adquiriram uma pretensa 

objetividade, mas perderam uma dimensão autoral crítica quando determinados 

fatos passaram a nos ser mostrados unicamente pela lente das estatísticas. A 

função “manipuladora” da realidade, frequentemente imputada à imprensa, foi 

transferida para a demonstração de fatos através dos números e das 

estatísticas, que, dessa forma, eximem os jornais da responsabilidade 

ideológica presente na informação.  

A crítica, quando existiu, seja por parte de autoridades, empresários ou 

sindicalistas, ficou sempre relegada ao que o resultado da pesquisa revelou, e 

esta foi sempre dada como certa, independentemente de sua metodologia ou 

do interesse específico do órgão ou entidade que promoveu sua divulgação. 

Assim, aceitou-se plenamente o índice como pura representação da realidade. 

Concluímos que a posição central e a visão proporcionada pelas 

estatísticas no mundo contemporâneo e a posterior conformação da realidade 

em números nas páginas dos jornais são tidas como uma tentativa de dar 

conta da imponderabilidade infinita das possibilidades do humano. A estatística 

atua tratando o mesmo “ser humano”, seus hábitos, suas práticas, crenças e 
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opiniões como massa, e dessa forma incorpora as contradições presentes nas 

sociedades, destituindo as forças que possam vir a pressionar por mudanças 

que não aquelas almejadas pelo poder constituído. 
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