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Na teoria, a estatística deveria ajudar a resolver controvérsias, 

oferecendo pontos de referência estáveis sobre os quais todos – 
independentemente de sua inclinação política – pudessem concordar. 
Porém, nos últimos anos, níveis divergentes de confiança nas 
estatísticas tornaram-se uma das principais fissuras que se abriram nas 
democracias liberais do Ocidente. Um pouco antes da eleição 
presidencial de novembro nos Estados Unidos, um estudo revelou que 
68% dos simpatizantes de Trump não confiavam nos dados 
econômicos publicados pelo governo federal. No Reino Unido, um 
projeto de pesquisa conjunto da Universidade de Cambridge e do 
YouGov, que analisou as teorias da conspiração, constatou que 55% da 
população acreditavam que o governo “está escondendo a verdade 
sobre quantos imigrantes vivem aqui”.  
 
Mais do que dissipar controvérsias e polarizações, parece que as 
estatísticas estão reforçando-as. A antipatia pelas estatísticas tornou-se 
uma das marcas registradas da direita populista, estando os estatísticos 
e os economistas em posição de destaque entre os vários “especialistas” 
que foram ostensivamente rejeitados pelos eleitores em 2016.  Não só 
são os estatísticos considerados não confiáveis: parece haver algo de 
insultuoso ou de arrogante neles. Reduzir questões sociais e 
econômicas a agregados numéricos e a médias parece afetar, em 
algumas pessoas, o sentido do que é tolerável em política.  
 
Em nenhum tema isso está mais manifesto do que na imigração.  O 
thinktank British Future vem estudando a melhor maneira de se vencer 
debates tomando-se posição favorável à imigração e ao 
multiculturalismo. Uma das principais constatações é a de que as 
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pessoas frequentemente respondem bem a evidências qualitativas, tais 
como histórias de migrantes individuais e fotografias de comunidades 
diversificadas. Mas as estatísticas – especialmente as que dizem 
respeito aos supostos benefícios da migração para a economia britânica 
– despertam reação bem oposta. As pessoas dão como certo que os 
números são manipulados e não gostam do elitismo de recorrer a 
evidências quantitativas.  Quando são apresentadas as estimativas 
oficiais sobre quantos imigrantes estão no país ilegalmente, uma 
resposta comum é o escárnio. Apontar o efeito positivo da imigração 
sobre o Produto Interno Bruto – constatou o British Future –, longe de 
aumentar o apoio à imigração, pode, na verdade, fazer com que as 
pessoas sejam mais hostis a ela. O próprio PIB parece hoje ser uma 
espécie de cavalo de Tróia para uma agenda democrática e liberal de 
alto nível. Percebendo isso,  grande parte dos políticos abandonou o 
debate sobre a imigração em termos econômicos.  
 
Tudo isso apresenta um sério desafio para a democracia liberal. Em 
termos muito diretos: o governo britânico – seus funcionários, 
especialistas, conselheiros e muitos de seus políticos – de fato 
considera a imigração, no final das contas, boa para a economia. O 
governo britânico de fato também considerou o Brexit uma escolha 
errada. O problema é que o governo está agora se autocensurando, por 
medo de provocar as pessoas ainda mais. 
 
Esse dilema não é bem-vindo. Ou o Estado continua a defender pontos 
que acredita serem válidos e será acusado, por quem dele duvida, de 
estar fazendo propaganda, ou então os políticos e os funcionários de 
governo estarão confinados a dizer apenas o que pareça plausível e 
intuitivamente verdadeiro, mas que, em última análise, poderá ser 
inautêntico. Seja qual for o caso, a política estará atolada em acusações 
de mentiras e de encobrimentos da verdade.  
 
O declínio da autoridade das estatísticas – e dos especialistas que as 
analisam – está no âmago da crise que se tornou conhecida como 
política “pós-verdade”. E neste mundo novo e incerto as atitudes 
dirigidas à expertise quantitativa estão cada vez mais divididas. De 
uma determinada perspectiva, fundar a política na estatística é algo 
elitista, antidemocrático e infenso aos investimentos emocionais das 
pessoas em sua comunidade e nação. É apenas mais um modo pelo 
qual as pessoas privilegiadas de Londres, Washington ou Bruxelas 
buscam impor sua visão de mundo a todos. De uma perspectiva oposta, 
as estatísticas são bem o contrário de algo elitista. Permitem que 
jornalistas, cidadãos e políticos discutam a sociedade como um todo, 
não com base no que se ouve falar, ou em sensações e preconceitos, 
mas de uma maneira que seja passível de validação. Qualquer 
alternativa à expertise quantitativa será provavelmente menos 
democrática do que, por exemplo, liberar totalmente editores de 
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tabloides e demagogos a oferecerem sua própria “verdade” sobre o que 
está acontecendo na sociedade. 

Há como sair dessa polarização? Devemos simplesmente escolher entre 
uma politica de fatos e uma política de emoções, ou haverá outra 
maneira de perceber a situação? Uma opção é ver as estatísticas pela 
lente de sua história. Precisamos tentar enxergá-las pelo que são: nem 
verdades inquestionáveis, nem conspirações de elite, mas antes 
ferramentas projetadas para simplificar o trabalho do governo, para o 
bem ou para o mal. Se vistas historicamente, podemos entender o 
papel crucial que desempenharam para a nossa compreensão dos 
estados-nação e de seus avanços. Isso traz à baila a questão alarmante 
de como continuaremos – se é que continuaremos – a ter ideias 
comuns sobre sociedade e progresso coletivo caso as estatísticas fiquem 
à margem do caminho. 

 

Na segunda metade do século XVII, na esteira de conflitos 

prolongados e sangrentos, os governantes europeus adotaram uma 
perspectiva inteiramente nova sobre a tarefa do governo, centrada nas 
tendências demográficas – abordagem possível pelo nascimento da 
estatística moderna. Na Antiguidade, os censos eram usados para 
rastrear o tamanho da população, mas eram caros, trabalhosos e 
centrados em cidadãos considerados politicamente importantes 
(proprietários), e não na sociedade como um todo. As estatísticas 
propiciaram algo completamente diferente, transformando a natureza 
da política nesse processo. 

As estatísticas foram planejadas para dar-nos o conhecimento de uma 
determinada população na sua totalidade, e não para simplesmente 
identificar com precisão fontes estrategicamente valiosas de poder e de 
riqueza. No princípio, isso nem sempre envolvia a produção de 
números. Na Alemanha, por exemplo (de onde obtemos o termo 
Statistik), o desafio era mapear diferentes costumes, instituições e leis 
em um império de centenas de micro-estados. O que caracterizava esse 
conhecimento como estatístico era sua natureza holística: visava a 
produzir um retrato da nação como um todo. A estatística faria para as 
populações o que a cartografia fazia para o território.  

Igualmente significativa foi a inspiração das ciências naturais. Graças a 
mensurações padronizadas e a técnicas matemáticas, o conhecimento 
estatístico pôde ser apresentado como algo objetivo, de modo muito 
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parecido com o que aconteceu com a astronomia. Demógrafos ingleses 
pioneiros, como William Petty e John Graunt, adaptaram as técnicas 
matemáticas para estimar mudanças na população, tarefa para a qual 
foram contratados por Oliver Cromwell e Charles II. 

O surgimento, no final do século XVII, de conselheiros governamentais 
que reivindicavam autoridade científica, em vez de relevância política 
ou militar, representa as origens da cultura “especializada” agora tão 
vilipendiada pelos populistas. Esses indivíduos inovadores não eram 
nem acadêmicos nem funcionários de governo, mas algo que pairava a 
meio caminho entre ambos. Eram amadores entusiasmados que 
ofereciam uma nova maneira de pensar sobre as populações, 
privilegiando agregações e fatos objetivos. Graças a sua aptidão  
matemática, acreditaram que poderiam calcular o que, de outra forma, 
requereria um vasto censo para ser revelado. 

Inicialmente, havia apenas um cliente para esse tipo de conhecimento 
especializado, e a pista está na palavra “estatística”1.  Somente os 
estados-nação centralizados tinham a capacidade de coletar dados de 
grandes populações de forma padronizada, e apenas os Estados tinham 
alguma necessidade de tais dados em primeiro lugar. Durante a 
segunda metade do século XVIII, os Estados europeus começaram a 
coletar estatísticas semelhantes às que nos parecem familiares hoje. De 
olho nas populações nacionais, os Estados se concentraram em uma 
série de quantidades: nascimentos, mortes, batismos, casamentos, 
colheitas, importações, exportações, flutuações de preço. Coisas que 
teriam sido anteriormente registradas localmente e de diversas formas 
em nível paroquial foram agregadas em escala nacional. 

Para representar esses indicadores, novas técnicas foram 
desenvolvidas, as quais exploraram tanto a dimensão vertical quanto 
horizontal da página, apresentando dados em matrizes e tabelas, da 
mesma forma que os mercadores haviam feito com o desenvolvimento 
das técnicas padronizadas de contabilidade no século XV. Organizar 
números em linhas e colunas foi algo que ofereceu uma nova e 
poderosa maneira de apresentar os atributos de uma determinada 
sociedade. Questões amplas e complexas agora poderiam ser 
pesquisadas pela simples varredura dos dados dispostos 
geometricamente em uma única página. 

Essas inovações continham um potencial extraordinário para os 
governos. Ao reduzir populações diversas a indicadores específicos, 
apresentando-os em tabelas adequadas, os governos puderam 
contornar a necessidade de obter um conhecimento mais amplo, 

                                                           
1
 Nota do Tradutor: o autor remete aqui à presença da palavra “Estado” na etimologia do 

termo “estatística”. Em latim, o termo statisticum foi formado a partir da junção de status 
(Estado) e do afixo -isticum.  
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detalhado, local e histórico. Naturalmente, vista de uma perspectiva 
diferente, essa cegueira à variabilidade cultural local é precisamente o 
que torna as estatísticas pretensiosas e potencialmente afrontosas. 
Independentemente de uma determinada nação ter, ou não, alguma 
identidade cultural notória, os estatísticos davam como certa alguma 
uniformidade ou, poder-se-ia dizer, impunham essa uniformidade. 

Nem todos os aspectos de uma dada população podem ser captados 
pela estatística. Há sempre uma escolha implícita no que entra e no que 
fica de fora, e essa escolha pode se tornar uma questão política por si 
só. O fato de o PIB apenas captar o valor do trabalho remunerado, 
excluindo, portanto, o trabalho tradicionalmente feito pelas mulheres 
na esfera doméstica, tornou-o alvo da crítica feminista desde a década 
de 1960. Na França, é ilegal colher dados censitários sobre classificação 
étnica desde 1978, com base no fato de que tais dados poderiam ser 
utilizados para fins políticos racistas (o que tem o efeito colateral de 
tornar muito mais difícil a quantificação do racismo sistêmico no 
mercado de trabalho). 

Apesar dessas críticas, a aspiração de representar uma sociedade em 
sua inteireza, e de fazê-lo de maneira objetiva, fez com que vários 
ideais progressistas fossem atrelados às estatísticas. A imagem da 
estatística como uma ciência desapaixonada, dedicada ao estudo da 
sociedade, é apenas uma parte da história. A outra parte diz respeito a 
como poderosos ideais políticos foram investidos dessas técnicas: 
ideais de “políticas baseadas em evidências”, racionalidade, progresso e 
nação fundados em fatos, e não em histórias romantizadas. 

 

Desde o ponto mais alto do Iluminismo, no final do século 

XVIII, liberais e republicanos têm depositado grande esperança no fato 
de que os padrões de mensuração de uma nação pudessem produzir 
uma política mais racional, organizada em torno de melhorias 
demonstráveis na vida social e econômica. É famosa a descrição das 
nações como “comunidades imaginadas” feita pelo grande teórico do 
nacionalismo, Benedict Anderson, mas as estatísticas oferecem a 
promessa de ancorar o que se imagina em algo tangível. Da mesma 
forma, prometem revelar em que caminho histórico a nação está: que 
tipo de progresso está em curso? Com que rapidez? Para os liberais do 
Iluminismo, que viam as nações movendo-se em uma única direção 
histórica, essa questão era crucial. 
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O potencial das estatísticas para revelar o estado da nação foi 
entendido na França pós-revolucionária. O Estado jacobino colocou em 
prática a imposição de um padrão totalmente novo de mensuração 
nacional e de coleta nacional de dados. A primeira agência oficial de 
estatística do mundo foi inaugurada em Paris em 1800. A 
uniformidade na coleta de dados, supervisionada por um núcleo 
centralizado de especialistas altamente qualificados, era parte 
integrante do ideal de uma república de governo centralizado, que 
buscava estabelecer uma sociedade unificada e igualitária. 

A partir do Iluminismo, as estatísticas desempenharam um papel cada 
vez mais importante na esfera pública, moldando o debate na mídia e 
fornecendo aos movimentos sociais evidências que poderiam usar. 
Com o passar do tempo, o domínio do Estado sobre a produção e a 
análise de tais dados diminuiu. Cientistas sociais acadêmicos 
começaram a analisar dados para fins próprios, muitas vezes 
inteiramente desconectados dos objetivos das políticas de governo. No 
final do século XIX, reformadores como Charles Booth, em Londres, e 
W. E. B. Du Bois, na Filadélfia, estavam conduzindo suas próprias 
pesquisas para entender a pobreza urbana. 

 
    Ilustração: Guardian Design 

Para perceber como as estatísticas estão enredadas nas noções de 
progresso nacional, considere o caso do PIB. O PIB é uma estimativa 
da soma total da despesa de consumo de uma nação, seus gastos 
governamentais, investimentos e balança comercial (exportações 
menos importações), representada em um único número. Trata-se de 
um número diabolicamente difícil de acertar, e o trabalho para calculá-
lo começou, da mesma forma que ocorre com tantas técnicas 
matemáticas, como uma questão de interesse marginal, um pouco 
nerd, durante a década de 1930. Foi ele apenas promovido a uma 
questão de urgência política nacional na Segunda Guerra, quando os 
governos precisavam saber se a população nacional estava produzindo 
o suficiente para manter o esforço de guerra. Nas décadas que se 

https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/19/crisis-of-statistics-big-data-democracy#img-2
https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/19/crisis-of-statistics-big-data-democracy#img-2
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seguiram, esse indicador, embora nunca sem crítica, adquiriu um 
status político santificado, como uma espécie de sofisticado barômetro 
da competência de um governo. O fato de o PIB estar subindo ou 
descendo é, hoje, praticamente equivalente a saber se a sociedade está 
se movendo para a frente ou para trás. 

Ou tome-se o exemplo das pesquisas de opinião, caso antigo de 
inovação estatística ocorrido no setor privado. Durante a década de 
1920, os estatísticos desenvolveram métodos para identificar uma 
amostra representativa de entrevistados, de modo a inferir as atitudes 
do público como um todo. Essa inovação, que foi primeiramente 
aproveitada por pesquisadores de mercado, logo levou ao nascimento 
das pesquisas de opinião. A nova atividade tornou-se imediato objeto 
de fascínio público e político, já que a mídia nos relatava o que essa 
nova ciência dizia acerca do que “as mulheres’ ou “os norte-
americanos” ou “os trabalhadores manuais” pensavam do mundo. 

Hoje em dia, as falhas de tais pesquisas são muito criticadas. Mas isso 
se deve, em parte, às tremendas esperanças que nelas foram 
depositadas desde o início. Somente na medida em que acreditamos na 
democracia de massa é que ficamos fascinados ou preocupados com o 
que o público pensa. Porém, em grande parte, é graças às estatísticas, e 
não às instituições democráticas, que podemos saber o que o público 
pensa sobre determinadas questões. Subestimamos o quanto nossa 
percepção de “interesse público” está enraizada no cálculo de 
especialistas, e não necessariamente nas instituições democráticas. 

Como os indicadores de saúde, prosperidade, igualdade, opinião e 
qualidade de vida passaram a nos dizer quem somos coletivamente e se 
as coisas estão ficando melhores ou piores, os políticos têm feito forte 
uso das estatísticas para reforçar a sua própria autoridade. Às vezes, o 
uso é forte demais, seja tornando as evidências muito elásticas, seja 
interpretando dados de maneira muito frouxa, para que sirvam causa 
própria. Mas esse é um risco inevitável da prevalência dos números na 
vida pública, o que não necessariamente precisaria desencadear as 
intensas rejeições à expertise que testemunhamos recentemente. 

Sob muitos aspectos, o ataque populista contemporâneo aos 
“especialistas” nasce do mesmo ressentimento que produz o ataque aos 
representantes eleitos. Ao falar da sociedade como um todo, na 
tentativa de governar a economia como um todo, tanto os políticos 
quanto os tecnocratas teriam “perdido o contato” com o sentimento de 
ser um cidadão em particular. Tanto os estatísticos quanto os políticos 
caíram na armadilha de “ver como um Estado”, para usar uma frase do 
pensador político anarquista James C. Scott. Falar cientificamente 
sobre a nação – por exemplo, em termos de macroeconomia – é um 
insulto para quem prefere confiar na memória e na narrativa para 
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formar o seu sentido de nação e está cansado de ouvir que sua 
“comunidade imaginada” não existe. 

Por outro lado, as estatísticas (juntamente com os representantes 
eleitos) fizeram um bom trabalho de apoio a um discurso público digno 
de crédito durante décadas, para não dizer séculos. O que mudou? 

 

A  crise das estatísticas não é tão inesperada quanto parece. Por 

cerca de 450 anos, a grande conquista dos estatísticos foi reduzir a 
complexidade e a fluidez das populações nacionais a fatos e números 
controláveis e compreensíveis. No entanto, nas últimas décadas o 
mundo mudou consideravelmente, graças à política cultural surgida na 
década de 1960 e à remodelação da economia global, começada logo 
depois. Não está claro se os estatísticos sempre acompanharam essas 
mudanças. As formas tradicionais de classificação e de definição 
estatística estão sob a tensão advinda de identidades, atitudes e 
caminhos econômicos mais fluidos. O esforço para representar 
mudanças demográficas, sociais e econômicas em termos de 
indicadores simples e reconhecidos está perdendo legitimidade. 

Considere-se a mutante geografia política e econômica dos Estados 
nacionais nos últimos 40 anos. As estatísticas que dominam o debate 
político são em grande parte de caráter nacional: níveis de pobreza, 
desemprego, PIB, migração líquida. Mas a geografia do capitalismo 
tem conduzido as coisas para direções um pouco diferentes. É evidente 
que a globalização não tornou a geografia irrelevante. Em muitos casos, 
tornou a localização da atividade econômica muito mais importante, 
exacerbando a desigualdade entre locais bem-sucedidos (como Londres 
ou São Francisco) e locais menos bem-sucedidos (como o nordeste da 
Inglaterra ou o chamado “cinturão da ferrugem” nos EUA). As 
principais unidades geográficas já não são os estados-nação, mas 
cidades, regiões ou bairros urbanos que estão em ascensão ou em 
declínio. 

O ideal iluminista da nação como uma só comunidade, unida por um 
padrão de mensuração comum a todos, é cada vez mais difícil de 
sustentar. Para quem mora em uma das cidades dos vales galeses que 
já foi dependente, no que diz respeito a empregos, da manufatura do 
aço ou da mineração, ouvir os políticos dizerem que “a economia está 
indo bem” será fonte de ressentimento. Desse ponto de vista, o termo 
“PIB” não consegue captar nada significativo ou crível. 
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Quando a macroeconomia é usada em uma argumentação política, isso 
implica que as perdas em uma parte do país estejam compensadas por 
ganhos em outro lugar. Os indicadores nacionais que ganham as 
manchetes, tais como o PIB e a inflação, escondem todos os tipos de 
ganhos e perdas locais, menos comumente discutidos pelos políticos 
nacionais. A imigração pode ser boa para a economia em geral, mas 
isso não quer dizer, em absoluto, que não haja custos locais. Assim, 
quando os políticos usam os indicadores nacionais para defender um 
ponto de vista, implicitamente esperam que os leitores compartilhem 
de um espírito patriótico de mútuo sacrifício: você pode estar perdendo 
desta vez, mas da próxima poderá ser o beneficiário. Mas e se o jogo 
nunca virar? E se a mesma cidade ou região sempre ganharem e outras 
sempre perderem? Qual princípio de dar e receber justifica isso? 

Na Europa, a moeda comum tem exacerbado esse problema. Os 
indicadores que importam ao Banco Central Europeu, por exemplo, 
são os que representam meio bilhão de pessoas. O BCE está 
preocupado com a taxa de inflação ou de desemprego em toda a zona 
do euro, como se esta fosse um território homogêneo, enquanto o 
destino econômico dos cidadãos europeus está se estilhaçando em 
diferentes direções, dependendo da região, cidade ou bairro em que 
vivam. O conhecimento oficial se torna cada vez mais alheio à 
experiência vivida, até que simplesmente deixa de ser relevante ou 
digno de crédito. 

Privilegiar a nação como escala natural de análise é um dos vieses 
embutidos na estatística que anos e anos de mudança econômica 
devoraram. Outro viés embutido que está sob tensão crescente é a 
classificação. Parte do trabalho dos estatísticos é classificar as pessoas,  
colocando-as em uma variedade de compartimentos que eles próprios  
criaram: empregado ou desempregado, casado ou solteiro, pró-Europa 
ou anti-Europa. Já que as pessoas podem ser colocadas em categorias, 
torna-se possível discernir até que ponto uma determinada 
classificação se estende a toda a população. 

Isso pode implicar escolhas algo redutoras. Para ser considerada 
desempregada, por exemplo, a pessoa tem de informar a uma pesquisa 
que está involuntariamente sem trabalho, mesmo que a situação seja 
mais complicada do que isso na realidade. Muitas pessoas trabalham e 
deixam de trabalhar a todo momento, por razões que podem ter tanto a 
ver com saúde e necessidades da família quanto com as condições do 
mercado de trabalho. Mas graças a essa simplificação, torna-se possível 
identificar a taxa de desemprego da população como um todo. 

Temos um problema aqui, porém. E se muitas das questões definidoras 
de nossa época não forem passíveis de resposta em termos da extensão 
das pessoas abrangidas, mas pela intensidade com que as pessoas são 
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afetadas? O desemprego é um exemplo disso. O fato de a Grã-Bretanha 
ter passado pela Grande Recessão de 2008-2013 sem o aumento 
substancial do desemprego é geralmente visto como uma conquista 
positiva. Mas a ênfase em “desemprego” mascarou o aumento do 
subemprego, ou seja, de pessoas que não têm a quantidade suficiente 
de trabalho ou que estão empregadas em nível inferior àquele para o 
qual estão qualificadas. Atualmente, isso representa cerca de 6% da 
mão-de-obra “empregada”. Além disso, há a ascensão da força de 
trabalho autônoma, na qual a linha divisória entre “empregado” e 
“involuntariamente desempregado” tem pouco sentido. 

Não se está aqui criticando órgãos como o Office for National Statistics 
(Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido), que agora até 
produz dados sobre o subemprego. Porém, enquanto os políticos 
continuarem a usar a taxa de desemprego como maneira de escaparem 
de críticas, a experiência de quem está lutando para conseguir trabalho 
suficiente, ou para viver com o que ganha, não ficará representada no 
debate público. Não seria tão surpreendente se essas mesmas pessoas 
passassem a suspeitar dos especialistas em determinadas políticas e da 
utilização das estatísticas no debate político, dado o desencontro entre 
o que os políticos dizem sobre o mercado de trabalho e a realidade 
vivida. 

A ascensão da política de identidade a partir da década de 1960 colocou 
ainda mais pressão sobre tais sistemas de classificação. Os dados 
estatísticos só serão críveis se as pessoas aceitarem a limitada 
variedade de categorias demográficas em oferta, as quais são 
selecionadas pelo especialista, e não pelo entrevistado. Porém, quando 
a identidade vira uma questão política, as pessoas reivindicam definir-
se em seus próprios termos, seja em relação a gênero, sexualidade, raça 
ou classe. 

As pesquisas de opinião podem estar sofrendo por razões semelhantes. 
Elas tradicionalmente captam as atitudes e as preferências das pessoas, 
com base na razoável suposição de que estas irão agir de acordo com o 
que declaram. Contudo, em uma época de declínio da participação 
política, não basta simplesmente saber qual quadradinho alguém 
preferirá marcar com “x”. É preciso também saber se as pessoas 
sentem que o ato é relevante o suficiente para incomodarem-se em 
fazê-lo. E quando se trata de captar flutuações na intensidade daquilo 
que as pessoas sentem ser relevante, tais pesquisas são uma ferramenta 
canhestra. 

As estatísticas têm enfrentado, regularmente, críticas ao longo de sua 
história. Os desafios que a política de identidade e a globalização 
apresentam não são novos. Por que, então, os acontecimentos de 2016 
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parecem tão prejudiciais ao ideal da expertise quantitativa e ao seu 
papel no debate político? 

 

Nos últimos anos, surgiu uma nova maneira de quantificar e 

visualizar populações, a qual potencialmente joga a estatística para a 
margem, anunciando uma era completamente diferente. As 
estatísticas, colhidas e compiladas por especialistas técnicos, estão 
dando lugar a dados que se acumulam automaticamente, como 
consequência da digitização irrestrita. Tradicionalmente, os 
estatísticos sabem quais perguntas querem fazer a respeito de qual 
população, depois partem para as respostas. Em contraposição, hoje os 
dados são produzidos automaticamente sempre que usamos um cartão 
de fidelidade, comentamos no Facebook ou procuramos algo no 
Google. Como nossas cidades, carros, casas e objetos domésticos estão 
conectados digitalmente, a quantidade de dados que deixamos como 
rastro não para de crescer. Neste novo mundo, os dados são captados 
primeiro e as perguntas de pesquisa vêm depois. 

A longo prazo, as implicações disso provavelmente serão tão profundas 
quanto a invenção da estatística foi no final do século XVII. O 
surgimento do chamado “big data” oferece oportunidades muito 
maiores de análise quantitativa do que qualquer quantidade de 
pesquisas ou de modelagem estatística. Mas não é apenas a quantidade 
de dados que é diferente. Eles representam um tipo de conhecimento 
completamente diferente, acompanhado de uma nova expertise. 

Em primeiro lugar, não há escala fixa de análise (como “nação”) nem 
categorias estabelecidas (como “desempregados”). Estes vastos novos 
conjuntos de dados podem ser explorados em busca de padrões, 
tendências, correlações e disposições pessoais emergentes. Tornam-se 
uma maneira de rastrear as identidades que as pessoas concedem a si 
mesmas (como “#votonostrabalhistas” ou “#empreendedor”), mais do 
que impor classificações a elas. Trata-se de uma forma de agregação 
própria de uma era política mais fluida, na qual nem tudo pode ser 
confiavelmente remetido a algum ideal iluminista de estado-nação 
como guardião do interesse público. 

Em segundo lugar, a maioria das pessoas está totalmente alheia ao que 
esses dados dizem sobre elas, seja individualmente, seja coletivamente. 
Não há um equivalente do Office for National Statistics nos dados (“big 
data”) coletados comercialmente. Vivemos numa época em que nossos 
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sentimentos, identidades e filiações podem ser rastreados e analisados 
com velocidade e sensibilidade sem precedentes – mas não há nada 
que ancore essa nova possibilidade no interesse público ou no debate 
público. Há analistas de dados que trabalham para o Google ou para o 
Facebook, mas não são “especialistas” como aqueles que geram 
estatísticas e que agora são tão amplamente condenados. O anonimato 
e o sigilo sob os quais estão esses novos analistas potencialmente os 
tornam muito mais poderosos politicamente do que qualquer cientista 
social. 

Uma empresa como o Facebook tem a capacidade de armazenar ciência 
social quantitativa a respeito de centenas de milhões de pessoas, a um 
custo muito baixo. Mas tem muito pouco incentivo para revelar os 
resultados. Em 2014, quando pesquisadores do Facebook publicaram 
resultados de um estudo de “contágio emocional” que haviam realizado 
com os próprios usuários – no qual alteraram feeds de notícias para ver 
como isso afetava o conteúdo que os usuários compartilhavam em 
resposta –, houve protestos indicando que as pessoas estavam sendo 
usadas sem que soubessem. Então, do ponto de vista do Facebook, por 
que prosseguir com todo o aborrecimento inerente à publicação dos 
resultados? Por que não apenas fazer o estudo e ficar quieto? 

 

Omais significativo, em termos políticos, sobre esta mudança 

de uma lógica da estatística para uma lógica de dados é o quanto ela se 
sente à vontade ao lado da ascensão do populismo. Os líderes 
populistas podem desprezar os especialistas tradicionais, como os 
economistas e os pesquisadores da área de estatística, ao mesmo tempo 
em que confiam em uma forma inteiramente diferente de análise 
numérica. Esses políticos contam com uma elite nova e menos visível, 
que procura padrões nos vastos bancos de dados, mas que raramente 
faz pronunciamentos públicos e, muito menos, publica qualquer 
evidência. Esses analistas de dados são muitas vezes físicos ou 
matemáticos, cujas habilidades não são absolutamente desenvolvidas 
para o estudo da sociedade.  Esta, por exemplo, é a visão de mundo 
propagada por Dominic Cummings, ex-conselheiro de Michael Gove 
(do Partido Conservador) e diretor de campanha da Vote Leave: 
“Física, matemática e ciência da computação são domínios em que 
existem verdadeiros especialistas, ao contrário do que há nas previsões 
macroeconômicas”. 
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Pessoas próximas a Donald Trump, como seu estrategista Steve 
Bannon e Peter Thiel, bilionário do Vale do Silício, estão bastante 
familiarizadas com técnicas moderníssimas de análise de dados, por 
meio de empresas como a Cambridge Analytica, de cuja diretoria 
Bannon participa. Durante a campanha da eleição presidencial, a 
Cambridge Analytica fez uso de diversas fontes de dados para 
compreender perfis psicológicos de milhões de norte-americanos, mais 
tarde utilizados para ajudar Trump a chegar aos eleitores de maneira 
precisa, com mensagens sob medida. 

Essa capacidade de desenvolver e aperfeiçoar insights psicológicos, 
aplicando-os sobre grandes populações, é uma das características mais 
inovadoras e controversas da nova análise de dados. À medida que as 
técnicas da chamada “análise de sentimentos” – que detectam o humor 
de um grande número de pessoas por meio do acompanhamento do 
uso de determinadas palavras nas mídias sociais –  se incorporam às 
campanhas políticas, o fascínio emocional de figuras como Trump se 
torna acessível ao escrutínio científico. Em um mundo onde a 
sensibilidade política do público está se tornando assim tão rastreável, 
quem precisa dos pesquisadores tradicionais da estatística? 

Poucas das constatações de cunho social derivadas desse novo tipo de 
análise de dados chegam ao domínio público. Isso quer dizer que tal 
análise faz muito pouco para ajudar a ancorar a narrativa política em 
qualquer realidade compartilhada. Com a diminuição da autoridade 
das estatísticas, e não tendo nada entrado na esfera pública para 
substituí-las, as pessoas podem viver em qualquer comunidade 
imaginada com que se sintam mais alinhadas e em que estejam 
dispostas a acreditar. Ao passo que as estatísticas podem ser usadas 
para corrigir alegações erradas sobre a economia, a sociedade ou a 
população, na nova era análise de dados existem poucos mecanismos 
para impedir que as pessoas deem espaço a suas reações instintivas ou 
a seus preconceitos emocionais. Pelo contrário, empresas como a 
Cambridge Analytica tratam esses sentimentos como coisas a serem 
rastreadas. 

Mas mesmo que existisse um “Instituto de Nova Análise de Dados”, 
atuando em nome do público e do governo, como fazem os Institutos 
de Estatística tradicionais, não estaria claro se ele ofereceria o tipo de 
perspectiva neutra que os iluministas de hoje estão lutando para 
defender. O novo aparato triturador de números é bem adequado para 
detectar tendências, perceber humores e identificar coisas assim que 
elas surgem. Serve muito bem aos gerentes de campanha e aos 
negociantes. É menos adequado, porém, para fazer as afirmações não 
ambíguas, objetivas e potencialmente consensuais sobre a sociedade 
que os estatísticos e os economistas recebem para fazer. 
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Neste novo ambiente técnico e político, caberá à nova elite digital 
identificar os fatos, as projeções e a verdade em meio a uma impetuosa 
corrente de dados resultante. Se indicadores como o PIB e o de 
desemprego continuarão a ter influência política é algo a ser verificado, 
mas, se não continuarem a ter, isso não necessariamente será o 
anúncio do fim dos especialistas, e menos ainda do fim da verdade. A 
questão a ser tomada mais a sério, agora que os números estão sendo 
constantemente gerados às nossas costas e além do nosso 
conhecimento, é onde a crise da estatística coloca a democracia 
representativa. 

É bom reconhecer a capacidade de luta de instituições políticas que 
existem há muito tempo. Da mesma forma que plataformas de 
“compartilhamento da economia”, como o Uber e o Airbnb, foram 
recentemente contrariadas por decisões judiciais (o Uber sendo 
obrigado a reconhecer os motoristas como funcionários; o Airbnb 
sendo totalmente proibido em alguns municípios), a privacidade e os 
direitos humanos representam um obstáculo potencial à extensão da 
nova análise de dados. O que está menos claro é como os benefícios 
dessa análise digital poderão ser oferecidos ao público da mesma 
maneira que muitos conjuntos de dados estatísticos são. Organismos 
como o Open Data Institute, co-fundado por Tim Berners-Lee, fazem 
campanha para tornar dados disponíveis publicamente, mas têm pouca 
influência sobre as corporações onde boa parte de nossos dados agora 
se acumulam. As estatísticas nasceram como uma ferramenta por meio 
da qual o Estado poderia compreender a sociedade, mas gradualmente 
se transformaram em algo em que acadêmicos, reformadores urbanos e 
empresas passaram a ter interesse.  Porém, para muitas das modernas 
empresas de análise de dados, o segredo em torno de métodos e das 
fontes dos dados é uma vantagem competitiva de que não vão desistir 
voluntariamente. 

A sociedade pós-estatística é uma proposição potencialmente 
assustadora, não porque nela não haveria padrões de verdade ou de 
expertise, mas porque tais padrões seriam privatizados avidamente. As 
estatísticas são um dos muitos pilares do liberalismo, do Iluminismo. 
Os especialistas que as produzem e usam têm sido hoje pintados como 
arrogantes, e alheios às dimensões emocionais e locais da política. Não 
há dúvida de que há maneiras pelas quais a coleta de dados poderia ser 
adaptada para melhor refletir as experiências vividas. Mas a batalha 
que precisará ser travada no longo prazo não é entre uma política de 
fatos liderada por uma elite científica e uma política populista de 
percepções e de sentimentos. É entre, de um lado, quem tem 
compromisso com o conhecimento público, com o ponto de vista 
público, e, de outro, quem lucra com a contínua desintegração dessas 
coisas. 


