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A Manipulação dos Dados Estatísticos pela Mídia Impressa1
Genilda Alves de Souza2
Faculdade Cásper Líbero, SP
RESUMO
Nos meios de comunicação encontramos mensagens com números em suas mais variadas formas:
percentuais, índices, taxas, resultados de pesquisas, etc. As pesquisas de opinião são utilizadas pela
mídia impressa como complemento de uma notícia – balizando uma análise e/ou a opinião do
veículo ou do jornalista, e na maioria das vezes, o resultado de uma pesquisa é a própria notícia. O
número, que é considerado a mais objetiva das linguagens, quando transformado em mensagem – a
notícia – passa a ser um simulacro de si mesmo e acaba induzindo ao receptor (o leitor), muito mais
do que apenas os resultados numéricos atestam ou explicam. As pesquisas de opinião e os números,
quando transformados em notícia (a mensagem), são conotados (manipulados) pelo discurso
jornalístico, com o objetivo de trazer mais credibilidade à notícia.
PALAVRAS-CHAVE: comunicação; jornalismo; estatística; mensagem; conotação.
TEXTO DO TRABALHO
“Minha matéria não está boa se não tem um número.”
(Renata Valderjão)3

Este trabalho tem como tema, a utilização dos dados quantitativos na mídia impressa
brasileira. Trata-se de um estudo sobre a conotação dos dados estatísticos pela mensagem
jornalística feito através de notícias da revista Veja e do jornal O Estado de S. Paulo. Nosso
interesse pela forma como os resultados estatísticos e as pesquisas de opinião são usados na mídia,
começou com a observação da excessiva quantificação da mensagem, pela maioria dos meios de
comunicação. A epígrafe que abre este texto ilustra bem isso. Na verdade, desde que o homem
começou a acumular propriedades começou a contar e a representar as contagens sob variadas
formas.
Os veículos de comunicação de massa têm nos dados quantitativos uma forma comum de
noticiar os fatos. Quer se trate da imprensa escrita ou até da publicidade, todos acabam utilizando
dados estatísticos para conferir maior credibilidade à mensagem transmitida. O número, que é
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considerado a mais objetiva das linguagens, quando transformado em mensagem – a notícia – passa
a ser um simulacro de si mesmo e acaba induzindo ao receptor, sem que ele perceba, muito mais do
que apenas os resultados numéricos atestam ou explicam.
Em suas reflexões sobre a indústria cultural, Adorno e Horkheimer apontaram com precisão
a importância da linguagem matemática nas sociedades contemporâneas. Na “Dialética do
Esclarecimento” encontramos:
[...] A natureza é, antes e depois da teoria quântica, o que deve ser apreendido

matematicamente. Até mesmo aquilo que não se deixa compreender, a indissolubilidade e a
irracionalidade, é cercado por teoremas matemáticos. [...] Ele confunde o pensamento e a
matemática. Desse modo, esta se vê por assim dizer solta, transformada na instância
absoluta. [...] O procedimento matemático tornou-se, por assim dizer, o ritual do
pensamento. (ADORNO, HORKHEIMER, 1985:32-33) (grifos nossos)

A linguagem matemática faz parte do nosso cotidiano. Procuramos entender e explicar a
realidade através da quantificação. Será que o leitor comum, que não tem conhecimento profundo
de matemática e de estatística, compreende a maioria das notícias publicadas diariamente, baseadas
nessas linguagens? Por que essa “obsessão” dos meios de comunicação por dados quantitativos?
Uma primeira explicação, para o excessivo número de dados quantitativos pela mídia, seria
a nossa necessidade de simplificação dos fatos aliada à universalidade da linguagem numérica. Isto
faz com que a mídia tenha os dados estatísticos e a matemática como aliados fundamentais na
divulgação de mensagens jornalísticas e publicitárias. O número tem o dom de concentrar a
mensagem. Toda mensagem é, em essência, uma manifestação de opinião dirigida a um público. É
possível supormos que os dados quantitativos estão presentes em grande escala na mídia, porque ao
serem divulgados acabam influenciando de alguma maneira a opinião do receptor. No entanto, se
tomarmos como exemplo um estudo realizado pelo Datafolha, em 1994, na cidade de SP, sobre a
influência das pesquisas eleitorais na decisão do voto vemos que 81% dos entrevistados nunca
definiram ou mudaram de voto por causa das pesquisas eleitorais. Os que admitiram a influência
das pesquisas na mudança de voto foram 19% dos eleitores consultados (VENTURI, 1995).
A influência que as pesquisas de opinião (e os dados estatísticos) podem causar nos
indivíduos, não vem da objetividade que atribuímos aos números. Antes de tudo, esta influência é
causada pela conotação do dado estatístico presente na mensagem jornalística. O indivíduo comum
não tem acesso aos dados estatísticos a partir de sua fonte original, os Institutos de Pesquisa. Ele só
toma conhecimento destes dados através dos veículos de comunicação. Portanto, se os resultados
das pesquisas causam alguma influência na opinião dos receptores, isto só pode ocorrer através da
mensagem midiatizada. A realidade transmitida ao receptor e supostamente representada pelo dado
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estatístico é duplamente conotada. Em primeiro lugar, pela estatística através do resultado da
pesquisa. Em segundo lugar, pela mídia através da notícia. Os resultados das pesquisas de opinião
(sentido denotado) são manipulados quando transformados em notícia (sentido conotado) e ficam
sujeitos às pressões de mercado (vendagem) e a linha editorial do veículo.
A Conotação dos Dados Estatísticos Através do Texto Jornalístico
A estatística é uma metodologia que procura interpretar a realidade através de dados. No
entanto, essa definição ficaria incompleta se não acrescentarmos algo fundamental: a estatística é
uma ferramenta matemática que nos informa sobre o quanto de erro nossas observações apresentam
sobre a realidade pesquisada. A estatística constrói suas avaliações, a partir da medição do erro 4, que
sempre existe na estimativa de quanto uma amostra5 representa adequadamente a população6 da
qual foi extraída. A análise estatística é portanto relativa e não absoluta, pois baseia suas conclusões
sempre levando em consideração o erro existente entre as suas medições e a realidade estudada.
Como discurso positivista, o jornalismo “[...] ainda carrega a pretensão de, no interior do
relato que propõe conter, sistematizar e representar de modo inteiramente neutro a objetividade dos
fatos. Como se essa objetividade neutra fosse possível.” (BUCCI, 2005:30). A quantificação da
notícia e as pesquisas de opinião reforçam esta “neutralidade” do discurso jornalístico. O número
passa a ser uma garantia da neutralidade e da objetividade. Uma suposta descrição da realidade sem
a interferência do jornalista ou de seu veículo. Vive-se um culto dos fatos e a quantificação da
notícia é o corolário deste culto aos fatos. “As empresas [jornalísticas] transformaram-se aos poucos
em emissores regulares de estatísticas, resultados, fatos ou iniciativas tomadas pelos dirigentes ou
responsáveis de setores.” (CHARON apud MARCONDES FILHO, 2002:41)
Em seu livro “Mitologias”, Roland Barthes define o mito como uma fala. Ele afirma que:
[...] o mito é um sistema de comunicação, uma mensagem. [...] ele é um modo de
significação, uma forma. [...] já que o mito é uma fala, tudo pode constituir um mito, desde
que seja suscetível de ser julgado por um discurso. [...] Logo tudo pode ser mito? Sim, julgo
que sim, pois o universo é infinitamente sugestivo (BARTHES, 2003:199-200) (grifo nosso).

A matemática e a estatística podem se transformar em mitos? Sim, quando modificadas pelo
discurso jornalístico. Para comprovarmos esta afirmação analisamos uma notícia do jornal O Estado
de S. Paulo, publicada em 11/04/2007, sobre uma pesquisa feita pelo Instituto Sensus, para a
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Confederação Nacional dos Transportes – CNT7, realizada entre os dias 02 e 06 de abril de 2007 e
que avalia o desempenho do governo e do presidente Lula, entre outros assuntos, assinada pelos
jornalistas Clarissa Oliveira e Gabriel Manzano Filho. Ver figura 1 abaixo.
Figura 1: Capa O Estado de S. Paulo sobre pesquisa CNT/Sensus.

Fonte: O Estado de S. Paulo de 11/04/07:capa e página A5.
A manchete de capa do jornal diz: “Cresce aprovação de Lula, apesar das crises”. Nas
páginas internas, o título da matéria é: “Avaliação positiva do presidente vai a 63,7%”,
acompanhado do subtítulo: “Sensus mostra aprovação em alta, apesar do apagão aéreo e
violência” (grifos nosso). Os dois títulos e o subtítulo do jornal têm por objetivo fazer com que o
leitor acredite que a pesquisa é contraditória: aprovação presidencial em alta versus crise aérea e
aumento da violência. O “mito” construído pelo discurso jornalístico, de que há uma aparente
contradição entre os resultados da pesquisa vira uma verdade na percepção do leitor. Como é
possível uma avaliação positiva do presidente Lula, se há problemas tão graves que são da
responsabilidade do governo?
Barthes nos diz que os objetos adquirem um “uso social” e que a História acaba
transformando o real em discurso, “Visto que o mito é uma fala escolhida pela História: não poderia
de modo algum surgir da ‘natureza’ das coisas”. (BARTHES, 2003:200).
O que seria a “natureza das coisas” ou para usar outra terminologia empregada por Barthes,
o objeto denotado ou significante na pesquisa Sensus/CNT? Os resultados estatísticos encontrados
7

. A pesquisa está disponível no site: www.cnt.org.bt/arquivos/downloads/relat.88.pdf.
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na pesquisa. Mas que resultados são esses? Os dados colhidos na pesquisa feita com 2.000 pessoas,
nas cinco regiões do País, em 24 estados e 136 municípios, entre os dias 02 e 06 de abril de 2007. A
margem de erro foi de 3% e o nível de confiança foi de 95%. Foram avaliados 37 itens e a amostra
foi estratificada por região, município, urbano e rural, sexo, idade, escolaridade e renda.
A “fala” ou discurso jornalístico é a matéria publicada no jornal, O Estado de S. Paulo, que
Barthes também chama de objeto conotado ou significado, isto é, a “interpretação” dos resultados
da pesquisa feita pelos jornalistas. Como se dá à conotação do número pela linguagem jornalística?
O jornal O Estado de S. Paulo falsificou ou inventou os dados da pesquisa? Não. Todos os dados
apresentados no jornal são verdadeiros e foram retirados da pesquisa realizada pelo Instituto Sensus.
A conotação dos resultados estatísticos se dá por outras formas.
A fala é uma mensagem. Pode, portanto, não ser oral; pode ser formada por escritas ou
representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o cinema, a reportagem [...],
tudo pode servir de apoio à fala mítica. O mito não pode se definir pelo seu objeto nem pela
sua matéria, pois qualquer matéria pode ser arbitrariamente dotada de significação [...].
(BARTHES, 2003:200) (grifo nosso)

Qual a mitificação-significação dada pelo jornal O Estado de S. Paulo na matéria sobre os
resultados da pesquisa CNT/Sensus? Que os resultados encontrados são contraditórios e por isso
não podem expressar a realidade. A matéria jornalística em questão, e principalmente seus títulos,
transformada em mensagem, passou a ser um mito. O signo (a associação de um conceito e de uma
imagem, segundo Barthes), agora transformado em significante assumiu um novo significado,
diverso ao da sua natureza, uma metalinguagem, resultando em um novo signo. Na reportagem do
jornal O Estado de S. Paulo, isto foi feito através dos seguintes mecanismos:
1) Ao estabelecer um paradoxo entre o crescimento da avaliação positiva do Presidente
Lula e os outros resultados negativos da pesquisa, como a crise do setor aéreo e aumento da
violência, por exemplo. Em relação à crise do setor aéreo, o resultado da pesquisa mostra que 55%
dos entrevistados estão acompanhando o problema. Logo, 45% ou têm pouca informação (27% dos
entrevistados) ou nem sequer ouviu falar da questão (15% dos entrevistados). Dentre os que
acompanham ou sabem do problema aéreo, uma minoria - 26% responsabilizam o governo federal
pela crise. Estes 26% representam o maior resultado encontrado, mas não a maioria dos
entrevistados, que para a estatística, sempre representam 50% mais um. Na verdade, se analisarmos
corretamente todos os resultados desta pergunta (eles foram publicados pelo jornal O Estado de S.
Paulo), vemos que os entrevistados responsabilizam diversos setores pelo problema, sendo o
governo federal o primeiro responsável pela crise aérea.
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Sobre o aumento da violência é empregada a mesma metodologia analisada anteriormente,
isto é, a de criar falsos paradoxos entre os resultados e o texto. Foram feitas três perguntas aos
entrevistados sobre o aumento da violência, dentre as cinco sobre o tema de segurança: se nos
últimos anos a violência aumentou ou não; qual a principal causa da violência no País e a quem
cabe agir em relação à violência urbana. Vejamos os resultados das três perguntas:
Tabela 1: Aumento da Violência no Brasil
Alternativas

%

Aumentou

90,9

Não aumentou

5,2

NS/NR
Total

4
100

Fonte: Instituto Sensus.

Tabela 2: Principal causa da violência no País
Alternativas

%

Pobreza / miséria

24,1

Justiça falha

19,1

Tráfico de drogas

19

Leis brandas

15

Corrupção policial

11

Falta de policiamento

7,6

NS/NR

4,3

Total

100

Fonte: Instituto Sensus.

Tabela 3: Responsável de agir contra a violência
Alternativas

%

Governo Federal

29,9

Governo Estadual

16,7

Administração Municipal

12,6

Todos

34,5

NS/NR

6,4

Total

100

Fonte: Instituto Sensus.
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Os dados da pesquisa mostram que 91% dos entrevistados acham que a violência aumentou;
24% afirmam que a principal causa é a pobreza ou a miséria e para 34,5%, todas as esferas de
governo são responsáveis pelas ações para conter a violência. Mesmo que as perguntas não
relacionem diretamente o aumento da violência e suas causas, só com o governo federal ou o
presidente Lula (as perguntas eram fechadas8 e nenhum dos resultados indica isto), o subtítulo do
jornal O Estado de S. Paulo faz isso. Portanto, a matéria jornalística criou um falso paradoxo entre
os dados da pesquisa e o texto jornalístico, ao dizer em seu subtítulo que “Sensus mostra aprovação
em alta, apesar do apagão aéreo e violência”. Esta relação criada pelo jornalista não pode ser
deduzida dos resultados encontrados na pesquisa e nem atribuída ao Instituto Sensus como sugere o
título da reportagem.
2) Ao publicar os resultados de forma parcial ou incompleta: enquanto a pesquisa tem 37
resultados, a matéria do jornal O Estado de S. Paulo apresenta a avaliação de 12. A questão da
violência é citada, mas o resultado da pesquisa não aparece em nenhum momento no texto. Neste
caso, a conotação dos resultados se dá pela ocultação de dados, isto é, o do maior índice – 34,5%
dos entrevistados – que consideram todas as esferas de governo responsáveis pela solução da
violência urbana.
3) Ao fazer no texto da reportagem um contraponto entre dados positivos e negativos, para
reforçar a “contradição” entre os resultados. Exemplos:
Apesar da percepção de que o governo é o principal responsável pela crise, o índice de
popularidade de 63,7% ostentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a aprovação de
49,5% obtida pelo governo demonstram que o caos aéreo não teve impacto tão forte na
imagem da administração federal. (O Estado de S. Paulo, 11/04/2007, pág. A5, 2ª coluna)
(grifos nossos)
[...] o presidente tem aprovação de 63,7% e sua gestão de 49,5%, mas o governo dispõe de
só 5% de confiança da população, em uma tabela sobre a imagem das instituições. (O
Estado de S. Paulo, 11/04/2007, pág. A5, 6ª coluna) (grifos nossos)

A matéria jornalística cria relações entre dados, fazendo uma interpretação dos mesmos, que
não foi dada pelos entrevistados da pesquisa. Ao terminar de ler a matéria do jornal O estado de S.
Paulo, o leitor só pode chegar a uma conclusão: há alguma coisa errada com os resultados da
pesquisa, na medida em que ele foi induzido pelo texto jornalístico, com o falso paradoxo criado
entre “a aprovação positiva do Presidente Lula e de seu governo” e “o aumento dos índices de
violência e o caos aéreo”. Nenhum dos números da pesquisa foi modificado. Os resultados
8

Pergunta fechada é aquela em que o entrevistado deve escolher entre uma ou mais alternativas relacionadas pelo pesquisador. É o
contrário da pergunta aberta, onde o entrevistado pode responder livremente a pergunta, sem alternativas prévias colocadas no
questionário.
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apresentados na reportagem do jornal O Estado de S. Paulo são todos verdadeiros. Mas, através da
conotação dos dados, pelo discurso jornalístico, eles passaram a representar uma outra coisa,
assumiram um novo significado, negando a sua natureza inicial. Viraram um mito. Os resultados
estatísticos estão presentes na notícia, mas foram esvaziados de seu conteúdo pelo discurso
jornalístico. Perseu Abramo no texto “Significado político da manipulação na grande imprensa”
escrito em 1988, afirma:
Uma das principais características do jornalismo no Brasil, hoje, praticado pela maioria da
grande imprensa, é a manipulação da informação.
O principal efeito dessa manipulação é que os órgãos de imprensa não refletem a realidade. A
maior parte do material que a imprensa oferece ao público tem algum tipo de relação com a
realidade. Mas essa relação é indireta. É uma referência indireta à realidade, mas que
distorce a realidade. Tudo se passa como se a imprensa se referisse à realidade apenas para
apresentar outra realidade, irreal, que é a contrafação da realidade real. É uma realidade
artificial, não real, irreal, criada e desenvolvida pela imprensa e apresentada no lugar da
realidade real. [...] (ABRAMO, 2003:23-24) (grifos do autor)
Assim, o público – a sociedade – é cotidiana e sistematicamente colocado diante de
uma realidade criada pela imprensa e que se contradiz, se contrapõe e freqüentemente se
superpõe e domina a realidade real que ele vive e reconhece. [...] (ABRAMO, 2003:24)

Mesmo a linguagem matemática e/ou estatística tida como a mais objetiva das linguagens
pode e é constantemente manipulada pela mídia. Para isso, basta que se dêem informações parciais
(publica-se uma parte da pesquisa) ou que não se publique um resultado que se sabe poderá
desagradar a um segmento ou privilegiar outro. A manipulação pode ser feita pela indução de
conclusões que não estão nos resultados da pesquisa, através de títulos, textos e tratamento gráfico
dos dados estatísticos. A manipulação da linguagem matemática é explicada por Barthes pela
capacidade que tem o mito de esvaziar o conteúdo dos objetos transformando-os em formas vazias
porque “[...] um mito é sempre um roubo de linguagem”. (BARTHES, 2003:223)
Quando o sentido está completo e o mito não pode invadi-lo, transforma-o e rouba-o
totalmente. É o que se passa com a linguagem matemática. Em si, é uma linguagem
indeformável, que tomou todas as precauções possíveis contra a interpretação: nenhuma
significação parasitária pode assim insinuar-se nela. Eis a razão precisa pela qual o mito se
apodera dessa linguagem em bloco [...] o mito rouba uma resistência, uma pureza. O mito
pode atingir tudo, tudo corromper [...] quanto mais à linguagem-objeto resiste no início,
maior é a sua prostituição final; quem resiste totalmente cede totalmente [...] (BARTHES,
2003:225) (grifo do autor)

No caso da reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, sobre a pesquisa de avaliação do
governo Lula, os resultados estatísticos adquiriram outro significado (foram conotados) a partir do
texto jornalístico. O número, agora transformado em mito deixa de ter o seu significante original (o
resultado encontrado) e perde o seu primeiro significado (aquilo que de fato os resultados
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representam), transformando-se no mito criado pelo discurso jornalístico: uma falsa contradição dos
resultados estatísticos, explicada a partir destes resultados. “Por mais paradoxal que isso possa
parecer, o mito não esconde nada: tem como função deformar, não fazer desaparecer.” (BARTHES,
2003:213) (grifo do autor).
Como já dissemos, todos os resultados estatísticos usados na reportagem do jornal O Estado
de S. Paulo são verdadeiros, enquanto resultados encontrados na pesquisa do Instituto Sensus. No
entanto, são mostrados na matéria de maneira que possam ser deformados, na medida em que a
matemática e a estatística emprestam a sua credibilidade à manipulação da informação, fazendo
com que o leitor (e também o jornalista), absolutamente crédulo da neutralidade e da objetividade
da linguagem numérica, chegue a um significado que não foi encontrado nos resultados da pesquisa.
Fecha-se assim o círculo mitológico: mostrar o real para fazer crer e comprovar o irreal.
Além da conotação do dado estatístico pelo texto jornalístico temos mais duas maneiras de
mitificação do significado dos dados: na representação gráfica e na parcialização dos resultados das
pesquisas, que serão noticiados.
A Conotação Gráfica do Resultado
Os gráficos e as tabelas estão para o resultado estatístico, como a fotografia está para a
notícia: são formas gráficas (imagens), com as quais o estatístico e o jornalista pretendem
representar a realidade. Por coincidência, no meio estatístico, uma pesquisa é considerada um
“retrato da realidade”, uma foto do momento em que a pesquisa foi realizada. Assim, como a
fotografia jornalística, os gráficos e as tabelas estatísticas também são uma mensagem. Desta forma,
segundo Barthes, eles são constituídos por uma fonte emissora (o estatístico ou o resultado da
pesquisa), um canal de transmissão (o jornal ou a revista) e um meio receptor (o leitor).
(BARTHES, 1990)
A fotografia jornalística, segundo Barthes, e por comparação os gráficos e as tabelas são
“artes imitativas” porque “[...] comportam duas mensagens: uma mensagem denotada que é o
próprio analogon e uma mensagem conotada que é a maneira pela qual a sociedade oferece à
leitura, dentro de uma certa medida, o que ele pensa.” (BARTHES, 1990:13). A mensagem
denotada na representação estatística é o próprio resultado numérico da pesquisa. A mensagem
conotada será a representação deste resultado, ou seja, os gráficos e as tabelas.
Na mensagem jornalística, a representação gráfica do dado estatístico pode ser conotada de
várias formas: pela proporção dos gráficos, pelas cores usadas, pelo tratamento estético, etc.
Vejamos alguns exemplos. Na figura 2, da página 10, temos um exemplo bem simples, de como
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conotar os dados de um gráfico, a partir da escala de valores usados em cada um dos seus eixos: X e
Y. Em qual dos gráficos há mais instabilidade e incerteza? No primeiro ou no segundo?
Figura 2: Conotação gráfica 1.

Fonte: A Ilusão das Estatísticas, p. 205.
Na verdade, em nenhum dos dois. Os gráficos representam os mesmos valores. Mas, como o
nosso olhar dá mais destaque as formas sinuosas e não se atém ao detalhe dos valores contidos em
cada um dos gráficos, é bem provável que a maioria responda que no primeiro gráfico tem mais
incerteza. A ilusão foi causada pela diferença de escala do eixo X. No primeiro gráfico a escala
começa em 200, o que é errado, e tem um intervalo de 2 unidades. No segundo gráfico ela começa
em 0, a forma correta de se iniciar qualquer escala, para representar valores em um gráfico, e tem
um intervalo de 50 unidades. Por esse “truque” nos valores da escala somos levados a acreditar que
tem mais instabilidade no primeiro gráfico do que no segundo.
Os exemplos que veremos a seguir, retirados das páginas da revista Veja e do jornal O
Estado de S. Paulo, mostram que, em sua maioria, os gráficos dão a impressão de que os valores
apresentados são maiores do que na verdade são. No caso da figura 3 (ver página 11), do jornal O
Estado de S. Paulo, o gráfico nem pode ser considerado como tal. Do ponto de vista estatístico é
apenas uma linha no meio de uma página. É uma mera ilustração daquilo que a notícia quer induzir:
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a campanha de Alckmin está com grandes “dificuldades”. Neste exemplo, a conotação do dado
estatístico foi complementada pela foto do candidato tentando “levantar” seus índices.
Na figura 4, a conotação se dá pela disposição dos percentuais em gráficos separados. No
destaque, podemos perceber que o índice de 49,9% parece muito maior do que o de 43,1% porque o
leitor não tem como fazer uma comparação dos dois índices. Olhamos cada superfície de uma vez e
temos novamente a ilusão, por um problema na escala do gráfico, de que os valores são muito
diferentes, quando na verdade são muito próximos. Além disso, o gráfico que representa o índice de
49,9% está em vermelho, uma cor que se destaca mais do que o azul, ao nosso olhar.
Figura 3: Conotação gráfica 2.

Figura 4: Conotação gráfica 3.

Fonte: Revista Veja n° 1.980 de 01/06/2006.
Fonte: O Estado de S. Paulo de 10/09/08.

A Conotação pela Parcialidade do Dado Apresentado
Na grande maioria dos resultados de pesquisas publicados na mídia impressa, o que é
informado ao leitor é uma parcela do total dos resultados encontrados na pesquisa. O jornalista
acaba fazendo um recorte daqueles dados que mais lhe interessam ou que ele julgue que chamará
mais a atenção do leitor. A conotação, neste caso, está na própria seleção que faz o jornalista dos
dados que serão publicados, como já mostramos na análise da reportagem do jornal O Estado de S.
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Paulo sobre a pesquisa CNT/Sensus. Vejamos dois exemplos: uma notícia sobre as pesquisas
eleitorais, nas eleições de 2008 para a prefeitura de SP publicadas pelos jornais Folha de S. Paulo e
O Estado de S. Paulo, no dia 30/08/2008.
A pesquisa publicada na Folha de S. Paulo (ver figura 5) era do Instituto Datafolha e
informava os seguintes resultados: a candidata Marta tinha 39% de intenção de voto; o candidato
Alckmin tinha 24% e o candidato Kassab tinha 16%, entre outros resultados da pesquisa.
Figura 5: Folha de S. Paulo- Pesquisa eleitoral Datafolha.

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo de 30/08/2008.

Na pesquisa publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo (ver figura 6) informava os
seguintes resultados do Ibope: Marta Suplicy tinha 39% de intenção de voto; Alckmin tinha 22% e
Kassab 12%, entre outros resultados da pesquisa.
Figura 6: O Estado de S. Paulo – Pesquisa eleitoral Ibope.

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo de 30/08/2008.
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As duas pesquisas foram matéria de capa, nos dois jornais, no dia 30/08/2008 e os títulos das
matérias eram: “Marta lidera; Alckmin pára de cair”, na Folha de S. Paulo e “Alckmin cai mais e
Kassab sobe em SP, aponta Ibope”, em O Estado de S. Paulo. Os grifos são nossos.
Os dois jornais chegaram a resultados diferentes sobre a intenção de voto do candidato
Alckmin, que era igual nas duas pesquisas, já que a margem de erro dos dois Institutos era de 2%.
Para a Folha de S. Paulo o candidato parou de cair e para O Estado de S. Paulo ele caiu ainda
mais! Para o leitor a desinformação é completa. Afinal, qual é a real situação de Alckmin: caiu ou
não caiu?
Neste exemplo temos a conotação pela parcialidade dos resultados publicados (mesmo que
os gráficos mostrem uma linha de tempo nas duas pesquisas), porque cada um dos jornais escolheu
o ângulo da pesquisa que mais interessava às suas posições políticas. Enquanto o jornal O Estado de
S. Paulo focou a sua análise nas três últimas pesquisas do Ibope, que mostravam uma tendência de
queda do candidato – 31% em julho, 26% em 14 de agosto e 22% em 30 de agosto, o jornal Folha
de S. Paulo centrou a sua análise no fato de Alckmin, na pesquisa Datafolha, não ter tido nenhuma
oscilação dos resultados, de uma pesquisa para a outra: 24% nas pesquisas de 22/08/2009 e
29/08/2008. Sem alterar nenhum dos resultados, apenas com a divulgação de resultados parciais, o
dois jornais apresentaram a seus leitores conclusões opostas a partir dos mesmos dados estatísticos.
O leitor desatento ou que não consiga analisar dados estatísticos acaba tomando como “verdade” o
mito criado pelos jornais que expressam apenas as posições políticas dos dois veículos e as pressões
de vendagem dos jornais.
Conclusão
Ao longo deste texto procuramos mostrar que os dados estatísticos e os resultados das
pesquisas de opinião (sentido denotado) são manipulados quando transformados em notícia (sentido
conotado) e ficam sujeitos às pressões de mercado (vendagem) e a linha editorial do veículo. A
mensagem jornalística conota o dado estatístico através da seleção dos dados que serão noticiados
(há uma parcialização dos resultados), do texto da matéria (com termos carregados de subjetividade
e ideologia) e da representação gráfica dos dados (ilustrações que muitas vezes fazem o leitor
entender o contrário do que o resultado significa). As matemáticas (e também as estatísticas), que
acreditamos serem apenas estruturas “puras” e livres de conotação, quando apresentadas como
notícia, se transformam em fato conotado a serviço da manipulação da opinião do receptor da
mensagem. Os dados quantitativos colocados na mídia estão a serviço da espetacularização da
mensagem midiática, concedendo às notícias a credibilidade necessária e isentando-as de seus
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conteúdos verdadeiros: o mercadológico, o político e o ideológico.
O resultado de uma pesquisa de opinião transformado em notícia está submetido às leis do
mercado, isto é, à necessidade de vendagem do veículo para a obtenção de lucros. Está limitada e
delimitada por aspectos sociais, culturais e ideológicos do meio que a divulga e daqueles que a
recebem como mensagem. A notícia é um produto de consumo e como tal está submetida a lógica
do mercado. Transformada em mercadoria a mensagem jornalística está presa aos critérios de
audiência e vendagem e aos interesses dos anunciantes. Presa da lógica mercadológica a notícia se
transforma em clichê. O clichê é a espetacularização da notícia. O uso dos números e das pesquisas
de opinião surge para encobrir esta característica das notícias: a de espetáculo. O número irá
garantir a credibilidade, a neutralidade, enfim, a verdade jornalística.
Mas como manter o mito da transparência, da neutralidade e da independência, de jornalistas
e seus veículos, perante o público? Tomando posse de outro discurso universalmente conhecido e
tido como neutro, objetivo e preciso: a matemática. A linguagem matemática facilita e reforça os
mitos de transparência, neutralidade e independência do discurso jornalístico, principalmente se
estiver sobre a forma de pesquisas de opinião. Não é mais o jornalista expondo a “sua verdade”.
Trata-se do jornalista informando “a verdade” para o seu público, traduzida nos números da
pesquisa, na “opinião da maioria”.
A estatística, como todos os outros saberes gerados pelo indivíduo, também é uma
construção da realidade, um recorte feito pelo pesquisador de acordo com os seus interesses de
estudo. Ela é apenas uma das formas de avaliarmos a realidade. Uma técnica para aproximar o
indivíduo do real e desta forma lhe dar algum sentido sobre as coisas que o cercam. A estatística, ao
advertir o indivíduo de que seus resultados contém um erro está afirmando que as nossas
interpretações, a partir destes resultados são relativas e não absolutas. Sendo assim, o discurso
estatístico-matemático não pode conferir à notícia a qualidade pretendida pelos jornalista e seus
veículos, isto é, o de ser o fiel depositário da credibilidade jornalística, garantindo uma mensagem
objetiva e neutra. A notícia em base a dados estatísticos, quando chega ao leitor traz em si uma
dupla conotação: a do discurso estatístico e a do discurso jornalístico.
A nossa postura crítica diante dos usos que a imprensa faz das estatísticas, não pode ser
confundida com a negação da necessidade e da importância da comunicação de resultados de
pesquisa na mídia. Antes de tudo defendemos a utilização desta ferramenta para analisar a realidade.
O que nosso estudo procurou apontar é que tanto os veículos de comunicação como os produtores
de pesquisa devem buscar formas de usar e promover as análises estatísticas sem o
comprometimento de seu sentido e significado. Acreditamos, que a primeira forma de corrigir os
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erros apontados neste trabalho é a correta divulgação, pela imprensa, da metodologia com as quais
são elaboradas as pesquisas, as perguntas dos questionários e como é feito o trabalho de coleta dos
dados.
No âmbito da produção da notícia seria importante que veículos de mídia e jornalistas
tivessem em conta que a expressão de suas opiniões subjetivas pode ser uma forma de expressar
objetividade, na medida em que deixa claro ao leitor as posições políticas e ideológicas do veículo e
de quem nele escreve, como já ocorre com as matérias assinadas ou com vários jornais e revistas,
por exemplo nos Estados Unidos, que comunicam aos seus leitores as suas preferências eleitorais,
entre outros posicionamentos.
Por fim esclarecemos que este trabalho não tem a pretensão de encerrar esta discussão e nem
de ter colocado todos os aspectos relevantes sobre este tema. Na verdade, encaramos este estudo
como um convite a reflexão a todos os envolvidos de como corrigir os problemas aqui apontados.
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