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RESUMO 

 

No presente trabalho, estudam-se as técnicas de produção jornalística e visualização de 

dados que permeiam o campo do jornalismo de dados, por meio da análise do Aos Fatos, 

site jornalístico especializado na checagem de discursos políticos. O objetivo foi 

determinar se o processo de produção de reportagens do site está de acordo com as 

definições de jornalismo de dados apresentadas no referencial teórico desta pesquisa e se 

esse processo é capaz de caracterizar o site como um exemplo de Jornalismo de Dados. 

Para a construção do quadro teórico, foi traçado um histórico sobre o uso dos 

computadores no jornalismo e foram apresentados conceitos e casos que ilustram as 

práticas que precedem o jornalismo de dados, tais como o precision journalism e a 

Reportagem Assistida por Computador (RAC). Também foram apresentados diferentes 

conceitos de jornalismo de dados e visualização de dados. Para alcançar os objetivos 

propostos, a metodologia utilizou a técnica da entrevista focal, aliada ao método da 

observação direta, a fim de se realizar uma análise aprofundada e clara sobre o processo 

de produção e publicação do site Aos Fatos. Nesse contexto, percebeu-se que Aos Fatos 

apresenta as competências de extração, estruturação, análise e visualização de dados, o 

que indica um formato de jornalismo de dados. 

 

Palavras-chaves: Jornalismo de dados, Jornalismo Digital em Base de Dados, 

Visualização de dados, Aos Fatos. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper studies the journalistic production and data visualization techniques that 

permeate the Data Journalism field, through the analysis of Brazilian journalistic site Aos 

Fatos, specialized in political discourses checking. We sought to determine if the site 

reports production process is in accordance with the data journalism definitions, presented 

in the theoretical reference chapter of this research and if this process is able to 

characterize the site as an example of Data Journalism. For the theoretical framework 

construction, it was drawn a history of the computers usage in journalism and presented 

concepts and cases that illustrate the practices that precede data journalism, such as 

precision journalism and Computer Assisted Reporting (CAR). It was also presented 

different concepts of data journalism and data visualization. In order to reach the proposed 

objectives, the methodology used the focal interview technique, allied to the direct 

observation method, in order to carry out an in-depth and clear analysis on the production 

and publication process of the Aos Fatos website. Thus, the research concludes that Aos 

Fatos presents the skills of data extraction, structuring, analysis and visualization, which 

indicates a Data Journalism format. 

 

Keywords: Data Journalism, Database Digital Journalism, Data Visualization, Aos 

Fatos.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Os termos “dados” e “jornalismo”, quando estão em relação e associados, podem ser 

problemáticos, de acordo com a forma como são abordados. A maioria das pessoas pensa em 

dados como um grupo de números, que são reunidos em grandes planilhas, de difícil 

compreensão. O jornalista britânico e especialista em jornalismo digital, Paul Bradshaw (2014, 

online), explica que, há 20 anos, as planilhas eram o único tipo de dado com o qual os jornalistas 

da época lidavam. Entretanto, vivemos, agora, em um mundo digital, e, segundo o autor, quase 

tudo pode ser descrito com números. O que faz do jornalismo de dados uma prática jornalística 

em ascensão na contemporaneidade são, portanto, as novas possibilidades que se abrem quando 

combinamos o modo tradicional de se produzir uma notícia e a habilidade de contar esta mesma 

história de forma envolvente e com dados fáceis de interpretar. 

 Atualmente, o jornalismo de dados ajuda os profissionais da área da comunicação a 

produzirem reportagens complexas, fazendo uso de infográficos interativos, mapas e painéis 

capazes de captar a atenção do leitor, explicando como este conteúdo se relaciona com o 

indivíduo. Um exemplo desta prática, de acordo com Bradshaw (2014, online), são as matérias 

em que o jornalista, após recolher e analisar os dados referentes ao orçamento público, pode 

descobrir como isso afeta as especificidades de um cidadão, em vez de apenas saber como o 

mesmo assunto afeta uma “pessoa comum” no coletivo. Até meados dos anos 90, uma base de 

dados era um conjunto de dados alfanuméricos. Hoje, uma base de dados costuma armazenar 

textos, imagens, gráficos e objetos multimídia, o que aumenta muito as necessidades de 

armazenamento desses dados e a complexidade dos processos de recuperação e processamento 

dos mesmos. 

 Com o advento da Internet, é imprescindível que as notícias sejam produzidas e 

divulgadas rapidamente, à medida que acontecem. Não há mais como esperar até o dia seguinte, 

pois o público quer estar informado sobre tudo a todo tempo. Diante disso, o que acontece 

durante o dia precisa ser filtrado, classificando o valor da notícia, para avaliar se determinada 

informação deve estar disponível nas páginas dos jornais, blogs, redes sociais, etc. E é por isso 

que o jornalismo de dados se torna importante para a produção da notícia, uma vez que juntar 

informações, filtrar e visualizar o que acontece tem cada vez mais valor.  

 Mas para que os leitores tenham acesso à informação correta, é necessário um tempo 

para a análise dos dados obtidos. Nesse contexto é que o site jornalístico brasileiro Aos Fatos 

se insere. Criado em 2015, a plataforma se dedica a verificar a veracidade dos discursos feitos 

por políticos brasileiros, a fim de informar aos leitores sobre os dados trazidos pelos 
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personagens públicos, contrapondo com dados oficiais, que são obtidos por meio de consulta a 

bases de dados e, posteriormente, são analisados e veiculados em formato de reportagens 

jornalísticas, em diferentes tipos de visualização. 

 O trabalho jornalístico deixa de lado, portanto, a corrida pelo furo e passa a dar um foco 

maior às significâncias de um fato, já que o jornalismo de dados ajuda o jornalista a revelar 

como determinada situação afeta a vida das pessoas, além de dar suporte aos leitores em 

questões pessoais e profissionais que envolvam o uso dos dados, como nos campos políticos e 

econômicos. Este cenário aponta para o interesse desta pesquisa, na qual se pretende analisar e 

descrever o fluxo de produção jornalística com dados do jornal Aos Fatos e identificar se esta 

produção se caracteriza como jornalismo de dados. 

 Isso porque o jornalismo de dados é uma prática jornalística cada vez mais significativa 

para o entendimento da mensagem e, por isso, presente na construção de matérias que 

despertem o interesse dos leitores. É por meio disso que as reportagens se tornam de fácil 

entendimento, uma vez que o casamento dos números com o texto pedagogiza as mensagens e 

torna as informações escritas de forma diferenciadas. Além disso, geralmente, para montar uma 

reportagem elaborada, com gráficos interativos e demais atratividades, o jornalista depende da 

ajuda de programadores (ou de conhecimento na área de computação, já que precisa lidar com 

códigos e linguagens de programação. É necessária, portanto, uma parceria entre jornalistas e 

programadores, web designers e demais profissionais que atuem nestas áreas, para um bom 

desempenho e produção de conteúdos melhores. 

 Dessa forma, portanto, partimos para a questão norteadora deste trabalho, que é: “ao 

trabalhar com números, dados e gráficos, podemos afirmar que a produção do jornal Aos Fatos 

se caracteriza como jornalismo de dados?”, entendendo que, por se tratar de uma prática 

jornalística cada vez mais significativa para o entendimento da mensagem e, por isso, presente 

na construção de matérias que despertem o interesse dos leitores, é necessário entender se as 

técnicas utilizadas para essa produção estão de acordo com o que pesquisadores já identificaram 

fazer parte das práticas desse segmento. Apoiados pelos conceitos de pesquisadores no tema, 

como Suzana Barbosa, Luciana Mielniczuk, Paul Bradshaw, Philip Meyer, Ana Pinto Martinho 

e Sandra Crucianelli, também trazemos uma base teórica sobre o Jornalismo Digital, 

conceituando Marcos Palacios, João Canavilhas e, também, Luciana Mielniczuk. 

 No capítulo I, apresentamos a primeira parte do referencial teórico deste estudo. 

Trazemos a conceituação de Jornalismo Digital, suas fases e significações para o 

desenvolvimento do campo jornalístico. Neste primeiro capítulo, citamos, principalmente, 

Mielniczuk (2003) e Palacios (1999 e 2003), os quais tratam das características do Jornalismo 
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Digital, e Canavilhas (2003 e 2006), que fala a respeito das teorias que envolvem essa prática 

e sua evolução, como a passagem da pirâmide invertida para a pirâmide deitada na produção de 

notícias e reportagens que são veiculadas, pois acreditamos não ser possível desassociar 

jornalismo de dados do campo digital.  

 No capítulo II, apresentamos a segunda parte do referencial teórico, com foco no tema 

deste trabalho e nos conceitos de jornalismo de dados. Tentou-se abarcar toda a trajetória das 

práticas jornalísticas, desde o RAC até o Jornalismo Digital em Bases de Dados, citamos 

Barbosa (2007 e 2013), Martinho (2014), Meyer (1991), dentre outros. 

 No capítulo III, detalhamos a metodologia de pesquisa, apoiados em conceitos de Gil 

(2008) e Yin (2001). Neste capítulo, esclarecemos as técnicas de pesquisa utilizadas para dar 

conta da temática escolhida – entrevista focal ou focalizada e observação direta – e suas 

respectivas conceituações. Também é aqui que apresentamos nosso objeto de estudo, que é o 

site jornalístico Aos Fatos, trazendo informações desde a sua criação e seus objetivos dentro do 

campo do jornalismo de dados. 

 No capítulo IV, apresentamos os resultados da pesquisa, indicando se as práticas 

jornalísticas utilizadas para a produção de reportagens do Aos Fatos podem ser categorizadas 

como pertencentes ao campo do jornalismo de dados, dentro das categorias determinadas para 

a pesquisa – dimensão investigativa, dimensão interpretativa e dimensão comunicativa –, o que 

responde à questão principal deste trabalho de pesquisa. 

 No capítulo V, apontamos as considerações finais. Entendemos que a produção de 

reportagens que utilizam as técnicas do jornalismo de dados necessita de uma maior dedicação 

à busca, extração e análise dos dados que serão, em seguida, inseridos no conteúdo da matéria. 

Aqui compreendemos que os profissionais que atuam nesse segmento possuem um papel muito 

importante na formação da opinião do público, bem como na desconstrução de preceitos tidos 

como verdadeiros sem que seja possível aos leitores terem acesso aos dados reais sobre 

determinado assunto. 
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1. JORNALISMO DIGITAL 

 

 O surgimento de novos meios de comunicação desencadeou uma série de mudanças nos 

processos de produção jornalística, como nas rotinas e nas linguagens utilizadas pela mídia 

impressa e pelas emissoras de rádio e TV. Entretanto, com a popularização da internet, em 

meados dos anos 90, houve uma rápida migração dos meios de comunicação de massa para essa 

nova plataforma, mas, em um primeiro momento, a linguagem e o formato continuaram os 

mesmos dos meios analógicos (CANAVILHAS, 2003; MIELNICZUK, 2003). Ao longo dos 

anos seguintes e devido às inovações tecnológicas, os veículos de comunicação precisaram se 

reinventar digitalmente, o que fez com que o jornalismo ganhasse um novo desdobramento, 

chamado de jornalismo digital, jornalismo online ou, ainda, webjornalismo1. 

 Por permitir uma convergência entre texto, som e imagem, Canavilhas (2003) afirma 

que o jornalismo digital faz com que seja possível explorar todas as potencialidades da web2, 

oferecendo como produto algo inovador, como a webnotícia. Por conta da necessidade de 

reinvenção constante, Mielniczuk (2003) explica que o jornalismo digital já passou por, pelo 

menos, três gerações, a fim de desenvolver produtos que sejam adequados ao suporte, mas 

também eficientes aos seus públicos. Devido a essas transformações e na tentativa de 

compreendê-las de forma mais clara, seria necessário, portanto, agrupar tais fases em momentos 

distintos na recente história do jornalismo digital, evidenciando suas diferenças e 

características. 

 Dessa forma, Mielniczuk (2003) determina que, na primeira geração do jornalismo 

digital, os sites jornalísticos faziam apenas uma reprodução simples das principais notícias 

publicadas no papel. Já na segunda geração, segundo a autora, os jornais se preocupam em 

explorar alguns recursos disponibilizados pela web. Na terceira geração, no início dos anos 

2000, a ideia de que essa é uma nova modalidade de jornalismo, com potenciais de linguagem 

e formatos próprios toma conta das redações. 

 Assim, o jornalismo digital passa a ser uma mídia diferenciada, com as suas próprias 

características, mesclando a convergência, a possibilidade de inserção de hiperlinks em 

matérias atualizadas – a fim de retomar informações publicadas anteriormente –, a 

interatividade com leitores e a atualização contínua de informações, já que, a partir da terceira 

                                                           
1 Há uma discussão academicamente estabelecida (CANAVILHAS, 2003; MACHADO, 2000) em torno do uso 

de termos como jornalismo online, jornalismo digital, webjornalismo, etc. Aqui, utilizaremos o termo “jornalismo 

digital” como a produção jornalística que utiliza a WWW (World Wide Web) como suporte. 
2 Web é a abreviatura de World Wide Web, um sistema de informação e de comunicação utilizado na internet que 

permite a transmissão de dados em hipermídia e funciona de acordo com o modelo cliente/servidor. 
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geração, as notícias veiculadas na rede não seguiam mais o sistema de fechamento de edição 

impressa. Além disso, os leitores também puderam personalizar as páginas e os conteúdos aos 

quais tinham acesso, e todas as informações disponíveis podiam ficar armazenadas em arquivos 

digitais, impossibilitando a “perda” de notícias antigas e criando, então, um arquivo digital. 

  

1.1. JORNALISMO DIGITAL DE PRIMEIRA GERAÇÃO 

 

 No início dos anos 1990, quando a internet começou a ser utilizada pelos meios de 

comunicação como mais um espaço de veiculação de notícias, o conteúdo publicado em sites 

jornalísticos era uma mera reprodução daquilo que estava estampado nas páginas dos jornais 

impressos, principalmente aqueles de grande circulação no país. O que, na época, era chamado 

de jornalismo online na web não passava da transposição de uma ou duas das principais matérias 

de algumas editorias (MIELNICZUK, 2003).  

 As notícias disponibilizadas na rede eram, portanto, simples cópias do conteúdo 

existente no papel, sem quaisquer outros recursos. Além disso, diferentemente do que 

conhecemos hoje em jornalismo digital, na primeira geração, a atualização de conteúdo nos 

sites jornalísticos era feita a cada 24 horas, seguindo o sistema de fechamento das edições 

impressas. De acordo com Mielniczuk (2003, p, 61), nessa época, 

 

[...] a rotina de produção de notícias é totalmente atrelada ao modelo estabelecido nos 

jornais impressos. No que diz respeito ao formato de apresentação das narrativas 

jornalísticas, não há nenhuma evidência de preocupação com relação a uma possível 

forma inovadora de apresentação das narrativas jornalísticas. A disponibilização de 

informações jornalísticas na web fica restrita à possibilidade de ocupar um espaço, 

sem explorá-lo, enquanto um meio que apresenta características específicas. 

  

Assim, a primeira geração do jornalismo digital não utilizava quaisquer dos recursos 

que a web viria a oferecer nas fases seguintes. O propósito dessa geração era simplesmente estar 

online na rede, possibilitando aos leitores o acesso às notícias em uma nova plataforma, mas 

sem nenhuma diferenciação do que podia ser encontrado nas páginas impressas dos diários, 

nenhuma interatividade ou informações mais aprofundadas sobre a notícia publicada nos 

papéis, mas com os mesmos recursos proporcionados pela mídia impressa. 
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1.2. JORNALISMO DIGITAL DE SEGUNDA GERAÇÃO 

 

 Com o aperfeiçoamento e o desenvolvimento estrutural da internet, nessa fase do 

jornalismo digital, iniciam-se novas experiências na tentativa de exploração de determinadas 

características oferecidas por essa plataforma. No final dos anos 90, as publicações feitas para 

os sites dos principais jornais do país passam a explorar as potencialidades do novo ambiente, 

como links com chamadas para notícias anteriores (MIELNICZUK, 2003, p. 34). O e-mail 

passa a ser utilizado como uma possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor e até 

mesmo entre os próprios leitores, por meio de debates em fóruns, além da exploração de 

recursos oferecidos pelo hipertexto, que são utilizados na produção e publicação de matérias. 

 Essa geração é utilizada como uma metáfora para a elaboração de interfaces dos 

produtos, por mais que ainda estivesse atrelado ao modelo impresso. É nessa época que surgem, 

por exemplo, as seções de “últimas notícias” nos sites jornalísticos. Segundo Mielniczuk 

(2003), a tendência dessa geração era a existência de produtos vinculados não apenas ao modelo 

do jornal impresso enquanto produto, mas às empresas jornalísticas cuja credibilidade e 

rentabilidade estavam, até então, associadas ao jornalismo impresso. 

 

1.3. JORNALISMO DIGITAL DE TERCEIRA GERAÇÃO 

 

 Com os avanços tecnológicos e midiáticos, o jornalismo digital se renovou a cada nova 

geração, principalmente após a popularização do uso da internet e o surgimento de iniciativas 

destinadas exclusivamente a esse novo suporte (MIELNICZUK, 2003, p. 89). Na terceira 

geração do jornalismo digital, os jornais passam a entender que esse é um novo conceito de 

jornalismo, com potencial de linguagem e formato próprios. 

 Os produtos jornalísticos já passam a apresentar recursos multimídia, fazendo uso das 

potencialidades oferecidas pela plataforma digital e pela internet. É possível verificar o uso de 

áudio, imagens em movimento e animações, que passam a enriquecer a narrativa jornalística. 

Mielniczuk (2003) também alerta para a interatividade, como os chats, que passaram a contar 

com a participação de personalidades públicas, além de enquetes e fóruns de discussões, que 

disponibilizavam opções para a configuração do produto de acordo com os interesses pessoais 

de cada usuário da rede que acessava o conteúdo disponível. 

 A terceira fase do jornalismo digital apresenta características próprias, integradas ao seu 

processo de produção e veiculação dos conteúdos. Essas características apresentam a utilização 

do hipertexto não apenas como um recurso de organização das informações da edição, mas 
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também começam a empregá-lo na narrativa de fatos (MIELNICZUK, 2003, p. 89). Sobre isso, 

Mielniczuk (2003, p. 89) esclarece que: 

 

[...] este terceiro e atual momento corresponde a um estágio mais avançado de toda 

uma infraestrutura técnica relativa às redes telemáticas, bem como corresponde a um 

momento de expansão da base instalada e ao aumento do número de usuários. Houve 

além uma evolução técnica que permite a transmissão mais rápida de sons e imagens, 

o crescimento do número de usuários, o que justifica investimentos no setor. 

  

Hoje, os jornais já fazem uso de cada vez mais recursos midiáticos digitais disponíveis 

na rede. As notícias não são pensadas apenas para o espaço no papel, mas também para o 

formato digital, com vídeos, áudio e interatividade, além de páginas especiais, enquetes e links 

que direcionam os leitores para mais informações sobre temas relacionados com a notícia e a 

possibilidade do compartilhamento nas redes sociais. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DO JORNALISMO DIGITAL 

 

 A partir dessa terceira geração do jornalismo digital, portanto, evidenciam-se 

características próprias as quais começam a adaptar-se às mudanças e inovações tecnológicas. 

Bardoel e Deuze (2001) apontam quatro elementos caracterizadores do jornalismo 

desenvolvido para a web: interatividade, customização de conteúdo, hipertextualidade e 

multimidialidade. Entretanto, Palacios (1999) determinou, em uma conferência realizada na 

Universidade Federal da Bahia, em Salvador, que era possível identificar cinco características 

principais em relação ao jornalismo digital. Além da multimidialidade – a qual o autor também 

chama de convergência –, interatividade, hipertextualidade e personalização do conteúdo, 

Palacios (2003) acrescentou a possibilidade de memória, ou seja, o arquivamento de conteúdo. 

Mais recentemente, Mielniczuk (2003) identificou uma sexta característica: a instantaneidade. 

 Isso reflete as potencialidades que a internet oferece à produção do jornalismo digital. 

Tais possibilidades, aponta Palacios (2003), não se traduzem, necessariamente, em aspectos 

efetivamente explorados pelos sites jornalísticos, seja por razões técnicas, de conveniência, 

adequação à natureza do produto ou por questões de aceitação do mercado consumidor.  

 

Se alguma generalização é possível, neste momento, ela possivelmente diria respeito 

ao facto de que todos esses formatos são ainda altamente incipientes e experimentais, 

em função do pouco tempo de existência do novo suporte mediático representado 

pelas redes telemáticas (PALACIOS, 2003, p. 2). 
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A seguir, encontra-se uma breve explicação de cada uma das seis características do 

jornalismo digital, evidenciadas pelos autores citados anteriormente (BARDOEL; DEUZE, 

2001; PALACIOS, 2003; MIELNICZUK, 2003): 

 

× Multimidialidade/convergência: capacidade de utilização de vários tipos de mídia em 

conjunto, na mesma notícia, para além do texto e da imagem estática. São os hipertextos, 

os áudios, as imagens estáticas (fotografias) e em movimento (vídeos e animações), 

disponíveis em uma matéria jornalística. 

× Interatividade: uso de tecnologia no processo comunicativo, que pode ser entre os 

leitores ou entre os jornalistas e os leitores, por meio de e-mails, fóruns, enquetes, 

comentários e mensagens. 

× Hipertextualidade: uso de hiperlinks nas matérias, com o intuito de direcionar o leitor a 

uma notícia relacionada ou, ainda, a um complemento à matéria, como uma explicação, 

uma citação, um documento comprobatório ou uma página pessoal da fonte 

entrevistada. 

× Personalização: possibilidade do leitor/usuário de selecionar o quê e como quer 

visualizar determinado conteúdo em sites e portais jornalísticos, como o layout, o 

tamanho da fonte, as buscas, etc. 

× Memória: capacidade de arquivamento das informações que são disponibilizadas na 

rede e também da recuperação dessas mesmas informações para posteriores publicações 

em que seja necessário resgatar notícias antigas. 

× Instantaneidade: atualização constante das informações publicadas em sites e portais 

jornalísticos, sem hora de fechamento de edição e com o compromisso de publicar as 

notícias rapidamente. 

  

 Entretanto, Palacios (2003) esclarece que essas características não evidenciam um 

formato “mais avançado” ou “mais apropriado” para os processos de produção do jornalismo 

digital atual, mas são experimentos que se encontram em uso em uma multiplicidade de 

possíveis formatos que exploram as características desse tipo de jornalismo, que cada vez passa 

por mais mudanças e reinvenções. 
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1.5. MODELOS DE PRODUÇÃO NO JORNALISMO DIGITAL  

 

 A webnotícia, conceito criado por Canavilhas (2003) para identificar a notícia escrita 

especificamente para o meio digital, é a síntese de uma situação diversa, de várias faces, que 

traz uma intriga a qual se configura no título e logo no primeiro parágrafo, seguindo a mesma 

fórmula da notícia (SEIXAS, 2005, p. 7), e que resulta em um texto sem ambiguidade de 

interpretações. Antes da internet, os processos de produção jornalística eram resumidos a esse 

sistema de produção, chamado pirâmide invertida, no qual as notícias se organizavam por meio 

do lead3, no qual se encontravam as informações mais importantes a respeito do assunto, e nos 

parágrafos seguintes estavam as informações mais aprofundadas. Canavilhas (2006) observa 

que as grandes polêmicas nos meios profissional e acadêmico geradas pelo uso desse sistema 

foram renovadas após o advento do jornalismo digital, já que, segundo o autor, 

 

[...] alguns dos pressupostos que levaram os jornalistas a adoptar a técnica de redacção 

deixam de fazer sentido devido às características da web (...) porque o espaço 

disponível num webjornal deixa de ser finito, anulando a necessidade de escrever 

condicionado pela possibilidade do editor poder efectuar cortes no texto para o 

encaixar num determinado espaço (CANAVILHAS, 2006, p. 1). 

  

Entretanto, apesar dessa anulação do corte do editor, o uso de hipertexto permite que o 

jornalista defina quais serão os percursos de leitura, levando em conta os seus interesses 

pessoais ao redigir a notícia. Essa questão se estende para o campo dos modelos e técnicas de 

redação, apontando que o modo de organização de uma notícia rompe a lógica sintética e se 

realinha de acordo com aquilo que os suportes proporcionam ao jornalista (CANAVILHAS, 

2006, p. 13). O autor acredita que a busca de uma linguagem para o jornalismo digital passa 

pela apropriação das características da web. Para Canavilhas (2006), o modelo da pirâmide 

invertida não atende ao jornalismo digital e aplicar essa prática é desconsiderar o potencial da 

web. Por isso, o autor indica o que considera uma solução para esse problema: a pirâmide 

deitada (Figura 1). 

 

 

 

 

                                                           
3 Lead, em jornalismo, é a primeira parte de uma notícia, onde o leitor tem acesso às informações básicas sobre o 

tema principal da notícia. No lead constam os principais dados da matéria e objetivo é prender a atenção do leitor. 
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Figura 1 – Formato da notícia em “pirâmide deitada”  

Fonte: CANAVILHAS, 2006, p. 15. 

  

 Essa proposta é formada por camadas, com quatro níveis de leitura: base (informações 

essenciais da notícia: o quê, quando, quem, onde), explicação (por que e como), 

contextualização (informações complementares, como vídeo ou infográfico) e exploração 

(aprofundamento da notícia). A arquitetura da pirâmide deitada foi sugerida por Robert Darnton 

(1999)4, que salientava a importância do hipertexto na construção da notícia, criada, em um 

primeiro momento, para documentos acadêmicos. O modelo se mostrou bastante eficiente no 

campo do jornalismo digital após uma pesquisa realizada por Canavilhas (2006)5 com uma 

notícia formada por 10 páginas ligadas por links e menus, em que os leitores eram instigados a 

passarem ao próximo nível da notícia, comprovando a importância das camadas. 

 Outra proposta para a produção de notícias no jornalismo digital é o modelo 

desenvolvido por Paul Bradshaw (2007), chamado news diamond, ou diamante da notícia. Esse 

modelo também é uma proposta que busca nortear uma redação própria da web. O autor aponta 

a velocidade e profundidade como características essenciais para a compreensão dessa técnica. 

As características, tão contraditórias no campo do jornalismo digital, são consideradas os pontos 

fortes do espaço online (BRADSHAW, 2007). 

 Na figura de um diamante de informação (Figura 2), o autor propõe sete etapas, cada 

uma direcionada a um determinado meio, como redes sociais, blogs e sites jornalísticos. São 

elas: alerta (primeiras informações sobre um acontecimento noticiável – rede social), projeto 

(primeiras apurações – blog), artigo/pacote (do provisório ao definitivo – jornal online), 

contexto (resgate contextual – jornal online), análise/reflexão (reações – jornal online), 

interatividade (envolvimento dos leitores – fórum, comentários), personalização (formato de 

visualização por parte do usuário/leitor – RSS). 

                                                           
4 Mais informações em: http://www.nybooks.com/articles/1999/03/18/the-new-age-of-the-book/ 
5 Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornalismo-piramide-invertida.pdf 
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Figura 2 – Formato “diamante da notícia”  

Fonte: BRADSHAW, 2007, s.p. 

 

 Porém, podem ser identificadas possíveis falhas em ambas as propostas. Schwingel 

(2008) aponta, em um estudo sobre os processos de produção em jornalismo digital, que tantos 

aparatos disponibilizados pela internet tiraram, em um primeiro momento, o controle dos 

jornalistas sobre suas atividades. Isso porque a maioria dos jornalistas que estão nas redações 

ainda não dominam as técnicas que o meio disponibiliza para a produção de conteúdo que seja 

específico para o meio digital. 

 

Como trabalha com conteúdos, a preocupação do ciberjornalista não é somente com 

a  hierarquização do texto, mas da vinculação deste com fotos, vídeos, ilustrações, 

infográficos numa linha narrativa de navegação, ou seja, em distintos níveis. Como 

narrador da história, precisa considerar o deslocar-se do interactor (MANOVICH, 

2001) pelos conteúdos para obter a compreensão da informação (SCHWINGEL, 

2008, p. 9).  

  

Dessa forma, é evidente o esforço de pesquisadores na tentativa de compreender e 

interpretar os desafios trazidos pela relação do jornalismo com os recursos da web. Entretanto, 

segundo a autora, há um caráter fundamental ao jornalismo, que não pode faltar às bases da 

discussão: a informatividade, já que a base do jornalismo é o seu discurso, o qual supõe a 

produção de informação para o público leitor das notícias. 
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1.6. JORNALISMO DIGITAL EM BASE DE DADOS E CONTINUUM MULTIMÍDIA 

 

 A partir da definição das características do jornalismo digital, os estudos de 

pesquisadores de várias partes do mundo têm colaborado para a compreensão de uma nova 

modalidade de jornalismo. Essa quarta geração, denominada Jornalismo Digital em Base de 

Dados (JDBD), conta com a formulação de conceitos, categorias, definições operacionais, 

identificação de propriedades e padrões de referência, bem como avaliação dos impactos 

trazidos para os processos, rotinas profissionais e modelos de negócios das empresas 

informativas (BARBOSA, 2013, p. 39). 

 A expansão da tecnologia de informação, a partir do século XIX, ocasionou o 

aprimoramento dos procedimentos de produção jornalística, além do trabalho dos profissionais 

e dos modelos e formatos dos conteúdos. Isso permitiu que a velocidade de circulação de 

notícias fosse, cada vez mais, levada em consideração ao produzi-las e, conforme Barbosa 

(2013), fez com que fosse possível superar barreiras geográficas e temporais, satisfazendo as 

necessidades de informação da sociedade.  

 Com todas essas mudanças ao longo do século, os meios e as modalidades de jornalismo 

também evoluíram até chegarem à web, na qual a modalidade do jornalismo digital auxilia na 

demarcação de um novo tipo de jornalismo, fazendo uso da atualização contínua, da 

hipertextualidade, da interatividade, da multimidialidade, da personalização e da memória 

(MIELNICZUK, 2003; PALACIOS, 2003). Barbosa (2013, p. 40) define o JDBD como sendo 

“o modelo que tem as bases de dados como definidoras da estrutura e da organização, bem 

como da composição e da apresentação dos conteúdos de natureza jornalística, de acordo com 

funcionalidades e categorias específicas”. Tudo isso permite a criação, manutenção, 

atualização, disponibilização, publicação, circulação e recirculação dos conteúdos jornalísticos 

em multiplataformas. 

 Machado (2004) considera que as bases de dados podem ser muito simples ou muito 

complexas, dependendo do conjunto de aplicações que se deseja fazer sobre os dados. Como 

exemplo de uma base de dados simples, o autor traz a relação dos bens de uma determinada 

pessoa física. Já as bases de dados complexas, como as utilizadas pelas organizações 

jornalísticas, são capazes de envolver vários tipos diferentes de dados interdependentes e inter-

relacionados (MACHADO, 2004, p. 301). Para Barbosa (2007, p. 27), existem mais de 20 

funcionalidades sistematizadas no JDBD, como: 
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[...] indexação e classificação das peças informativas e dos objetos multimídia; 

integração dos processos de apuração, composição e edição dos conteúdos; integração 

de distintas plataformas; gerenciamento do fluxo de informação e conhecimento nas 

redações; garantia da flexibilidade combinatória e do relacionamento entre os 

conteúdos; agilidade na produção de conteúdos tipo multimídia; transmissão e 

geração de informação para dispositivos móveis, como notebooks, tablets e 

smartphones. 

  

Por permitirem busca e recuperação rápidas, os dados armazenados em bases de dados 

complexas são tudo menos uma simples coleção de itens (MACHADO, 2004, p. 301). Mas, 

nem todas as organizações jornalísticas estão estruturadas como sistemas de bases de dados 

complexas. Isso se deve à gestão das informações, ao armazenamento e recuperação dos dados 

e ao suporte para novos modelos de estruturação das narrativas. Machado (2004) afirma que foi 

Lev Manovich quem demonstrou, pela primeira vez, em seu livro The language of new media6, 

como os trabalhos multimídia podem ser compatíveis com a forma cultural das Bases de Dados 

como modelo para a estruturação dos conteúdos apresentados. 

  

Somente ao final do capítulo que trata deste tópico específico, Manovich defende a 

compatibilidade entre a noção do Banco de Dados com uma forma de estruturação de 

informações e como suporte para novos modelos de narrativa multimídia. Para 

Manovich, os jogos de vídeo, por exemplo, são experimentados pelos usuários como 

narrativas enquanto que uma variedade de produtos – de CDROMs a Sítios Web – o 

são como Bases de Dados (MACHADO, 2004, p. 303). 

  

Dessa forma, uma página web possui uma lógica semelhante à dos bancos de dados 

propostos por Manovich, uma vez que se trata de uma lista sequencial de vários elementos 

separados, como blocos de texto, imagens, vídeos e hiperlinks. Por conta disso é que a natureza 

aberta da Web a transforma em um meio incompleto e em permanente crescimento 

(MANOVICH, 2001 apud MACHADO, 2004, p. 303). Assim, Machado (2004) esclarece que 

se os resultados de Manovich fossem interpretados literalmente, as bases de dados poderiam 

servir como suporte para o desenvolvimento de narrativas multimídia. 

 

O Paradigma Jornalismo em Base de Dados é balizador para inferirmos a existência 

de uma quinta geração de desenvolvimento para o jornalismo nas redes digitais. Os 

traços constitutivos incluem a própria medialidade, a horizontalidade como marca 

para o processamento dos fluxos de informações por entre as distintas plataformas 

(impresso, pdf/page flip, web, operações mobile: smartphones, tablets, redes sociais), 

com integração de processos e produtos no continuum multimídia dinâmico 

(BARBOSA, 2013, p. 41). 

  

                                                           
6 MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge. MIT: 2001. 
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Diante disso, Barbosa (2013) ainda supõe que o jornalismo digital esteja se 

encaminhando para uma quinta geração de desenvolvimento, o continuum multimídia. Segundo 

a autora, nessa fase do jornalismo digital, as mídias móveis, em especial os smartphones e 

tablets, são os novos agentes de reconfiguração da produção, publicação, distribuição, 

circulação, recirculação, do consumo e da recepção de conteúdos jornalísticos em 

multiplataformas (BARBOSA, 2013, p. 40). Assim, as mídias móveis também atuariam como 

propulsoras de um novo ciclo de inovação, no qual surgem os apps jornalísticos para tablets e 

smartphones. 

 Por mais que Barbosa indique uma suposta quinta geração do jornalismo digital em que 

os dispositivos móveis são os principais modelos de formato para os conteúdos jornalísticos, as 

bases de dados continuam sendo a principal plataforma para a montagem, armazenagem e 

distribuição do conteúdo jornalístico. E não é apenas o jornalismo que explora as bases de 

dados: são, também, os governos, as empresas, as instituições militares, as redes sociais, os 

cidadãos, enfim, praticamente todas as esferas da sociedade que trabalham com grandes 

quantidades de dados.  

 Como exemplo, podemos citar planilhas ou bancos de dados com centenas de milhares 

de registros sobre a população de uma grande capital. Com a produção massiva de informações 

e a consequente disseminação das bases de dados na sociedade, observou-se, neste cenário, a 

oportunidade de se utilizar técnicas e ferramentas que processassem grandes quantidades de 

dados para se gerar inferências e se desvendar novas informações “escondidas” entre tantos 

dados. E é justamente sobre este tipo de jornalismo que trataremos no próximo capítulo.  
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2. JORNALISMO DE DADOS 

 

 Jornalistas sempre tiveram que trabalhar com dados, mas, nos últimos anos, a sociedade 

passou a gerar uma quantidade muito grande de dados e tal situação pode gerar dificuldades no 

processo de produção jornalística. Bradshaw (2012) explica que, há 20 anos, grandes planilhas 

eram praticamente o único tipo de dado com o qual os jornalistas lidavam, mas na atualidade 

do mundo digital, quase tudo pode ser (e quase tudo é) descrito com números. Essa nova 

modalidade ajuda profissionais do jornalismo a produzirem reportagens complexas utilizando 

infográficos interativos, capazes de captar a atenção do leitor, além de explicar como este 

conteúdo se relaciona com o indivíduo. 

 Por conta disso é que se torna necessário entender as formas de visualização de dados 

utilizadas por determinados portais e sites jornalísticos, a fim de também compreender como 

funciona o processo de produção dessas notícias. Bradshaw (2012, s.p.) esclarece que: 

 

[...] a sua carreira, 300 mil documentos confidenciais, todos dentro do seu círculo de 

amizades; tudo isso pode ser (e é) descrito com apenas dois números: zeros e uns. 

Fotos, vídeos e áudio são todos descritos com os mesmos dois números: zeros e uns. 

Assassinatos, doenças, votos, corrupção e mentiras: zeros e uns. 

  

O jornalismo de dados pode emergir de dados estruturados, semiestruturados ou não 

estruturados (BERTOCCHI, 2013, p. 103), definidos pela própria autora conforme o seguinte 

formato: 

 

× Dados estruturados: dados compostos numa base de dados, estruturados em blocos 

semânticos, com atributos definidos, organizados numa mesma estrutura de 

representação, como numa base de dados SQL7; 

× Dados semiestruturados: coleções de dados organizados de forma heterogênea, com 

estrutura irregular, como o que se vê na WWW, em formatos variados: XML8, RDF9, 

OWL10; 

                                                           
7 Structured Query Language, (Linguagem de Consulta Estruturada, em português) é uma linguagem padrão de 

gerenciamento de dados que interage com os principais bancos de dados baseados no modelo relacional. 
8 Extensible Markup Language (Linguagem Extensível de Marcação Genérica, em português) é uma 

recomendação para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. 
9 Método de expressão de conhecimento e uma das fundações da Web Semântica, na qual aplicações de computador 

utilizam informação distribuída e estruturada espalhada na web. 
10 Tecnologia para a futura implementação da Web semântica. Ocupa papel importante em um número cada vez 

maior de aplicações e vem sendo foco de pesquisa para ferramentas, técnicas de inferências, fundamentos formais 

e extensões de linguagem. 
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× Dados não estruturados: dados sem estrutura definida em documentos variados, como 

um texto no Word ou um arquivo HTML simples. 

 

 Segundo Bradshaw (2012), o jornalismo de dados tem se tornado uma prática 

jornalística em ascensão na contemporaneidade. Isso se dá devido às inovações tecnológicas e 

às novas possibilidades que surgem ao combinar o modo tradicional de produção de uma notícia 

e a habilidade de contar esta mesma história de forma envolvente e de fácil interpretação. Estas 

possibilidades, inclusive, podem aparecer em qualquer estágio do processo, seja usando 

programas para automatizar o trabalho de combinar informação do governo local, polícia e 

outras fontes civis ou usando um software para achar conexões entre centenas de milhares de 

documentos (BRADSHAW, 2012, s.p.). 

  

2.1. O USO DE TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO JORNALISMO 

 

 Os dados podem ser a fonte do jornalismo de dados, ou podem ser as ferramentas com 

as quais uma notícia é contada — ou ambos (BRADSHAW, 2012, s.p.). Esta modalidade é uma 

prática jornalística cada vez mais significativa para o entendimento da mensagem e, por isso, 

presente na construção de matérias que despertem o interesse dos leitores. Entretanto, o autor 

explica que, como qualquer fonte, os dados devem ser tratados com ceticismo. Além disso, o 

jornalista deve ter consciência sobre como eles podem moldar e restringir as reportagens criadas 

a partir deles. 

 Hoje, uma base de dados costuma armazenar textos, imagens, gráficos e objetos 

multimídia, o que aumenta muito as necessidades de armazenamento desses dados e a 

complexidade dos processos de recuperação e processamento dos mesmos. E é por isso que o 

jornalismo de dados se torna cada vez mais um segmento em ascensão para a produção da 

notícia. Martinho (2014, p. 65) acredita que a utilização de dados para o trabalho jornalístico é 

bastante mais remota do que pode parecer, principalmente numa altura em que o jornalismo de 

dados aparece muitas vezes como algo de novo, fruto do casamento entre a tecnologia e o 

jornalismo. 

 Mas a história do jornalismo de dados começou muito antes da criação do seu conceito. 

O primeiro computador comercial de grande escala foi o Universal Automatic Computer, 

chamado de Univac11. O aparelho foi criado nos Estados Unidos, em 1951, e era programado 

                                                           
11 Ver em: http://www.infopedia.pt/$univac 
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ajustando-se cerca de 6.000 chaves e conectando-se cabos a um painel, a partir do projeto de J. 

Presper Eckert e John Mauchly. No ano seguinte à sua criação, o Univac foi utilizado pela CBS 

para tentar prever os resultados das eleições presidenciais. Com base em uma amostra de 1% 

da população recenseada e contrariando as expectativas iniciais, o aparelho ajudou a prever a 

eleição do presidente Dwight Eisenhower. 

 Essa foi a primeira vez em que a Reportagem com Auxílio do Computador (RAC) foi 

utilizada, como uma tentativa organizada e sistemática do uso de computadores para coleta e 

análise de dados a fim de aprimorar a notícia (BOUNEGRU, 2012)12. A autora ainda ressalta 

que, desde a década de 1960, jornalistas investigativos têm analisado bases de dados públicas 

com métodos científicos para fiscalizar o poder de forma independente. Por meio dessa técnica, 

baseada no auxílio do computador, esses profissionais têm procurado revelar tendências, 

contrariar o senso comum e desnudar injustiças perpetradas por autoridades e corporações. 

Desde então, reportagens movidas por dados prestaram valiosos serviços públicos e deram 

prêmios cobiçados aos autores. 

 Segundo Martinho (2014), no início dos anos 1970, Philip Meyer lançou o livro 

“Precision Journalism”, no qual fazia a apologia da aplicação dos métodos de investigação das 

ciências sociais ao trabalho jornalístico, de forma a torná-lo mais preciso e objetivo. Quase 20 

anos depois, em “The New Precision Journalism”, uma edição revista e aumentada do primeiro 

livro, Meyer defende que é por meio destes métodos que os jornalistas podem analisar e 

comparar dados com maior facilidade, tendo por base um conjunto de regras que sistematizam 

a sua investigação (MARTINHO, 2014, p. 66). No livro, o autor fala de duas fases essenciais 

no trabalho de dados: a fase de input, em que os dados são recolhidos e analisados; e a de output, 

onde são preparados os dados para “entrar na mente do leitor” (MEYER, 1991, s.p.).  

 Sobre isso, Bounegru (2012) cita Meyer e afirma que, atualmente, o autor dedica mais 

atenção à parte da análise e do processamento de dados, já que, quando a informação era 

escassa, a maior parte dos nossos esforços era dedicada à caça e à obtenção de informação. 

Agora que é abundante, o processamento dessa informação é mais importante (MEYER apud 

BOUNEGRU, 2012, s.p.). Isso, salienta Martinho (2014), explica a atual maior disponibilidade 

e facilidade de acesso aos dados que os jornalistas possuem, ao contrário do que acontecia nos 

anos 1970, quando esse acesso a diferentes dados era muito mais difícil.  

 Dessa forma, há mais dados disponíveis em formatos mais fáceis de trabalhar, mas 

também existe um volume muito grande de dados ainda por disponibilizar (MARTINHO, 2014, 

                                                           
12 Disponível no primeiro capítulo do “The Data Journalism Handbook”, sem página. 
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p. 72), pois a linguagem desta rede são os dados, que funcionam como pontos de informação, 

muitas vezes sem muita relevância em uma primeira instância, mas que podem vir a se tornar 

de extrema importância quando interpretados corretamente. 

 

2.1.1. Precision Journalism  

 

 Com o Jornalismo de Precisão, conceito criado por Philip Meyer no final da década de 

1960, a utilização de bases de dados numéricas no jornalismo passou a ser mais recorrente 

(RODRIGUES; BIERNATH, 2015, p. 2). Em 1967, quando trabalhava como jornalista do 

Detroit Free Press, Meyer produziu a reportagem The People Beyond 12th Street, que 

posteriormente ganharia o Prêmio Pulitzer. A reportagem propunha a utilização de 

metodologias de pesquisa da área das Ciências Sociais para conhecer as causas e as 

características de motins urbanos que aconteciam com frequência na cidade de Detroit, nos 

Estados Unidos.  

 Naquele ano, a cidade estava passando por um período de distúrbios sociais por conta 

de uma invasão policial a um bar clandestino em 23 de julho. Rodrigues e Biernath (2015) 

definem o acontecimento como o estopim para que outros moradores locais promovessem 

violentas manifestações durante cinco dias. Como resultado, houve destruição de várias ruas da 

cidade, 43 mortos e 7 mil detidos. Após um ano estudando Ciências Sociais em Harvard, Meyer 

participou da cobertura das manifestações. O repórter sugeriu a aplicação de um questionário 

baseado em uma amostra representativa da população dos bairros afetados, na tentativa de 

entender o que havia acontecido. 

 

Em uma semana, Meyer e Caplan rascunharam o questionário [...] recrutaram e 

treinaram cerca de 30 entrevistadores de um grupo de professores negros de Detroit 

que coincidentemente haviam acabado de participar de um programa de 

aprimoramento na região. Enquanto isso, o pesquisador do ISR John Robinson, 

recrutado por Caplan, usou o atlas da cidade para traçar uma amostra aleatória de 

endereços na área dos tumultos. Na semana seguinte, os entrevistadores se espalharam 

pelas vizinhanças atingidas, obtendo uma amostra representativa de 437 residentes 

negros; os questionários preenchidos eram enviados diariamente a Ann Arbor, para 

serem transcritos para cartões perfurados o mais rápido possível. Na terceira semana, 

Meyer e Caplan analisaram os dados e Meyer começou a escrever (ROSEGRANT 

apud TRÄSEL, 2014, p. 97). 

  

Com uma grande quantidade de dados sobre os incidentes e com o uso de procedimentos 

metodológicos característicos das ciências sociais, Meyer passou a gerar inferências sobre os 

acontecidos, descobrindo novas perspectivas sobre a situação. O resultado da pesquisa mostrou 

que não havia correlação entre a condição econômica e a participação nos distúrbios e que os 
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nativos da cidade eram três vezes mais propensos a participar de saques, agressões, homicídios 

e incêndios do que os imigrantes do Sul (TRÄSEL, 2014, p. 98), contrariando, assim, muitos 

dos pré-julgamentos da opinião pública sobre os participantes dos motins. 

 

2.1.2. Estética dos dados 

 

 Rodrigues e Biernath (2015) afirmam que, com o passar dos anos, a incorporação de 

dados numéricos em matérias jornalísticas ficou mais recorrente e os dados passaram a ser 

utilizados como forma de legitimar o discurso. Artistas em diferentes países têm apresentado 

criações assentadas na estética da base de dados (BARBOSA, 2007, p. 71). Exemplos em 

websites, instalações, videoinstalações, entre outros projetos já podem ser encontrados 

utilizando formatos variados. Segundo defende Barbosa (2007), o elo comum entre eles é o 

emprego de possibilidades inerentes à mídia digital para classificação e – em alguns casos a 

reconfiguração de materiais existentes – em uma estrutura de base de dados. 

 

O exemplo pioneiro é o projeto File Room13, de Antonio Muntandes (1994-2004), que 

mostra como as instâncias de censura têm ocorrido ao redor do mundo e passa a 

acontecer de forma diferenciada, segundo um modelo bidirecional de fluxo de 

informação, filtragem colaborativa, múltiplos pontos de vista e transgressão de 

fronteiras geográficas (BARBOSA, 2007, p. 71). 

  

A estética base de dados, seus princípios plásticos e modos particulares de revelar 

caminhos visuais de conhecimento possuem um potencial singular para aplicação na área 

específica do jornalismo digital (BARBOSA, 2007, p. 78). Isso se deve ao fato de que essa 

estética confere originalidade e nível de diferenciação na apresentação de produtos. Barbosa 

(2007) esclarece que existem produtos e projetos digitais que já se apropriam de técnicas de 

visualização de dados na informação jornalística. Um dos recursos utilizados para a 

representação dos números, segundo Rodrigues e Biernath (2015), são os infográficos 

jornalísticos. É por meio de técnicas como a mineração de dados14 que as bases de dados são 

transformadas em uma ferramenta de comunicação da sociedade contemporânea (BARBOSA, 

                                                           
13 Ver em http://www.thefileroom.org/ 
14 Data mining (ou mineração de dados) pode ser definido como uma forma automática de aquisição de 

conhecimento, ou seja, uma técnica que se torna um sistema inteligente à medida em que auxilia no processo de 

decisão sem a interferência humana, identificando, nesses dados, padrões válidos que sejam potencialmente úteis. 

Esse processo, conforme afirma Navega (2002), se vale de algoritmos que processam os dados em busca de padrões 

válidos, novos e valiosos. Mas o data mining ainda requer uma interação muito forte como os analistas humanos, 

já que são eles os principais responsáveis pela determinação do valor dos padrões encontrados. No âmbito da 

inteligência artificial, conhecimento é definido como aquilo que torna um sistema capaz de decidir. Nesse sistema 

podemos inserir o data mining, as redes neurais, a lógica fuzzy (introdução de incertezas nos sistemas inteligentes 

a fim de forçá-los a conviver com a dúvida), a computação evolutiva e os agentes inteligentes. 
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2007, p. 83), já que essas técnicas permitem que as informações extraídas das bases de dados 

sejam transformadas em conhecimento. Sobre isso, López-Garcia, Toural-Bran e Rodríguez-

Vázquez (2016, p. 289) afirmam que: 

 

[...] los nuevos perfiles emergen en el contexto del empuje de  la digitalización y de 

las tecnologías. El perfil del periodista de datos se ha ido definiendo en el marco de la 

evolución de la sociedad en red, con los big data como gran telón de fondo, y el 

aprovechamiento de unos datos concretos sobre un tema para contar historias de no 

ficción, las que definen los mensajes periodísticos. 

  

As primeiras utilizações de ferramentas para análise jornalística de arquivos oficiais 

foram feitas em 1972, pelos repórteres Donald Barlett e James Steele, do Philadelphia Inquirer, 

em um estudo sobre o sistema judicial penal da Filadélfia (MEYER; SHEDDEN apud 

BARBOSA, 2007, p. 102). Já o surgimento do The New York Times Information Bank foi um 

caso marcante na história do jornalismo de dados. Essa foi a primeira base de dados de um 

jornal, projetada pelo The New York Times no final dos anos 60 e concretizada em 1973. 

Barbosa (2007) esclarece que, além de servir como arquivo, a base de dados tinha resumos e 

citações originárias de outras publicações especializadas. Também nos anos 60, o The 

Washington Post começou a desenvolver projetos de uso de bases de dados que, naquela época, 

eram chamados databank. 

 A construção narrativa por meio de números, ainda mais aliada à infografia, passa por 

seleções e interpretações do profissional (RODRIGUES; BIERNATH, 2015, p. 3). Segundo os 

autores, com o auxílio de computadores, o acesso, a análise de pesquisas e a produção de 

infográficos se tornaram mais fáceis e frequentes nos veículos de comunicação. Entretanto, por 

mais que se utilize a defesa da objetividade, os números, quando mensurados, podem criar 

ilusões de certeza e importância capazes de tornar o jornalista um “ser irracional”. 

 Em 1977, Hodgson denominou de “Pictorial Journalism” o uso de desenhos para 

acompanhar e ilustrar notícias (RODRIGUES; BIERNATH, 2015, p. 3). A finalidade da 

utilização de imagens não era a compreensão de informações, mas tornar a matéria visualmente 

mais impactante. A partir do século XIX, iniciou-se a produção de infográficos. Apesar de não 

se saber ao certo quando ocorreu a primeira publicação de um infográfico em um periódico, o 

The Times publicou, em 20 de abril de 1801, o esquema de uma batalha naval entre a frota 

inglesa e a dinamarquesa. Rodrigues e Biernath (2015) explicam que, na época, o jornal ainda 

estava longe dos modelos modernos de infografia, mas, a seu modo, narrou a estratégia que 

levou à vitória britânica. Contudo, segundo apontam os autores: 
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[...] o primeiro infográfico publicado pela grande imprensa foi intitulado Mr. Blight’s 

House, veiculado na primeira página do The Times, em 7 de abril de 1806. A matéria 

teve o objetivo de reconstituir um assassinato, detalhando, passo a passo, as atitudes 

do homicida quando estava dentro da casa, a trajetória da bala que matou a vítima, 

Isaac Blight, e o local onde o homem caiu morto (RODRIGUES; BIERNATH, 2015, 

p. 4). 

 

 

Figura 3 – Mr. Blight’s House, publicado no The Times em 7 de abril de 1806. 

Fonte: Jornal The Times. 

 

 Com a expansão das redações, a introdução gradual das tecnologias e o aprimoramento 

de jornalistas, as técnicas do jornalismo de dados se consolidaram. A infografia passou a ser 

encarada pelos jornalistas como um importante recurso para a produção de narrativas visuais 

(RODRIGUES; BIERNATH, 2015, p. 4) e, hoje, já ocupa grandes e importantes espaços nos 

periódicos mais lidos mundo afora. 
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2.2. DA REPORTAGEM ASSISTIDA POR COMPUTADOR AO JORNALISMO DE 

DADOS 

 

 Martinho (2014) defende que, atualmente, existem três nomenclaturas para designar o 

que é jornalismo de dados: “data journalism” (jornalismo de dados), “database journalism” 

(jornalismo em base de dados) e “data-driven journalism” (jornalismo guiado por dados). 

Porém, alguns autores distinguem esses termos e definem o primeiro de forma mais abrangente, 

ou seja, um tipo de jornalismo que trata grandes quantidades de dados. Já o segundo aparece, 

muitas vezes, como o jornalismo centrado nos dados, enquanto que o terceiro utiliza os dados 

para “chegar” a histórias e enriquecê-las. 

 Antes mesmo da popularização da web, em meados dos anos 1990, as bases de dados já 

haviam alcançado um novo período de expansão. Barbosa (2007) salienta que, na virada dos 

anos 1980 para os 1990, as bases de dados emergiram na era da Reportagem Assistida por 

Computador (RAC). Citando Bruce Garrison, a autora explica que essa técnica foi definida 

como “a aplicação de computadores para obtenção de informação para a apresentação das 

notícias”. A utilização de técnicas da RAC envolvia o uso de computadores de todos os 

tamanhos, desde mainframes a PCs até os computadores de mão. Quando a técnica começou a 

ser utilizada nas redações, repórteres já faziam uso de computadores e as ferramentas eram mais 

fáceis de serem manipuladas (BARBOSA, 2007, p. 108). 

 Muito mais do que uma variação do termo “jornalismo de precisão” de Meyer (1991), 

Barbosa (2007) se apoia na perspectiva de Nora Paul (1999)15 de que foram as bases de dados 

que fundaram a Reportagem Assistida por Computador, já que os termos possuem dois níveis 

de utilização:  

 

[...] 1) empregar os computadores para a busca de informação e recuperá-la de outros 

computadores e suas bases de dados e 2) usar os computadores para analisar bases de 

dados originais e bases de dados de outras fontes de informação para os relatos 

jornalísticos (PAUL apud BARBOSA, 2007, p. 109). 

  

Citando outros autores, como Semonche (1993)16 e Garrison (1998)17, Barbosa (2007) 

explica que muitos autores denominaram esse modelo de jornalismo como database journalism 

ou jornalismo em base de dados. Com a popularização da internet e o aprimoramento da 

                                                           
15 PAUL, Nora. Computer-Assisted Research. A guide to tapping online information. Bonus, 4ª ed. Chicago: 

1999. 
16 SEMONCHE, Barbara. History of News Libraries. In: SEMONCHE, Barbara (ed). News Media Libraries: A 

management handbook. Greenwood Press: 1993. 
17 GARRISON, Bruce. Computer-Assisted Reporting. LEA Publishers, 2ª ed. London: 1998. 
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produção de notícias especificamente para o modelo de jornalismo digital, o conceito de 

jornalismo que utiliza bases de dados para a construção de notícias foi transformado em 

jornalismo digital em base de dados (BARBOSA, 2007, p. 96). Träsel (2014) afirma que a RAC 

servia como uma alternativa para realização de investigações com poucos recursos, ao mesmo 

tempo em que garantia algum grau de autonomia dos repórteres frente às fontes oficiais. Mas, 

na maioria dos casos, o uso destas técnicas dependia da iniciativa dos próprios jornalistas e, 

assim, as práticas de RAC nem sempre contavam com o apoio de colegas e gestores. 

 Crucianelli (2013, p. 86) define o RAC como “a utilização de recursos computacionais 

para a recolha e análise de dados”. Em contrapartida, a autora afirma que, quando se fala em 

tratamento de grandes quantidades de dados, já não se deve falar de RAC, mas sim jornalismo 

de dados. No The Data Journalism Handbook, Bounegru (2012) também aponta outras 

diferenças entre os dois. Para a autora, RAC é uma técnica para apurar e analisar os dados, na 

tentativa de aprimorar uma reportagem, enquanto que o jornalismo de dados se concentra em 

como esses dados permeiam o processo de produção das reportagens, dedicando-se mais aos 

dados do que apenas em empregá-los em uma determinada produção jornalística. 

 O jornalismo de dados está ligado a diferentes práticas jornalísticas, como o jornalismo 

de investigação, o jornalismo de precisão, o jornalismo de profundidade e até a RAC e, por 

vezes, pode até se confundir com algumas delas. A primeira referência a jornalismo de dados, 

termo que derivou em data-driven journalism, ocorreu, segundo Gray et al (2012)18 em artigo 

publicado pelo jornalista e programador Holovaty (2006) em seu website pessoal. Na proposta, 

Holovaty recomenda a incorporação de técnicas de gerenciamento de bases de dados ao 

cotidiano das redações, facilitando o reaproveitamento de informações coletadas no trabalho 

diário de reportagem. 

 

Os jornais precisam parar a visão histórico-centrada de mundo. Condicionados por 

décadas a um estilo estabelecido de jornalismo, jornalistas de jornais impressos 

tendem a ver a sua principal função da seguinte maneira: Recolher informação; 

Escrever uma história de jornal. O problema aqui é que, para muitos tipos de notícias 

e informações, histórias de jornal não são mais suficientes (HOLOVATY, 2006, 

online, tradução nossa)19. 

  

                                                           
18 Disponível na primeira parte de “The Data Journalism Handbook”, sem página. 
19 Texto original: Newspapers need to stop the story-centric worldview. Conditioned by decades of an established 

style of journalism, newspaper journalists tend to see their primary role thusly: Collect information; Write a 

newspaper story. The problem here is that, for many types of news and information, newspaper stories don't cut it 

anymore. 
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Por sua vez, Lorenz (2012)20 afirma, em The Data Journalism Handbook, que o data-

driven journalism pode ser definido como um fluxo de trabalho, no qual os dados são a base 

para a análise, a visualização e – o mais importante – a narrativa. Ele explica que esta definição 

pode causar alguma confusão com o RAC, mas a diferença entre estas duas formas de pensar o 

jornalismo de dados está no foco. Enquanto que no database journalism as bases de dados ficam 

no centro do trabalho e atuam como ferramenta essencial à disponibilização de produtos em 

formatos que não estejam ligados às práticas jornalísticas tradicionais, no data-driven 

journalism o foco está nas histórias jornalísticas, como um processo que utiliza as bases de 

dados como um meio para se chegar ao produto jornalístico final (LORENZ, 2012). 

 Segundo o autor, o que está mudando agora é a disponibilidade das ferramentas 

desenvolvidas para essa área, que se tornam acessíveis pela mídia, bem como a capacitação de 

jornalistas que atuam nessa área e passam a entender essas técnicas. Lorenz (2012) cita como 

exemplo o Tableau – empresa que fornece um conjunto de ferramentas de visualização – e o 

movimento "Big Data", no qual empresas de tecnologia usam pacotes de software para trabalhar 

através de pilhas de dados, extraindo insights em milésimos de segundo. 

 De acordo com Lorenz (2012), os jornalistas de dados podem ajudar a reunir, sintetizar 

e apresentar fontes de informação diversas e muitas vezes difíceis, de modo a fornecer 

percepções reais sobre questões complexas para a audiência. Isso significa que os jornalistas de 

dados podem fornecer uma perspectiva clara, compreensível e personalizável, utilizando 

gráficos interativos – os infográficos – e de acesso direto a fontes primárias quando produzem 

as notícias (LORENZ, 2012).  

 Para Barbosa e Torres (2013, p. 153), o termo “jornalismo de dados” significa, 

especialmente, que existem inúmeras informações públicas a respeito de países, governos e 

entidades de diversos perfis que se tornam mais acessíveis aos jornalistas, além de também 

serem diversificadas. São essas informações públicas às quais os jornalistas têm acesso que 

permitem o uso, a exploração e a publicação dos dados coletados utilizando diferentes formatos 

e ferramentas de visualização específicas para sua apresentação. 

 

2.3. ANÁLISE E EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

 De forma simples, o Jornalismo Guiado por Dados (BARBOSA, 2007) pode ser 

compreendido como aquele que é produzido com dados, os quais podem ser gerados e 

                                                           
20 Disponível em The Data Journalism Handbook, sem página. 
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disponibilizados por uma diversidade de fontes, públicas e privadas (BARBOSA; TORRES, 

2013, p. 153). Esses dados, segundo os autores, podem estar estruturados em planilhas Excel 

ou publicados segundo padrões de design e formatos diversos para a narrativa jornalística. A 

importância, aqui, é a escolha por uma melhor apresentação e compreensão dos dados 

encontrados, por parte do leitor.  

 Para Lorenz (2012), um jornalista que possui conhecimento sobre busca, limpeza e 

visualização de dados consegue transformar o exercício da reportagem. Isso porque ele percebe 

que construir artigos a partir de fatos e ideias permite menos adivinhação e maior possibilidade 

de construir uma posição forte, apoiada por dados, capaz de afetar, consideravelmente, o papel 

do jornalismo. Ingressar no jornalismo de dados oferece perspectivas de futuro (LORENZ, 

2012). Quando as redações fazem cortes em suas equipes, a maioria dos jornalistas pensa em 

trabalhar na área de relações públicas ou assessoria de imprensa. Mas, segundo o autor, os 

jornalistas de dados e os cientistas de dados já são um grupo de profissionais bastante 

procurado, e não apenas nos meios de comunicação. Lorenz (2012) esclarece que as empresas 

ao redor do mundo estão em busca de profissionais que saibam ir a fundo nos dados e 

transformá-los em algo tangível. 

 

Trabalhar com dados é como pisar em um vasto e desconhecido território. À primeira 

vista, os dados brutos são intrigantes aos olhos e à mente. Esses dados são 

complicados. É bastante difícil moldá-los corretamente para a visualização. Isto 

requer jornalistas experientes, que têm energia para olhar aqueles dados brutos, por 

vezes confusos, por vezes chatos, e enxergar as histórias escondidas lá dentro 

(LORENZ, 2012, s.p.)21. 

  

Em The Data Journalism Handbook, o principal inventor da World Wide Web, Tim 

Berners-Lee (2012) afirma acreditar que o jornalismo movido por dados é o futuro. Segundo 

ele, os jornalistas precisam ser conhecedores dos dados e ter domínio das ferramentas corretas 

para analisá-los e identificar o que há de interessante ali. A partir disso, então, é possível ajudar 

as pessoas a descobrir como todas essas informações se encaixam e o que está acontecendo no 

país.  Pelo menos três conceitos fundamentais (DOIG, 2012)22 devem ser levados em conta 

na hora de iniciar um projeto de dados: 1) a coleta dos dados deve começar com uma lista de 

perguntas que você quer responder; 2) dados muitas vezes estão bagunçados e precisam ser 

limpos; 3) bases de dados podem ter elementos não documentados. Para Doig (2012), trabalhar 

                                                           
21 Disponível no primeiro capítulo do “The Data Journalism Handbook”, sem página. 
22 Disponível no segundo capítulo do “The Data Journalism Handbook”, sem página. 
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com dados é como entrevistar uma pessoa, pois o jornalista faz perguntas esperando que o 

entrevistado revele as respostas.  

 Assim como uma fonte só pode fornecer informações a respeito daquilo sobre o que 

detém conhecimento, as bases de dados só são capazes de responder perguntas para as quais 

têm os registros certos e as variáveis adequadas. Isso significa que o jornalista precisa avaliar 

atentamente as perguntas antes mesmo de coletar os dados necessários à produção da matéria. 

Conforme Doig (2012), o trabalho realizado no âmbito do jornalismo de dados geralmente é 

feito de forma inversa, isto é, primeiro é preciso listar o que se pretende mostrar na reportagem 

usando dados e, posteriormente, decidir quais variáveis serão coletadas e analisadas para chegar 

ao resultado. 

 Devido a isso, o autor salienta a importância de ter todos os dados e não apenas um 

recorte específico, pois é preferível fazer o recorte por conta própria. Ter o conteúdo completo 

permite que questões futuras que possam vir a surgir sejam respondidas e também pode render 

novas ideias ou suítes para outras matérias. Um dos maiores problemas no trabalho com bases 

de dados é a burocracia para coletar informações, devido às diferenças de padrão adotado para 

cada finalidade.  

 

Por esse motivo, o primeiro grande esforço a ser feito após conseguir um conjunto de 

dados é examinar o quão bagunçado está e organizá-lo. Uma forma rápida e boa de 

fazer isso é criar tabelas de frequência das categorias, variáveis das quais se espera 

que haja um número pequeno de valores diferentes (DOIG, 2012, s.p.). 

 

 Um exemplo simples citado por Doig (2012) é a categoria “gênero”. Nesse campo, 

mistura de valores como masculino, feminino, M, F, 1, 0, MASC, FEM, etc., incluindo erros 

ortográficos, são comuns. Por isso, para fazer uma análise correta, é necessário adotar um 

padrão e, só então, mudar todas as variações para se adequar a essa norma. A organização dos 

dados se torna ainda mais problemática quando se trabalha com nomes (DOIG, 2012). Ele 

explica que João Carlos Silva, João Silva, J.C. Silva e J. Carlos Silva podem não ser a mesma 

pessoa, por exemplo. Em uma situação como essa, torna-se necessário verificar outras variáveis, 

como o endereço e a data de nascimento da pessoa ou uma pesquisa mais aprofundada em 

outros registros.  

 Dessa forma, é importante saber como limpar os dados, já que, muitas vezes, as planilhas 

às quais se tem acesso para a coleta de informações estão sujas (DOIG, 2012), com valores não 

padronizados. Outra situação bastante recorrente citada pelo autor são os formatos de arquivo 

em que as tabelas e planilhas são disponibilizadas, como .pdf, que precisa ser convertido antes 
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de se poder analisar os dados. O dicionário de dados é o documento mais importante desse 

modelo de jornalismo, já que o arquivo, que pode estar em forma de texto, em formato .pdf ou 

em uma planilha, é o que dita como os dados devem estar formatados, a ordem das variáveis, 

os nomes de cada variável e os tipos de dados de cada variável (DOIG, 2012). Posteriormente, 

essa informação será usada para importar o arquivo de dados para o software de análise 

pretendido.  

 Mesmo que o jornalista tenha o dicionário de dados em mãos, a possibilidade que ocorra 

algum problema não deve ser descartada. Como exemplo, Doig (2012) cita o caso dos repórteres 

americanos do jornal Miami Herald, na Flórida, que conseguiram registros de condenações do 

sistema judicial e analisaram os números a partir de três variáveis de sentença constantes no 

dicionário de dados: a) quantidade de tempo em uma prisão estadual/federal; b) quantidade de 

tempo na cadeia local e c) valor da multa. A análise foi feita em relação aos diferentes graus de 

punição que os juízes aplicavam a motoristas embriagados. Por terem identificado uma variação 

significativa nos números analisados, os repórteres concluíram que alguns dos juízes eram mais 

duros quanto às penalizações, enquanto outros eram lenientes23. 

 Doig (2012) salienta a importância de se aprender com esse caso, mostrando que é 

necessário perguntar a quem fornece os dados se há algum elemento não documentado, sejam 

novos códigos ainda não incluídos nos dicionários de dados, mudanças no formato, ou qualquer 

outra coisa. O jornalista deve saber pesquisar em vastas coleções de dados, interpretá-los e 

reorganizá-los para produzir um conteúdo noticioso mais contextualizado e com base 

documental mais ampla (BARBOSA; TORRES, 2013, p. 162). Isso significa dizer que o uso 

de técnicas tais como a mineração de dados é recomendado e essencial a jornalistas, visto a 

realidade das rotinas produtivas em redações integradas. 

  

 

 

                                                           
23 Segundo Doig (2012), os jornalistas identificaram que entre 1% e 2% dos casos aplicados por cada juiz não 

mostravam tempo de prisão, de cadeia ou o valor da multa. Assim, os gráficos produzidos pelos repórteres 

mostravam uma parcela de casos como “sem punição”. Quando a matéria foi publicada, os juízes alegaram que o 

jornal os estava acusando de desrespeitar a lei estadual que estabelecia como obrigatória a punição de motoristas 

embriagados. Mais tarde, os repórteres foram informados de que os casos analisados envolviam réus primários 

indigentes que normalmente seriam multados, mas, por não terem dinheiro suficiente para o pagamento da multa, 

eram sentenciados a serviços comunitários. No fim, descobriu-se que a lei que obrigava os juízes a punir motoristas 

bêbados havia sido promulgada depois que a estrutura das bases de dados foi criada. Dessa forma, os funcionários 

do tribunal sabiam que os zeros nas variáveis prisão-cadeia-multa significavam serviços comunitários, mas isso 

não foi apontado no dicionário de dados, obrigando o Herald a fazer uma correção. 
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2.4. VISUALIZAÇÃO DE DADOS 

 

 Os dados resultantes dos processos de apuração do jornalismo de dados podem ser 

utilizados na construção de textos jornalísticos, mas também podem ser explorados de outras 

formas no momento de sua apresentação, a fim de se facilitar a compreensão destes dados por 

parte do leitor. Às técnicas de formatação visual dos dados, chamamos de ‘visualização de 

dados’. 

 O inventor dos gráficos estatísticos (em barra, linha, pizza...) foi o engenheiro e 

economista político escocês William Playfair. Em seu livro, Commercial and Political Atlas, 

publicado em 1786, ele apresentou o gráfico em barra para mostrar, visualmente, as importações 

e exportações da Escócia. Playfair costumava dizer que, se a informação geográfica é mais fácil 

de ser compreendida pelo mapa do que pelo texto, então o mesmo poderia acontecer com as 

informações estatísticas. Em 1801, ele popularizou a utilização dos gráficos em pizza após a 

publicação do livro Statistical Breviary, fazendo com que, a partir disso, outros tipos de gráficos 

surgissem.  

 Um exemplo de visualização de dados que pode ser citado é o caso da epidemia de 

cólera que assombrou a cidade de Londres, na Inglaterra, em 1854, contabilizando mais de 500 

vítimas mortas num período de apenas 10 dias. A pesquisa, feita pelo médico John Snow, 

resultou em um mapa simplificado do bairro, que identificava os pontos principais de 

contaminação. Naquele ano, o tradicional bairro de Soho abrigava uma grande quantidade de 

moradores em condições sanitárias inadequadas, tanto em relação à infraestrutura de redes de 

esgoto quanto às fontes de água potável. Por conta disso, o principal foco de transmissão da 

doença foi uma bomba d’água, localizada na Broad Street, onde os moradores enchiam 

vasilhames para consumo da água, contaminada com milhares de micro-organismos. 

 Profundo conhecedor da dinâmica local do bairro, Snow pôde acompanhar a dispersão 

do contágio entre os moradores. Com o apoio de outros líderes comunitários, ele conseguiu os 

registros de cada vítima e onde elas residiam. O objetivo do pesquisador, destacado por Ribeiro 

(2009), foi representar as vítimas em um mapa simplificado do bairro, com os padrões de 

contágio. Johnson (2008) ainda esclarece que o formato original do mapa cunhado pelo médico 

foi apresentado ao público em um encontro da Sociedade Epidemiológica em dezembro de 1854 

e, de acordo com o autor: 

 

[...] cada morte foi representada por um grosso traço preto, o que proporcionava um 

vívido destaque às casas que sofreram uma quantidade significativa de perdas, e o 

excesso de detalhes foi eliminado, preservando-se unicamente o traçado básico das 
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ruas e os símbolos que representavam as treze bombas d'água que abasteciam a vasta 

área do Soho. (...) Era possível observar que onze bombas d'água não apresentavam 

casos de cólera nas proximidades. Sem um símbolo que destacasse a bomba d'água da 

Broad Street, os outros mapas de pontos da epidemia não tinham uma ordem clara, 

assemelhando-se a uma nuvem disforme que pairava sobre o extremo ocidental de 

Soho. (JOHNSON, 2008, p. 177). 

  

Segundo Ribeiro (2009), a representação gráfica de elementos, como os traços pretos 

chamados "fantasmas de Snow” (Figura 5), tornou-se muito significativa para a compreensão 

daquele fenômeno. Mas o que, de fato, fortaleceu esse modelo de visualização não foi 

exatamente a técnica de mapeamento empregada, mas a ciência por trás da representação 

(RIBEIRO, 2009, p. 39), na intenção de amplificar a capacidade de cognição do observador. 

Ainda que o mapa não tenha impressionado as autoridades de maneira imediata, o autor 

esclarece que seu resultado ao longo dos anos foi expressivo a ponto de expandir sua influência 

para além dos estudos de epidemiologia, tornando-se, assim, uma referência clássica nos 

estudos de cartografia e design da informação. 

 

 
Figura 4 – Mapa da cólera na região do Soho em Londres, produzida por John Snow 

Fonte: scienceblogs.com.br. 
 

 O exemplo ilustra a utilização de mapas como representação visual para favorecer o 

conhecimento.  

 

A experiência local do Dr. Snow foi crucial para que a criação do mapa filtrasse 

somente as variáveis que realmente importavam para combater o problema, 
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sintetizando, portanto, toda a complexidade presente no cenário. A necessidade 

humana de criar representações visuais de sistemas complexos de informação 

impulsiona, como veremos, os estudos do design da informação, que envolvem, em 

especial, a cartografia e a visualização de dados (RIBEIRO, 2009, p. 48). 
  

Aisch (2012) esclarece, nos primeiros parágrafos da quinta parte do The Data 

Journalism Handbook, que os dados simplesmente armazenados em um disco rígido podem ser 

considerados invisíveis e, para que seja possível avaliá-los e encontrar algum sentido nesse 

material, é preciso, primeiramente, visualizá-los. A partir disso, abrir um conjunto de dados em 

um programa de planilhas pode passar a ser considerado uma visualização de dados, já que, 

segundo Aisch, o conteúdo antes tido como invisível transforma-se em uma figura em frente ao 

usuário. Por conta disso, ele defende que a questão não deveria estar embasada na necessidade 

de os jornalistas visualizarem os dados, mas qual o tipo de visualização mais útil para cada 

situação. 

 O autor ainda aponta para uma questão crucial a respeito dessa temática: 

 

[...] quando vale a pena ir além da visualização em tabelas? A resposta é curta: quase 

sempre. Tabelas definitivamente não são suficientes para dar uma visão geral de um 

conjunto de dados. E, sozinhas, não permitem identificar padrões imediatamente. O 

exemplo mais comum são padrões geográficos, que podem ser notados apenas depois 

de visualizar os dados em um mapa (AISCH, 2012, s.p.).  

  

Os produtos que podem resultar do trabalho do jornalismo de dados são ao menos quatro 

tipos: artigos baseados em dados, visualizações de dados interativos, conjunto de dados abertos 

e aplicações de notícias (RENÓ, D.; RENÓ, L., 2016, p. 4). Além de analisar os dados e utilizar 

planilhas de cálculos, nessa mescla de “jornalismos” também está envolvido o jornalismo de 

dados, com grandes volumes de informações e visualização interativa. Segundo Renó, D. e 

Renó, L. (2016), é por essa razão que é justificável e necessário o envolvimento de um 

profissional da tecnologia em uma equipe de jornalistas, atuando na tentativa de desenvolver 

tarefas como a extração de dados, a depuração, os aplicativos de notícias, entre outras 

atividades.  

 Mas é errônea a ideia de que o uso de técnicas e ferramentas de visualização renda uma 

série de reportagens prontas, baseadas apenas em dados (AISCH, 2012). O objetivo da 

utilização dessas técnicas é dar mais sentido aos dados, fazendo com que as informações 

possam ser melhor trabalhadas. Diante disso, Aisch (2012) explica que é provável que cada 

diferente visualização produza insights para avaliar os dados, ainda que alguns não sejam 

colocados em prática. Em contrapartida, outros insights se mostram surpreendentes ao jornalista 

por trás da matéria, podendo render o início de uma pauta ou até mesmo resultado de erros nos 
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dados analisados. Para Aisch (2012), caso haja erros, o problema é facilmente identificado por 

meio de técnicas de visualização de dados, como mostra o processo da Figura 4, criado pelo 

autor: 

 

 

Figura 5 – Ideias nos dados: visualização  

Fonte: AISCH, 2012, s.p., tradução nossa. 

 

 Assim, a visualização oferece uma perspectiva única para conjuntos de dados (AISCH, 

2012). Além de mapas, tabelas também são muito poderosas quando há a necessidade de lidar 

com um número relativamente pequeno de dados. As planilhas podem mostrar as informações 

de forma organizada e estruturada, tendo um grande potencial se combinadas com a seleção e 

filtragem de informações. Citando Edward Tufte (autor de referência dos estudos sobre 

visualização de dados quantitativos), Aisch (2012) destaca a inclusão de pequenos gráficos 

dentro das colunas da tabela, como uma barra por linha ou um pequeno gráfico de linha. Mesmo 

assim, ele afirma que, apesar dessa capacidade, as tabelas têm limitações, já que são boas para 

mostrar exceções unidimensionais como um Top 10, mas não servem muito para comparações 

multidimensionais, como a população por país ao longo do tempo. 

 De acordo com Manovich (2011), apesar da crescente popularidade do que ele chama 

visualização da informação, existe uma dificuldade em definir, com exatidão, o que é esse 

conceito, pois ele não serve para todos os tipos de visualização criados até hoje, mas, ao mesmo 



43 

 

tempo, precisa ser separado de outros campos correlatos, como a visualização científica e o 

design de informação. Por conta disso, Manovich (2011, p. 148) define a visualização da 

informação como “um mapeamento entre dados discretos24 e uma representação visual, onde 

também podem ser utilizados conceitos diferentes de representação, com significados 

adicionais”.  

 Sancho (2014, p. 5) afirma que 

 

[...] o estudo dessas novas formas relacionadas com os dados requer uma metodologia 

fácil e muito particular, carente de escolas anteriores que suportam o método, exceto 

o delas próprias, com conceitos que têm suas polissemias e certas peculiaridades de 

investigação que, caso não se levassem em conta, poderiam dar como resultado 

situações confusas, interferências ou fatores de encobrimento (tradução nossa)25. 

  

Mas a definição de Manovich (2011), conforme ele mesmo afirma, não é capaz de 

abranger todos os aspectos da visualização da informação (principalmente quando ocorre no 

ambiente digital), como as visualizações estática, dinâmica e interativa. Ele aponta para o fato 

de que, no campo da computação, os pesquisadores equiparam a definição de visualização 

interativa com o uso de representações visuais orientadas por computador e interfaces. Tais 

interfaces e a aplicação de visualização interativa trazem, sugere Manovich (2011), todos os 

tipos de novas técnicas para manipular os elementos de dados – desde a capacidade em alterar 

a forma como os arquivos são mostrados na área de trabalho em sistemas operacionais 

modernos até as múltiplas visões coordenadas disponíveis em algum software de visualização. 

 De acordo com Aisch (2012), em geral, os gráficos produzidos com as técnicas do 

jornalismo de dados permitem mapear dimensões dos dados com formas geométricas (Figura 

6). O autor exemplifica que, em um gráfico de dispersão, duas dimensões são mapeadas nos 

eixos x e y. Ainda é possível exibir uma terceira dimensão, lançando mão de cores ou do 

tamanho dos símbolos exibidos. Já os gráficos de linha são adequados para evoluções ao longo 

do tempo, enquanto gráficos de barra podem ser utilizados para fazer comparações de dados 

por categorias. Além disso, segundo aponta Aisch (2012), também se pode empilhar os 

elementos do gráfico, colocando uns sobre os outros. Caso o jornalista queira comparar um 

pequeno número de grupos de dados, é muito útil mostrar múltiplos exemplos no mesmo 

                                                           
24 Dados numéricos com brechas na sequência entre eles. A contagem das bolas de golfe é um exemplo, pois só 

pode haver um número inteiro de bolas de golfes (0,3 bolas seria impossível). O contrário deles são os dados 

contínuos, em que todos os resultados são possíveis e não há brechas entre eles. 
25 Texto original: “El estudio de estas nuevas formas relacionadas con los datos requieren de una metodología 

sencilla y muy particular, carente de escuelas previas en las que apoyar el método salvo las propias, con conceptos 

que tienen sus polisemias y ciertas peculiaridades de investigación, que si no se tienen en cuenta podrían dar 

como resultado situaciones confusas, interferencias o factores de encubrimiento”. 
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gráfico. Em qualquer um dos tipos apresentados, o jornalista pode utilizar diferentes escalas 

para explorar os aspectos dos dados. 

 

  

Figura 6 – Gráficos em coluna, linha, barra e de dispersão, respectivamente. 

Fonte: reprodução do programa Microsoft Office. 
 

 Na verdade, a maior parte dos dados com os quais lidamos está, de algum modo, 

relacionada com pessoas (AISCH, 2012). O poder dos mapas, por exemplo, é o de reconectar 

informações com o mundo físico. Mas, além disso, os mapas também podem revelar relações 

geográficas com as informações em questão, como uma tendência que passa do Norte ao Sul 

ou de uma área urbana para uma rural. Assim, Aisch (2012) estabelece que, depois de visualizar 

os dados, é preciso aprender algo a partir da imagem criada, ao perguntar-se o que pode ser 

visto ali, se é isso o que esperava, se existe algum padrão interessante e o que isso significa no 

contexto dos dados. 

 É possível (e provável) que o jornalista escolha um tipo de visualização que, apesar de 

bonito, não diz nada interessante sobre os dados coletados. Porém, segundo Aisch (2012), há 

sempre o que aprender a partir de qualquer visualização, ainda que seja uma lição trivial. Se o 

processo for pensado como uma jornada pelo interior de um conjunto de dados, a documentação 

cumpre o papel de um diário de bordo, pois é ela que vai dizer por onde o jornalista viajou, o 

que viu e como decidiu os passos seguintes. E a documentação pode ser feita antes mesmo de 

se olhar para os dados pela primeira vez. 

 Mas, na maioria dos casos, quando o jornalista começa a trabalhar com um conjunto de 

dados, cria muitas expectativas e suposições, pois geralmente há uma razão que justifica o 
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interesse pelas informações (AISCH, 2012). Para Weber e Rall (2012, p. 349, tradução nossa), 

“o valor de uma informação gráfica é disponibilizar informações complexas, que são difíceis 

de serem ditas verbalmente, de forma visual”26. Uma boa ideia, nesse contexto, portanto, é 

começar o processo de documentação dos dados escrevendo possíveis pensamentos em relação 

ao que se pode fazer a partir da coleta dessas informações. Aisch (2012) afirma que esse 

processo ajuda na identificação do foco e na redução do risco de interpretações erradas ao 

procurar e encontrar apenas o que já se esperava. A documentação é, assim, a parte mais 

importante do processo da visualização de dados, além de também ser uma das etapas com mais 

chance de ser ignorada.  

 Segundo Aisch (2012), os gráficos só possuem valor quando apresentados no contexto 

em que foram criados. Daí a importância em investir tempo para fazer anotações fundamentais, 

que ajudarão posteriormente. Nessas anotações, devem estar incluídas respostas a perguntas 

sobre a criação do gráfico, como os dados foram utilizados e o que o gráfico informa. Além 

disso, conforme salienta Aisch (2012), também é preciso entender sobre as ferramentas 

disponíveis para o trabalho com jornalismo de dados, tendo em vista que cada ferramenta de 

visualização de dados é boa em algo, mas não em tudo. 

 

A visualização e a manipulação de dados devem ser tarefas fáceis e baratas. Se a 

mudança nos parâmetros da visualização tomar muito tempo, você não vai aproveitá-

la tão bem. Uma vez que você aprenda a usar a ferramenta, ela deve ser realmente 

eficiente. Geralmente, faz mais sentido escolher uma ferramenta que faça tanto a 

manipulação quanto a visualização dos dados. Separar as tarefas significa que você 

terá que importar e exportar os dados com muita frequência (AISCH, 2012, s.p.). 
  

Em relação a isso, o autor disponibiliza uma lista com algumas ferramentas que atuam 

na manipulação e visualização dos dados, auxiliando o trabalho do jornalista de dados nas 

redações, como é o caso de planilhas do LibreOffice, Excel ou Google Docs, ambientes de 

programação estatística como o R (r-project.org) ou o Pandas (pandas.pydata.org), sistemas de 

informação geográfica (GIS), como o Quantum GIS, ArcGIS ou GRASS, bibliotecas de 

visualização, como d3.js (mbostock.github.com/d3), Prefuse (prefuse.org) ou Flare 

(flare.prefuse.org), ferramentas de manipulação de dados, como o Google Refine ou 

Datawrangler, e ferramentas de visualização não programáveis como o Tableau Public 

(tableausoftware.com/products/public). 

                                                           
26 Texto original: The value of an information graphic is to display complex information, which is difficult to be 

told verbally, in a visual way. 
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 Weber e Rall (2012) esclarecem que, ao olhar para as necessidades e requisitos do 

campo profissional de visualização de dados e compará-los ao jornalista tradicional, é possível 

identificar profissionais com perfis novos e diversos, atuando na área digital. Segundo os 

autores, é preciso que o jornalista de hoje possua habilidades artísticas, que podem servir a 

requisitos multidisciplinares de gráficos interativos quase que instantaneamente, mesmo que 

essas pessoas sejam difíceis de encontrar. Por outro lado, os autores apontam que isso 

constituiria a necessidade de criação de novos programas acadêmicos nas instituições de ensino 

superior, que fizessem um balanço entre as áreas de design/visualização, ciência da computação 

e jornalismo, a fim de preencher a lacuna entre essas disciplinas. 

 

Em nosso estudo sobre visualização de dados no jornalismo online, identificamos um 

elemento-chave, que pode ser descrito como o fator de sucesso para o processo de 

produção: atitude – a atitude que cada membro do time tem como jornalista. 

Designers, programadores, estatísticos, animadores, autores – qualquer um que se 

envolva na produção é parte de um projeto jornalístico (WEBER; RALL, 2012, p. 

354, tradução nossa)27. 

  

Na era do jornalismo convergente, Weber e Rall (2012) acreditam que a colaboração 

entre diferentes grupos de profissionais é condição crucial para a visualização de dados, como 

é o caso dos gráficos interativos, já que isso requer uma mudança de atitude, em que os 

profissionais se envolvem com o processo de produção e precisam entender os companheiros 

de trabalho, em busca do produto final. 

 Fazendo uso de software, é possível visualizar conjuntos de dados muito maiores do que 

era possível anteriormente; criar visualizações animadas, mostrar como os processos se 

desdobram no tempo e manipular visualizações de forma interativa (MANOVICH, 2011, p. 

151). Para o autor, quando as redações passaram a incluir computadores aos seus processos de 

produção, o mapeamento de algumas propriedades dos dados em uma representação visual não 

foi afetado, assim como a linguagem visual básica da visualização, que permaneceu a mesma, 

com a utilização de pontos, linhas, retângulos e outros primitivos gráficos. 

 Cairo (2010) acredita que o poder da infografia na era dos dados consiste em oferecer 

ao leitor uma visão reduzida e cheia de sentido da realidade. Segundo ele, o mais importante na 

infografia jornalística não é apenas o trabalho de busca de informações, mas, sobretudo, a 

edição. Ele explica que cada vez é possível ver menos explicações lineares e mais visualizações 

                                                           
27 Texto original: In our study about data visualization in online journalism, we have identified one key element, 

which can be described as the success factor for the production process: attitude – the attitude that each team 

member acts as a journalist. Information designers, programmers, statisticians, animators, authors – anyone who 

is involved in news production is part of a journalistic project. 
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complexas, repletas de elementos interativos. Manovich (2011) defende que os sentidos da 

palavra “visualizar” incluem “tornar visível” e “produzir uma imagem mental”. Isso significa 

dizer que, até que “visualizemos” algo, esse “algo” não tem uma forma visual e só se torna uma 

imagem por meio de um processo de visualização. Para ele, essas técnicas novas de 

visualização, desenvolvidas desde meados da década de 1990, devem ser descritas, já que 

podem representar um desenvolvimento fundamentalmente novo na história das tecnologias 

representacionais e epistemológicas, além de ser um novo e amplo método de visualização. 

 Alguns dos métodos de visualização de dados podem ser chamados de visualização 

direta ou visualização sem redução (MANOVICH, 2011, p. 158). O autor define que, na 

visualização direta, os dados são reorganizados em uma nova representação visual que preserva 

sua forma original. Mas, segundo Cairo (2010), é preciso estabelecer a diferença entre a 

infografia jornalística e a arte, já que, há algum tempo, existia um número gigantesco de 

designers e ilustradores nos departamentos gráficos das redações, ao mesmo tempo em que há 

a falta de conhecimento visual por parte de editores, que não entendiam a infografia como uma 

linguagem jornalística. 

 Cairo (2010) esclarece que, ao escrever sobre infografia estetizada, muitas pessoas 

pensaram se tratar apenas dos gráficos cheios de ilustrações e efeitos especiais gratuitos, mas, 

conforme o autor, o conceito desse tipo de infografia está relacionado ao aspecto de 

apresentação, ou seja, o peso visual do gráfico e o poder que ele possui para deixar as páginas 

textuais mais atrativas e dinâmicas. Em livros que tratam de visualização da informação é 

comum encontrar frases afirmando que “o objetivo principal de um infográfico é ajudar na 

compreensão dos dados”, o que significa que tudo aquilo que se quer dizer deve estar 

desenhado, tornando os cérebros dos leitores capazes de compreender uma notícia ou um 

conjunto de dados (CAIRO, 2010, s.p.). 

 A visualização de dados já existe há centenas de anos (como já mencionado no início 

deste capítulo); entretanto, foi com a evolução da tecnologia digital das últimas décadas que a 

visualização de dados começou a avançar significativamente. Sobre esses avanços, Manovich 

(2011, p. 159) afirma que: 

 

[...] o crescimento rápido do número e da variedade de projetos de visualização, 

aplicativos de software e serviços web desde o final dos anos 1990 foi possível graças 

aos avanços da capacidade gráfica dos computadores pessoais, incluindo tanto 

hardware (processadores, memória, displays) quanto software (linguagens C e 

Bibliotecas gráficas Java, Flash, Processing, Flex, Prefuse, etc.) Esses 

desenvolvimentos popularizaram a visualização de informação e mudaram 

fundamentalmente sua identidade ao destacar animação, interatividade e visualizações 
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mais complexas que representam conexões entre muito mais objetos do que 

anteriormente. 
  

Dado que toda visualização direta pretende tornar visível padrões e relações entre os 

dados, Manovich (2011) acredita que esse objetivo certamente as alinha à visualização da 

informação tal como se desenvolveu nos últimos 300 anos. Um exemplo disso é a nuvem de 

tags, técnica popularizada pelo Flickr, em 2005 e que, hoje, pode ser encontrada em inúmeros 

websites e blogs. Essa técnica mostra as palavras mais comuns em um texto, onde o tamanho 

da fonte corresponde à frequência com que as palavras foram citadas. Entretanto, a técnica da 

nuvem de tags é uma expressão típica de “pensamento do software”, definido por Manovich 

(2011, p. 167) como ideias que exploram as capacidades fundamentais dos softwares modernos, 

já que explora a capacidade do software de variar cada parâmetro da representação e de 

controlá-lo usando dados externos.  

 

Os dados podem vir de um experimento científico, de uma simulação matemática, do 

corpo de uma pessoa em uma instalação interativa, do cálculo de algumas 

propriedades dos dados, etc. Se admitirmos essas duas capacidades, a ideia de alterar 

arbitrariamente o tamanho das palavras com base em alguma informação – tal como 

a frequência delas no texto – é algo que podemos esperar que seja “realizado” no 

processo da evolução cultural. (De fato, todas as técnicas de visualização interativa se 

fundamentam nas mesmas duas capacidades fundamentais) (MANOVICH, 2011, p. 

159). 
  

De acordo com Manovich (2011), o método de visualização direta pode ser importante 

para as ciências humanas, mas também para os estudos de mídia e para instituições culturais – 

essas que estão começando a descobrir o uso da visualização, mas que, segundo o autor, podem 

adotá-la como ferramenta básica para pesquisa, ensino e exibição de artefatos culturais. 

 

2.5. CATEGORIZAÇÃO DO JORNALISMO DE DADOS 

 

 Partindo-se, então, do princípio de que o jornalismo de dados pode ser definido como 

uma vertente da Reportagem Assistida por Computador (RAC), como visto anteriormente, 

Mancini e Vasconcellos (2016), dentre outros autores (WEBER; RALL, 2012), apontam que é 

necessário que o jornalista possua conhecimento em estatística, sistemas computacionais e 

métodos das ciências sociais. Citando Coddington (2014)28, os autores falam sobre uma 

tipologia que se baseia em quatro dimensões capazes de caracterizar as práticas jornalísticas.  

                                                           
28 CODDINGTON, Mark. Clarifying Journalism’s Quantitative Turn. Digital Journalism, 2014. 
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 Na primeira dimensão, Coddington compara as diferenças de atitude entre os jornalistas 

mais experientes e os que buscam uma formação em rede, por meio de trocas de conhecimento. 

Já na segunda dimensão, o autor trata da transparência das técnicas e reportagens que são 

produzidas. Na terceira dimensão, são analisadas as reportagens produzidas a partir de dados 

quantitativos orientados ou por meio da utilização de estruturas robustas. Por fim, na quarta 

dimensão, ele observa como os jornalistas compreendem o papel do público na realização dos 

seus trabalhos. Como conclusão da pesquisa, Mancini e Vasconcellos (2016, p. 73) esclarecem 

que Coddington acredita que “existe um fosso entre as orientações profissionais e 

epistemológicos da RAC, por um lado, e do jornalismo de dados e do Jornalismo 

Computacional, por outro”, que surge a partir de um fundo cultural. 

 Esse debate acerca da cultura das três práticas jornalísticas propostas por Coddington 

oferece pistas para se tentar conceituar o jornalismo de dados, embora sem um aprofundamento 

sobre suas competências práticas (MANCINI; VASCONCELLOS, 2016, p. 73). Para os 

autores, Silver (2014) é quem apresenta uma definição que abarca os procedimentos 

determinantes das novas competências do jornalismo de dados. O procedimento seria formado 

por quatro fases: a primeira etapa do jornalismo de dados seria referente à coleta de dados, 

resumida à combinação de entrevistas e documentos e também à observação pessoal, além de 

pesquisas, experimentos e extração de dados da internet. A segunda fase, de acordo com o 

modelo de Silver, seria a de organização, que consiste em produzir a reportagem de forma 

cronológica, por ordem de importância, utilizando a técnica da pirâmide invertida. Entretanto, 

conforme apontam Mancini e Vasconcellos (2016), os jornalistas de dados organizam as 

informações com a descrição estatística dos dados, ou seja, a partir das relações entre eles ou 

da construção de visualizações. 

 A terceira fase é definida por Silver como sendo aquela responsável pela explanação. 

Mancini e Vasconcellos (2016, p. 74) explicam que, “no jornalismo tradicional, essa etapa 

consistiria na identificação de quem, o que, onde, quando, por que e como”. No campo do 

jornalismo de dados, essa etapa contaria com a apresentação de técnicas estatísticas para 

demonstrar ou verificar relações entre os dados encontrados. Para finalizar, Silver propõe que 

a quarta fase seja referente à generalização, onde os dados e análises de acontecimentos 

passados podem ser utilizados para determinar como tais “descobertas” se comportariam no 

futuro. Por conta disso, seria imprescindível o uso de ferramentas das ciências como uma forma 

de verificação de hipóteses ou apresentação de previsões para a realização dessa técnica. 
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Figura 7 – Visualização do processo de jornalismo de dados, segundo Silver (2014) 
 

 Com base nessas pesquisas, Mancini e Vasconcellos (2016, p. 75) afirmam que 

 

(...) parece nítida a necessidade de produzirmos uma matriz que contemple o passo a 

passo defendido por Stray (2014) e Silver (2014), mas que procure também agregar a 

dimensão ativa do jornalismo interessado em revelar algo para além da simples 

divulgação de relatórios quantitativos de agentes públicos. 

  

Assim, os autores criaram uma matriz que apresenta as dimensões básicas para 

compreensão do que é o jornalismo de dados e ajuda a dimensionar, inclusive, se todo uso de 

dados pelo jornalismo é, de fato, jornalismo de dados. Há uma diferença entre reportagens com 

e reportagens de dados (MANCINI; VASCONCELLOS, 2016, p. 75). De acordo com os 

autores, o primeiro contemplaria reportagens que se apropriam de dados de forma ilustrativa; 

já o segundo teria os dados como a própria razão da reportagem. Ainda, de acordo com os dois 

autores, o dado quantitativo atuaria no auxílio à ilustração de uma reportagem, no primeiro 

caso; e, no segundo, o dado seria o próprio fundamento da pauta e a história das relações entre 

os dados conduziria a reportagem. 

 Entendendo que a matriz precisa ser construída por um eixo vertical, que parte da 

classificação de Jornalismo com Dados até o Jornalismo de Dados, sabe-se que ela limita o 

corte abrupto entre o que é e o que é não jornalismo de dados, pois busca contemplar as diversas 

formas pelas quais a imprensa já produz conteúdo com dados quantitativos e como agora passou 

a produzir. Para isso, portanto, é necessário que se tenha, também, um eixo horizontal, a fim de 

estabelecer quais atributos as reportagens apresentam. Nesse sentido, Mancini e Vasconcellos 

(2016, p. 76) propõem três dimensões capazes de estabelecer esse eixo horizontal e auxiliar na 

compreensão do conceito de jornalismo de dados: dimensão do caráter investigativo das 

publicações, a dimensão interpretativa e, ainda, a dimensão comunicativa. 
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× Dimensão investigativa: essa dimensão, conforme a matriz proposta por Mancini e 

Vasconcellos (2016), seria a fase da extração e/ou organização dos dados. Segundo 

os autores, essa dimensão procura identificar se a reportagem produzida contempla 

dados extraídos e se o jornalista foi responsável por extrair e estruturar o material bruto 

proveniente de quaisquer bases de dados e/ou se foi responsável pela produção e 

organização do próprio dado. Para os autores, as reportagens desse tipo costumam trazer 

no seu enunciado indicações sobre o esforço da própria equipe ou mesmo indicações 

sobre o ineditismo do dado apresentado após a busca e/ou estruturação feita pela equipe. 

Para Antón Bravo (2013), o processo de extração de dados começa por portais que 

ofereçam esses dados, além de sites com documentos abertos e de toda a informação 

disponível nas páginas web, fazendo uso de técnicas de scrapping, como as folhas de 

cálculo e documentos em formato CSV ou XLS, conforme citado nesse capítulo, para, 

então, organizar os dados que serão posteriormente analisados.  

× Dimensão interpretativa: na fase da argumentação busca-se identificar se existe um 

texto jornalístico analítico (MANCINI; VASCONCELLOS, 2016, p. 76). Os autores 

afirmam que, nessa dimensão, é feita a análise das reportagens, a fim de identificar se 

elas procuram não apenas apresentar o conteúdo e o seu contexto, como, principalmente, 

se trazem uma análise sobre as relações entre os dados, de forma a indicar causas e/ou 

consequências do objeto da publicação. Para que seja possível realizar tal análise, Plaza 

(2014) afirma ser necessário abordar as quatro esferas da convergência do jornalismo.  

 

La convergência en dicha profesión, es un proceso multidimensional que afecta al 

ámbito empresarial, profesional, tecnológico y de contenido. Gracias a la 

generalización de las tecnologias digitales, dicha convergencia es posible, dando lugar 

a la coordinación de herramientas, procesos, lenguajes, plataformas y métodos de 

trabajo que antes se desarrollaban por separado (PLAZA, 2014, p. 10). 

 

× Dimensão comunicativa: nessa categoria, referente à visualização gráfica, Mancini e 

Vasconcellos (2016) indicam que se procura identificar se as publicações trazem algum 

tipo de visualização, como gráficos ou infográficos. Além disse, é nessa fase, também, 

onde é feita a avaliação da maneira como a visualização é utilizada, visando o 

aprimoramento do conteúdo da reportagem pela comunicação visual no sentido de que 

essa comunicação promova a compreensão analítica da reportagem de dados. 
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2.5.1. Matriz de classificação de Mancini e Vasconcellos 

 

 A partir da conceituação das dimensões investigativa, interpretativa e comunicativa do 

jornalismo de dados, Mancini e Vasconcellos (2016) determinam a matriz das práticas 

jornalísticas referentes ao jornalismo de dados (Figura 7). Essa matriz busca estabelecer 

relações entre essas dimensões e a escola que vai do Jornalismo com Dados para o Jornalismo 

de Dados, que são utilizados nessa pesquisa.  

 

Figura 8 – Matriz de classificação do jornalismo de dados 

Fonte: MANCINI; VASCONCELLOS, 2016. 
 

 A classificação das matérias que utilizam dados ou números a partir da divulgação de 

indicadores econômicos, financeiros ou sociais aparece no nível 5. Conforme Mancini e 

Vasconcellos (2016), os dados são repassados pelos institutos, mas não existe uma maior 

preocupação com a análise e com a exploração dos potenciais da interpretação quantitativa. 

Assim, mesmo que seja apenas com função ilustrativa, é possível produzir uma visualização de 

dados a partir do conteúdo obtido nessas instituições. Nesse nível, inclusive, estão aquelas 

reportagens com menor aprofundamento, em comparação a todas as categorias elencadas na 

matriz. De acordo com Mancini e Vasconcellos (2016), as publicações curtas – notícias e 

reportagens que apenas citam os dados, sem explorá-los – e reportagens longas, que utilizam 

os dados de forma tangencial, também fazem parte dessa categoria. 

 O nível 4 da matriz proposta por Mancini e Vasconcellos (2016) apresenta a 

classificação das publicações baseadas em dados ou estudos produzidos e fornecidos por 

instituições, sem que haja, no entanto, um esforço de análise ou interpretação por parte dos 

jornalistas. Dessa forma, os autores afirmam que, nesse nível, não foram identificadas as 

competências de extração, estruturação e análise. No nível 4, portanto, apenas a competência 

de visualização dos dados é apresentada, a fim de que o próprio leitor da reportagem faça a sua 

interpretação. 
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 No terceiro nível da matriz, encontram-se as reportagens que se baseiam em dados ou 

estudos produzidos e apresentados por uma instituição (MANCINI; VASCONCELLOS, 2016, 

p. 78). A principal diferença em relação aos outros dois níveis seguintes é que a equipe realiza 

apenas o trabalho de mediação entre a instituição que fez o estudo e o público leitor e não é 

responsável pela extração da base dos dados. Essas publicações, apontam os autores, 

apresentam os dados obtidos por meio de gráficos ou infográficos. Além disso, é feita uma 

análise de forma direta pelo próprio jornalista ou por meio de especialistas. Dessa forma, é 

possível identificar, nessa fase, as competências de análise e de visualização dos dados. 

 No nível 2, os autores afirmam que a equipe de jornalistas de dados precisa realizar uma 

busca a uma base de dados de alguma instituição, ou até mesmo produzir uma própria base de 

dados, e, a partir disso, a estrutura. Mais uma vez, apontam Mancini e Vasconcellos (2016), a 

forma como o banco de dados é processado é esclarecida no acabamento da reportagem. 

Entretanto, neste nível, a reportagem apresenta apenas uma visualização dos dados e não há 

uma análise textual das causas e consequências do fenômeno apresentado. Isso faz com que o 

leitor cruze as informações apresentadas e interprete, por si só, os dados disponibilizados na 

matéria. Em resumo, nesse nível, tem-se a extração, a estruturação e a visualização. 

 Por fim, no primeiro nível da matriz, Mancini e Vasconcellos (2016) sugerem que a 

equipe busca e/ou produz uma base de dados primária, que pode ser feita a partir dos 

microdados, ou secundária, feita a partir de dados agregados.  

 

A partir da base, é realizada uma análise, que resulta em um texto e em uma 

apresentação de gráficos ou infográficos (interativos ou não). Na tentativa de 

compreender e interpretar os dados (fenômenos), a equipe utiliza comparações 

estatísticas, apontando causas, consequências ou implicações. Ou seja, nesse nível, 

temos as competências da extração dos dados, estruturação, análise e visualização 

(MANCINI; VASCONCELLOS, 2016, p. 77). 

  

A matriz criada por Mancini e Vasconcellos facilita a identificação dos elementos 

característicos do jornalismo de dados, bem como a categorização das notícias e reportagens de 

sites que atuem com as técnicas do jornalismo de dados, já que mostra, de uma forma bastante 

didática, o funcionamento das equipes que atuam com jornalismo de dados e todo o processo 

de produção de conteúdo que será publicado. Além disso, a matriz permite que o jornalista 

também seja capaz de mapear as reportagens que deseja analisar e inseri-las em uma das cinco 

categorias propostas, para a realização de uma análise futura ou mesmo para a identificação do 

funcionamento de uma reportagem que faz uso de técnicas do jornalismo de dados. A partir 

disso, no próximo capítulo iremos determinar nossa metodologia de pesquisa.  
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3. METODOLOGIA 

 

 Para a definição da metodologia, realizamos, em um primeiro momento, a revisão 

bibliográfica a respeito do tema da pesquisa, seguido do trabalho do estado da arte. Em relação 

a pesquisas sobre essa área, é possível afirmar que, apesar de não ser um assunto relativamente 

novo no campo do jornalismo, as técnicas do jornalismo de dados e suas aplicações ainda são 

recentes em pesquisas acadêmicas. Existem alguns autores que já se tornaram referência no 

assunto, tanto no Brasil quanto internacionalmente, mas pode-se dizer que ainda não existem 

muitos pesquisadores que se dedicam a aprofundar o tema. 

  Por conta disso, optamos por utilizar, neste trabalho, os métodos de pesquisa qualitativa, 

por ser aquela que está mais relacionada ao levantamento de dados sobre o tema da pesquisa, 

além de compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as expectativas 

dos indivíduos (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 31). Já em relação ao nível da pesquisa, 

utilizaremos, neste trabalho, a pesquisa descritiva, definida por Gil (2008, p. 28) como “aquela 

que possui o objetivo de descrever características de determinada população ou fenômeno”. 

 Segundo a definição de Silveira e Córdova (2009, p. 31), “a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com a representatividade numérica”. Neste tipo de pesquisa, o objetivo é produzir 

informações aprofundadas e ilustrativas, capazes de produzir novas informações a respeito do 

tema pesquisado. Entre os recursos mais usados na pesquisa qualitativa estão as entrevistas 

semiestruturadas em profundidade, as observações em campo e as entrevistas por telefone, visto 

que este tipo de pesquisa pode ser empregado para aprofundar conhecimentos já quantificados 

ou quando deseja-se criar uma base de conhecimentos para depois quantificá-los.  

 As autoras citam Minayo (2001, p. 14)29, que afirma que 

 

[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 
  

Neste tipo de pesquisa, portanto, a atuação de um especialista é característica 

fundamental para lapidar o grande volume de informação coletada, para que seja possível 

interpretar os dados da melhor maneira possível. As características da pesquisa qualitativa, 

conforme Silveira e Córdova (2009, p. 32), são: objetivação do fenômeno; hierarquização das 

ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

                                                           
29 MINAYO, Maria Cecília. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; 

respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados mais fidedignos possíveis; além de 

oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

   

3.1. ESTUDO DE CASO 

 

 O método utilizado nesta pesquisa qualitativa é o estudo de caso. Segundo Gil (2008, p. 

57), estudo de caso é “um tipo mais aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos”. Esse 

tipo de estudo permite o amplo conhecimento e o detalhamento do objeto pesquisado, o que é 

uma tarefa bastante difícil em outros tipos de delineamentos. Sobre esse método, Yin (2001, p. 

32) define que o estudo de caso é empírico e investiga um fenômeno atual dentro do contexto 

de realidade no qual está inserido. Além disso, Gil (2008) aponta que esse método é utilizado 

frequentemente por pesquisadores sociais e serve a pesquisas que têm o propósito de  

 

[...] a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; b) 

descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; e 

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações complexas 

que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos (GIL, 2008, p. 58). 
  

Dessa forma, o estudo de caso pode ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias 

quanto descritivas e explicativas, por mais que existam certos preconceitos contra o estudo de 

caso (YIN, 2001, p. 19), como a falta de rigor metodológico, que pode comprometer a qualidade 

dos resultados; a fragilidade da análise, ocasionando, por vezes, uma generalização de 

proposições teóricas; bem como o tempo que se leva para realizar o estudo de caso, sendo que 

os resultados podem ser pouco consistentes, ainda que demandem um tempo generoso para a 

realização da pesquisa. Por conta disso é que Gil (2008) alerta para a possibilidade de 

pesquisadores inexperientes chegarem ao final da pesquisa com um amontoado de dados que 

não conseguem analisar e interpretar.  

 Para Yin (2001, p. 22), o estudo de caso representa a estratégia preferida em três 

ocasiões: 1) quando são colocadas as questões “como” e “por que” na pergunta norteadora da 

pesquisa; 2) quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos; 3) quando o foco da 

pesquisa está em fenômenos contemporâneos em algum contexto da vida real. Assim, a 

necessidade pelo uso do estudo de caso surge do desejo em compreender fenômenos sociais 

complexos (YIN, 2001; GIL, 2008), o que possibilita uma investigação sem que as 

características holísticas e significativas dos eventos sejam afetadas. 
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Para eleger um caso que atendesse aos objetivos deste trabalho, foi realizada uma 

pesquisa exploratória na web brasileira, por meio da observação direta e informal, a fim de 

encontrar alguma organização jornalística que trabalhasse com técnicas relacionadas ao 

jornalismo de dados, tais como a exploração de bases de dados ou a construção de visualizações 

de dados. Por fim, foi escolhido como objeto de estudo o site jornalístico Aos Fatos, devido ao 

fato de ser uma plataforma recente, criada em 2015, por um grupo de três jornalistas brasileiros, 

incluindo um editor de dados, com o intuito de investigar e analisar o discurso dos políticos, 

por meio das técnicas do jornalismo de dados. 

A partir do caso selecionado, a investigação partiu para uma metodologia que 

possibilitasse responder à seguinte problemática: a produção desenvolvida pelo site jornalístico 

Aos Fatos é um exemplo de jornalismo de dados? Para isso, foram desenvolvidas categorias de 

análise baseadas no referencial teórico sobre jornalismo de dados apresentado no presente 

trabalho. 

 

3.2. CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Baseados no conceito de jornalismo de dados apresentado no Capítulo 2 deste trabalho, 

no qual tratamos do referencial teórico, optamos por realizar as análises seguindo as dimensões 

propostas por Mancini e Vasconcellos (2014, p. 77): dimensão investigativa, dimensão 

interpretativa e dimensão comunicativa. De acordo com o conceito dos autores, podemos 

definir, resumidamente, tais categorias como: 

 

× Dimensão investigativa: essa dimensão é caracterizada pela extração e organização 

dos dados obtidos pelo jornalista ou pela equipe de jornalistas. Podem ser bases de dados 

encontradas em portais e sites de dados abertos ou tabelas criadas pelo próprio jornalista, 

a serem utilizados na matéria produzida. Aqui, são analisadas as bases de dados e as 

informações obtidas pela equipe do Aos Fatos, por meio de entrevista focal (YIN, 2001) 

ou focalizada (GIL, 2008), realizada com o editor de dados do site, Sérgio Spagnuolo. 

× Dimensão interpretativa: depois de encontrar as bases de dados necessárias à produção 

da reportagem, é preciso fazer uma análise dos dados e do conteúdo obtidos. É nessa 

dimensão que, também por meio de entrevista com a equipe do Aos Fatos, é possível 

determinar como é feita essa análise dos dados para que, posteriormente, sejam 

utilizados nas reportagens produzidas. 
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× Dimensão comunicativa: a visualização dos dados é a última camada de análise para 

esta pesquisa. Utilizando as técnicas de entrevista e observação direta (YIN, 2001) ao 

próprio site, é possível determinar quais são as formas de visualização mais utilizadas 

nas reportagens produzidas pelo Aos Fatos, sejam infográficos, tabelas, mapas, etc. 

 

 A partir disso, portanto, e em conjunto com as técnicas de entrevista (YIN, 2001; GIL, 

2008) e de observação direta (YIN, 2001), pôde-se identificar a utilização das técnicas do 

jornalismo de dados na produção das reportagens do site Aos Fatos e como foi feito o caminho 

metodológico da própria equipe do site antes enquanto o conteúdo ainda está em fase de 

produção até a sua publicação. 

 

3.3. ENTREVISTA FOCAL OU FOCALIZADA 

 

 Para este trabalho, optou-se por aplicar a técnica de entrevista focalizada (GIL, 2008), 

que foi realizada com um integrante da equipe que atua na produção de conteúdo do portal 

jornalístico Aos Fatos. Especificamente, a entrevista será realizada com o editor de dados, 

Sérgio Spagnuolo, o qual também é um dos fundadores do projeto Volt Data Lab, que é um 

grupo especializado em produzir conteúdos que envolvam técnicas de jornalismo de dados. 

Spagnuolo é jornalista e tem experiência na área do jornalismo econômico, além de já ter atuado 

em tempo real na agência de notícias Reuters. Segundo Spagnuolo, por meio de sua experiência 

de trabalho no Aos Fatos, ele conseguiu conciliar o jornalismo com a programação, 

possibilitando, inclusive, que lecionasse aulas sobre o tema. 

 Dessa forma, Gil (2008) afirma que a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados 

mais utilizadas no âmbito das Ciências Sociais, sendo bastante adequada para a obtenção de 

informações acerca daquilo que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam. O autor 

defende que a entrevista focalizada é realizada de forma mais livre, sem perder, contudo, o foco 

em um tema específico. Assim, o entrevistador permite que o entrevistado fale livremente sobre 

o assunto; entretanto, ao perceber que o entrevistado desvia do tema original da entrevista, o 

entrevistador tem a capacidade de intervir para que o assunto central seja retomado (GIL, 2008, 

p. 112), tornando este tipo de entrevista bastante empregado em situações experimentais e com 

o objetivo de explorar a fundo uma experiência vivida em condições precisas.  

 A entrevista focalizada, segundo Gil (2008), exige que o pesquisador/entrevistador 

possua grande habilidade na condução dessa técnica, já que é imprescindível que se respeite o 

foco de interesse temático, sem que seja necessária uma maior estruturação das perguntas que 
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serão direcionadas à fonte. Yin (2001) chama esse tipo de entrevista de entrevista focal. 

Segundo ele, baseado em Merton et al. (1990), nessa categoria de entrevista, o respondente é 

entrevistado por um curto período de tempo. Para Yin, a entrevista continua sendo espontânea 

e possui caráter de uma conversa informal entre o entrevistado e o pesquisador, entretanto existe 

um conjunto de perguntas que deve ser seguido, como uma espécie de roteiro de entrevista. 

 Um dos propósitos principais desse tipo de entrevista, de acordo com Yin (2001), 

poderia ser simplesmente corroborar certos fatos que o pesquisador acredita já terem sido 

esclarecidos. Portanto, as questões direcionadas ao entrevistado devem ser cuidadosamente 

formuladas, permitindo que o respondente faça comentários novos sobre o assunto em questão.  

 Com a utilização da entrevista focalizada, o objetivo é compreender de que forma a 

equipe do portal Aos Fatos analisa e coleta os dados necessários para a produção de suas 

reportagens, e como é feita a escolha pela forma de visualização de dados que será utilizada em 

cada matéria produzida. A partir disso, será possível mapear essas formas de visualização de 

dados, em conjunto com outra técnica de pesquisa, a observação direta, para que seja possível 

compreender como os jornalistas do portal trabalham com as possibilidades e recursos 

oferecidos, atualmente, com o jornalismo de dados.   

 

3.4. OBSERVAÇÃO DIRETA 

 

 Juntamente à entrevista, optou-se por utilizar, neste trabalho, a técnica de observação 

direta (YIN, 2001, p. 115). Segundo o autor, ao realizar uma visita de campo ou uma análise a 

um conteúdo específico para o estudo de caso, cria-se a oportunidade de fazer observações 

diretas. Dessa forma, essas observações servem como fonte de evidências em um estudo de 

caso. Para Yin (2001), as observações podem variar de atividades formais a atividades 

informais de coleta de dados.  

 Formalmente, o pesquisador pode desenvolver protocolos de observação como parte do 

estudo de caso, sendo capaz de avaliar a incidência de certos tipos de comportamentos durante 

certos períodos de tempo. Por outro lado, afirma Yin, de uma maneira mais informal, podem-

se realizar observações diretas ao longo da visita de campo, incluindo aquelas coletadas por 

entrevistas realizadas pelo pesquisador. 

 

As provas observacionais são, em geral, úteis para fornecer informações adicionais 

sobre o tópico que está sendo estudado. Se o estudo de caso for sobre uma nova 

tecnologia, por exemplo, observar essa tecnologia no ambiente de trabalho prestará 

uma ajuda inestimável para se compreender os limites ou os problemas dessa nova 

tecnologia (YIN, 2001, p. 115).  
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Embora ainda existam outras técnicas de coleta de dados, consideramos a entrevista e a 

observação direta suficientes para atender aos objetivos deste trabalho e apropriadas para a 

amplitude e a natureza desta investigação. 

 

3.5. OBJETO DE ESTUDO: O SITE JORNALÍSTICO AOS FATOS 

 

 O site jornalístico Aos Fatos30 é uma plataforma multimídia brasileira de cobertura 

diária dedicada à verificação do discurso público31. A plataforma atua de forma independente, 

por meio da seleção de afirmações de personalidades da política, sem discriminação partidária 

ou ideológica, a fim de verificar sua veracidade.  

 

 

Figura 9 – Página inicial do Aos Fatos 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 

 

 A equipe do site é formada por três profissionais, que têm o objetivo de mostrar o que 

está por trás do discurso de quem diz defender os interesses de seus eleitores. Atualmente, os 

responsáveis pelo Aos Fatos são Tai Nalon, diretora-executiva e co-fundadora; Rômulo 

Collopy, diretor de tecnologia e, também, co-fundador; e Sérgio Spagnuolo, editor de dados do 

Aos Fatos e fundador do Volt Data Lab, um outro site que também atua no campo de análise 

de dados jornalísticos. 

                                                           
30 http://aosfatos.org/ 
31 De acordo com a descrição apresentada pelo próprio site, o Aos Fatos é a primeira plataforma brasileira deste 

tipo. 
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 No manifesto inaugural de Aos Fatos32, em 2015, Tai Nalon falou a respeito da intenção 

do site de restabelecer o diálogo entre políticos e seus eleitores. A jornalista considera que esse 

diálogo foi perdido em meio à profusão de declarações públicas hostis, particulares destes 

tempos de crise política. Dessa forma, quando o Aos Fatos completou um mês desde a 

inauguração, a equipe decidiu fazer do crowdfunding uma das fórmulas de sustentação 

financeira do site, que classifica falas, documentos e peças publicitárias em graus diferentes de 

autenticidade: falso, exagerado, impreciso e verdadeiro. 

 O grande objetivo da equipe que atua no Aos Fatos é monitorar e contextualizar as ações 

dos três poderes e de seus expoentes, de modo a combater o estelionato intelectual. Assim, o 

site pode ser definido como uma iniciativa sem qualquer financiamento estatal, comprometida 

com os preceitos mais fundamentais do jornalismo. O Aos Fatos não possui uma periodicidade 

de publicação de conteúdo, mas as reportagens são produzidas conforme os discursos de 

políticos brasileiros são divulgados na mídia.  

 Com a utilização de gráficos em diferentes formatos (ex.: Figura 9), as reportagens 

abordam desde temas polêmicos relacionados à política e ao discurso proferido por 

representantes do governo brasileiro até assuntos de cunho social, associados ao discurso 

político, como taxas de criminalidade, abuso sexual e violência doméstica. Apesar de não 

possuir uma periodicidade definida para a publicação das reportagens, o Aos Fatos costuma 

seguir uma frequência semanal de publicação de conteúdo no site. Por vezes, são publicadas 

até três matérias por dia. Em outros momentos, seguem-se dias sem quaisquer novas notícias. 

 

 

                                                           
32 Disponível em: https://medium.aosfatos.org/um-jornalismo-para-restabelecer-o-di%C3%A1logo-

d62aba81cb46 
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Figura 10 – Utilização de gráfico múltiplo em reportagem do Aos Fatos 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 

  

 Assim, o Aos Fatos segue a efervescência dos fatos conforme eles ocorrem no campo 

político e repercutem na esfera midiática e também na social, gerando debates entre a população 

e comprovando a veracidade do que é afirmado por governantes e representantes do povo. 

 

3.6. PROCESSO METODOLÓGICO 

 

 Para realizar a pesquisa, optamos por, em um primeiro momento, realizar a entrevista 

com o editor de dados do site jornalístico Aos Fatos, Sérgio Spagnuolo. Dessa forma, produziu-

se um roteiro de perguntas (Anexo I) que foi encaminhado, via e-mail, ao entrevistado, 

estabelecendo-se, assim, um prazo sugerido de uma semana para o retorno por parte do 

entrevistado. A partir deste roteiro – e já com as devidas respostas – iniciamos o processo de 

observação direta do conteúdo produzido pelo site que, neste caso, são as reportagens em que 

são analisados os discursos políticos, comparando tais discursos a dados concretos sobre os 

assuntos discutidos pelos políticos. 

 Munidos das respostas, fundamentais ao processo de análise desta pesquisa, cruzamos 

os dados enviados pelo entrevistado, o editor de dados do site Aos Fatos, Sérgio Spagnuolo, 

com os conceitos e técnicas que já haviam sido detalhados nos capítulos 1 e 2 deste trabalho, 

respectivamente, e que se referem aos processos de produção de reportagens utilizando métodos 

e técnicas do jornalismo de dados. A partir dessa primeira análise foi possível determinar se as 

reportagens produzidas pela equipe do Aos Fatos poderiam ser classificadas como pertencentes 
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ao campo do jornalismo de dados, conforme detalhamento no seguinte capítulo do presente 

trabalho. 

 Em seguida, determinamos que, para o método de observação direta ao qual nos 

propusemos a realizar, seriam analisadas as 10 últimas reportagens produzidas pelo site Aos 

Fatos, no período entre 29 de setembro de 2016 e 7 de outubro de 2016, que se propõe a checar 

o discurso político e contrapor com a veracidade dos fatos. Ao realizarmos a observação direta 

das reportagens, pudemos identificar, em cada uma delas, a utilização das técnicas do 

jornalismo de dados na produção das reportagens e, também, na visualização dos dados 

apresentados. 

 Assim, utilizando os dois métodos de pesquisa em conjunto, foi possível determinar se 

o Aos Fatos é, realmente, um site jornalístico que atende aos padrões de produção do jornalismo 

de dados definido pelos autores já referenciados neste trabalho e categorizados neste capítulo, 

e se a equipe utiliza as técnicas e procedimentos de jornalismo de dados nos processos de 

extração, análise e visualização dos dados disponibilizados nas reportagens publicadas, 

conforme disposto no capítulo a seguir.  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 Com a entrevista realizada com o editor de dados do Aos Fatos, Sérgio Spagnuolo 

(Apêndice II), foi possível observar que o propósito do site (que tem a função de checar se as 

afirmações públicas, feitas por políticos e, geralmente, com algum impacto ou repercussão, são 

verdadeiras) se cumpre, em vista da utilização de técnicas e métodos do campo do jornalismo 

de dados na produção das reportagens.  

 A entrevista com o editor de dados indica que o Aos Fatos utiliza métodos e técnicas 

que estão em conformidade com a dimensão investigativa, que é, de acordo com Mancini e 

Vasconcellos (2014), a primeira das três dimensões do jornalismo de dados. Segundo 

Spagnuolo, é recorrente que, para a produção de outras reportagens, a equipe acesse diferentes 

bases de dados, para realizar a checagem de dados pontuais e específicos, sem que haja a 

necessidade de uma raspagem de páginas em busca de dados para inserir nessas reportagens. 

“O procedimento utilizado é sempre buscar o conjunto de dados que diz respeito ao tema que 

está sendo falado. Em reportagens especiais, podemos fazer uma raspagem em uma página 

específica para levantar os dados, mas não é uma prática recorrente ainda”, afirma o editor de 

dados do site. 

 Spagnuolo esclarece que não é utilizado nenhum roteiro específico para a produção das 

reportagens, indicando, assim, que a dimensão investigativa não repete um padrão para todas 

as matérias jornalísticas do Aos Fatos. Ele afirma que “cada caso exige uma abordagem 

diferente e, por conta disso, não há um procedimento universal”. A tarefa de seguir um roteiro 

é, geralmente, seguida por programadores e analistas de Big Data, que costumam usar o mesmo 

tipo de estrutura e organização de dados. Entretanto, a extração dos dados que são, 

posteriormente, transformados nas reportagens do Aos Fatos, não é feita apenas de bases de 

dados já existentes. Spagnuolo afirma que, muitas vezes, as bases de dados que já existem 

podem ser insuficientes ou não responder a algumas perguntas cruciais para a formulação da 

análise desses dados. Assim, a equipe também monta os próprios conjuntos de dados, que são 

organizados de acordo com a necessidade. 

 Em relação à dimensão interpretativa, para realizar a análise dos dados e determinar 

como eles serão apresentados nas reportagens, a equipe segue uma série de questões antes de 

utilizar os dados levantados. Spagnuolo apresenta algumas dessas questões: 1) A fonte é de 

credibilidade? 2) Os dados são atuais? 3) Os dados estão bem organizados? 4) Os dados fazem 

sentido em certo contexto? A partir daí, é possível, ainda, seguir critérios de estatística básica 

para a elaboração do material que será apresentado aos leitores. 
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 Por fim, a entrevista ainda indica que o Aos Fatos também trabalha a dimensão 

comunicativa. Depois de extrair e analisar os dados, a equipe ainda precisa decidir qual será a 

melhor forma de visualização que será inserida na reportagem. Assim, o editor de dados do Aos 

Fatos explica que foi desenvolvida uma ferramenta própria de visualização baseada no modelo 

do Chartbuilder33 do site jornalístico norte-americano Quartz, para visualizações rápidas e 

estáticas. “Eu diria que 80% das visualizações são baseadas em gráficos de barras, que 

comportam bem a visualização de muitos tipos de dados”, afirma Spagnuolo. Já para aquelas 

reportagens especiais e visualizações mais avançadas, é o próprio editor de dados que produz o 

material.  

 

 

Figura 11 – Exemplo de visualização com gráfico em barras 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 

 

 Ele explica que a equipe pode utilizar a biblioteca de Javascript D334 e algumas 

derivadas, como D3plus35, NVD336, além de outras ferramentas capazes de auxiliar na melhor 

expressão de alguns dados. Para a construção de mapas, Spagnuolo relata que, geralmente, as 

                                                           
33 Desenvolvido pela Quartz, é uma ferramenta utilizada para a criação de infográficos e tabelas, que pode ser 

incorporado ao conteúdo de outros sites, como é o caso do Aos Fatos. Disponível em: 

https://quartz.github.io/Chartbuilder/ 
34 Biblioteca de scripts que permite construir visualização de dados em formatos HTML, SVG e CSS. 

Disponível em: https://d3js.org/ 
35 Biblioteca que estende as possibilidades do Javascript D3, permitindo a criação de visualizações rápidas e de 

melhor aparência. Disponível em: https://d3plus.org/ 
36 Biblioteca reutilizável de gráficos para d3.js. Disponível em: nvd3.org/ 
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ferramentas utilizadas são o Google Maps37 e o CartoDB38 para produções mais rápidas, e em 

LeafLet39 com basemap (plataforma base para mapas virtuais) do MapBox40 para as mais 

elaboradas, afirmações que podem ser verificadas na observação das reportagens publicadas no 

site.  

 Em todas as reportagens analisadas para a produção deste trabalho, foram identificadas 

características das três categorias de análise escolhidas, conforme citado no capítulo anterior. 

Na primeira reportagem, intitulada “Treze prefeitos em reeleição prometem transparência, mas 

maioria é mal avaliada no tema”41, publicada em 28 de setembro, a equipe realizou um 

levantamento a partir de um estudo da Open Knowledge Brasil42, que mostra os gastos 

administrativos dos candidatos à reeleição em 20 capitais brasileiras, comparando com a 

transparência pública. Conforme explicou Spagnuolo, para fazer isso, a equipe utiliza o 

conhecimento em política e economia para checar, em bases abertas de dados oficiais, o 

discurso de políticos brasileiros. 

 A reportagem é produzida a partir de uma base de dados, identificada no próprio texto 

(dimensão investigativa) e, logo após, também temos a informação de que os dados encontrados 

no estudo foram analisados (dimensão interpretativa) para que fossem, posteriormente, 

disponibilizados em forma de um infográfico detalhado, conforme mostra a Figura 12 

(dimensão comunicativa). 

 

                                                           
37 Site de visualização e construção de mapas virtuais. Disponível em: https://maps.google.com/ 
38 Site de visualização e construção de mapas virtuais. Disponível em: https://cartodb.com/ 
39 Biblioteca Javascript aberta para criação de mapas. Disponível em: leafletjs.com/ 
40 Biblioteca de visualização e construção de mapas virtuais. Disponível em: https://www.mapbox.com/ 
41 Disponível em: http://aosfatos.org/noticias/13-prefeitos-em-reeleicao-prometem-mais-transparencia-mas-

maioria-e-mal-avaliada-no-tema/ 
42 http://br.okfn.org/ 
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Figura 12 – Detalhe da visualização de dados utilizada em reportagem de Aos Fatos 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 

 

 Seguindo a mesma linha, mais comum de se encontrar nas propostas de reportagens que 

utilizam técnicas do jornalismo de dados, temos a reportagem “Candidatos na ponta das 

pesquisas priorizam zona norte do Rio em campanha”43, na qual há a afirmação de que os dados 

mostrados na reportagem foram retirados das agendas divulgadas pelas coordenações de 

campanha dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, identificando as bases de dados 

analisadas (dimensão investigativa). A partir disso, a equipe realiza a análise dos dados 

retirados das agendas, o que caracteriza a dimensão interpretativa e, posteriormente, esses dados 

são disponibilizados em forma de um mapa interativo (Figura 13), de acordo com os conceitos 

da dimensão comunicativa. 

  

                                                           
43 Disponível em: http://aosfatos.org/noticias/candidatos-na-ponta-das-pesquisas-priorizaram-zona-norte-do-rio-

em-campanha/ 
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Figura 13 – Visualização de dados em formato de mapa 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 
   

 As duas reportagens seguintes, datadas de 29 de setembro de 2016, são referentes à 

checagem, em tempo real, dos debates dos prefeituráveis ocorridos em São Paulo e no Rio de 

Janeiro. A primeira é a reportagem intitulada “Checamos em tempo real o debate da TV Globo 

em SP”44 e a outra é a “Fique por dentro do que checamos em tempo real no debate do Rio da 

TV Globo”45. Diferentemente das reportagens anteriores, nessas duas não há infográficos ou 

mapas. O que encontramos, após a análise dos dados (dimensão investigativa e dimensão 

interpretativa), é o contraponto com as reais informações a respeito de tudo o que os candidatos 

falaram durante o debate. 

 Esse contraponto é feito por meio da análise do discurso dos políticos, que é enquadrado 

nas categorias “verdadeiro”, “falso”, “exagerado” e “impreciso”, conforme ilustram as figuras 

14 e 15. Essa categorização é o modo de visualização dos dados escolhido pela equipe 

(dimensão comunicativa). Ao categorizar a fala dos candidatos, a equipe aponta os dados que 

justificam essa decisão, retirados de pesquisas anteriores e bancos de dados criados pelos 

jornalistas que atuam no próprio site. 

                                                           
44 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/aos-fatos-checa-em-tempo-real-debate-da-tv-globo-em-sp/ 
45 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/aos-fatos-checa-em-tempo-real-debate-da-tv-globo-no-rio/ 
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Figura 14 – Discurso classificado como “verdadeiro” em reportagem sobre o debate em SP 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 
 

 

 
Figura 15 – Discurso classificado como “impreciso” em reportagem sobre o debate no Rio 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 

 

 O mesmo método de visualização de dados pode ser identificado na última reportagem 

analisada neste trabalho, intitulada “Veja o que checamos no debate da Band com Freixo e 

Crivella no Rio”46, já com os dados de debates com os candidatos ao segundo turno na cidade. 

 Também em um estilo de apresentação diferente do clássico no jornalismo de dados, a 

reportagem “Doria desdiz, Marta ‘vai e volta’ e Russomano vira a casaca: as contradições da 

                                                           
46 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/veja-o-que-checamos-no-debate-da-band/ 
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campanha em SP”47, publicada em 2 de outubro de 2016, é uma parceria de Aos Fatos com o 

projeto Cidade dos Sonhos48. Na reportagem, são analisados discursos políticos dos candidatos 

à prefeitura de São Paulo em relação à mobilidade, energia, áreas verdes e resíduos, durante 

seis semanas de campanha. Assim, a equipe realizou a extração e a análise dos discursos dos 

candidatos e comparou com os discursos seguintes, no período de análise. Alguns candidatos, 

segundo a reportagem, acabaram por cair em contradições e mudaram de ideia sobre alguns 

temas. É isso o que o painel interativo (Figura 16) mostra aos leitores, que podem clicar nas 

caixas indicadas por “Não alterou”, “Alterou”, “Vai e volta” e “Não comentou” para descobrir 

o que mudou. 

 

 

 

 

Figura 16 – Dimensão comunicativa em forma de painel em reportagem de Aos Fatos 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 

 

 

 E como o Aos Fatos investiga os discursos políticos no polo Rio-São Paulo, o mesmo 

tipo de reportagem foi produzida para dar conta das controvérsias ocorridas durante a campanha 

no Rio de Janeiro. A reportagem também foi publicada em 2 de outubro de 2016, com o título 

“Pedro Paulo 'desafirma', Freixo e Jandira prometem à sombra do desconhecido, Osorio troca 

                                                           
47 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/doria-se-contradiz-marta-vai-e-volta-e-russomanno-vira-a-casaca/ 
48 Ver em: https://cidadedossonhos.org/sobre/ 



70 

 

de lado: a campanha do Rio e suas contradições”49. Na ocasião, são verificadas as mudanças de 

opinião e contradições dos três candidatos melhores colocados durante a campanha50, 

contrapondo com dados anteriores e esclarecendo as contradições dos candidatos, com os 

devidos detalhamentos (Figura 17). 

 

 

Figura 17 – Análise do discurso dos candidatos que foram para o segundo turno no Rio 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 
 

 

 Intitulada “Recortes sobre as eleições municipais pelo Brasil”51 (Figura 18), a 

reportagem apresenta dados que traçam panoramas sobre o cenário político brasileiro depois 

das eleições. Em forma de frases no estilo manchete, são disponibilizados links para outras 

reportagens nas quais esses dados podem ser verificados. É outra forma de visualização de 

dados extraídos de bancos de dados e analisados pela equipe, trabalhando, novamente, as três 

dimensões de análise. 

 

                                                           
49 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/pedro-paulo-desafirma-freixo-e-jandira-prometem-sombra-do-

desconhecido-osorio-troca-de-lado-campanha-do-rio-e-suas-contradicoes/ 
50 Posteriormente, a reportagem foi atualizada com os discursos dos candidatos que ainda concorrem à prefeitura 

do Rio de Janeiro em segundo turno, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, conforme ilustra a figura 15. 
51 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/recortes-sobre-eleicoes-municipais-pelo-brasil/ 
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Figura 18 – Visualização de dados em forma de link 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 

 

 Finalmente, nas duas últimas reportagens analisadas, “Campanha contra Crivella traz 

dados fora de contexto e especulação”52 e “Ataques a Freixo incluem acusação sem prova e 

assunto fora do escopo da prefeitura”53, datadas em 6 de outubro de 2016, um outro formato de 

apresentação da dimensão comunicativa: vídeos. Nessas reportagens, a equipe de Aos Fatos se 

dedicou à checagem de fatos que envolviam possíveis boates a respeito dos candidatos que 

concorriam, no segundo turno, à prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e Marcelo 

Freixo. 

 Como mostra a Figura 19, nessas duas últimas reportagens, há afirmações feitas sobre 

os candidatos e suas respectivas ideologias. Tais afirmações foram analisadas pela equipe e sua 

veracidade foi verificada. Por meio da incorporação de vídeos, com as íntegras das falas dos 

prefeituráveis, além dos dados em forma de texto, são feitos os devidos esclarecimentos em 

relação às polêmicas que envolveram os dois candidatos. 

 

                                                           
52 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/campanha-contra-crivella-traz-dados-fora-de-contexto-e-

especulacao/ 
53 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/ataques-freixo-incluem-acusacao-sem-prova-e-assunto-fora-do-

escopo-da-prefeitura/ 
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Figura 19 – Visualização de dados em forma de vídeo 

Fonte: Aos Fatos (aosfatos.org). 
 

 Dessa forma, Aos Fatos apresenta diferentes tipos de visualização de dados, utilizando 

as técnicas de extração e análise dos dados antes de disponibilizá-los aos leitores do site, o que 

obedece às categorias propostas, nas dimensões investigativa, interpretativa e comunicativa 

propostas neste trabalho para a realização da análise, por meio da entrevista e da observação 

direta. No Quadro 1, há o resumo desta análise, indicando como as reportagens analisadas 

atendem às categorias propostas. 

 

QUADRO 1 – Resumo da análise das reportagens 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISE 

 

 

REPORTAGENS 

DIMENSÃO  

INVESTIGATIVA 

(Extração / organização 

dos dados) 

DIMENSÃO 

INTERPRETATIVA 

(Análise dos dados) 

DIMENSÃO 

COMUNICATIVA 

(Visualização dos 

dados) 

Prefeitos prometem 

transparência 

Estudo da Open 

Knowledge Brasil 

Levantamento e 

análise de dados 
Tabela 

Candidatos 

priorizam ZN 

Agendas dos 

prefeituráveis 

Análise de dados das 

agendas 
Mapa interativo 

Checamos o debate 

em SP 

Debate ao vivo em 

parceria com UOL 

Análise de dados em 

tempo real 

Categorias de 

discurso 

Checagem do 

debate do Rio 

Debate ao vivo em 

parceria com UOL 

Análise de dados em 

tempo real 

Categorias de 

discurso 

Debate com Freixo 

e Crivella  

Debate ao vivo em 

parceria com UOL 

Análise de dados em 

tempo real 

Categorias de 

discurso 

Contradições da 

campanha em SP 

Registros de falas dos 

prefeituráveis 

Acompanhamento 

diário e análise das 

mudanças de ideias 

Painel interativo 

Campanha do Rio e 

contradições 

Registros de falas dos 

prefeituráveis 

Acompanhamento 

diário e análise das 

mudanças de ideias 

Painel interativo 
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Recortes das 

eleições municipais 
Aos Fatos e UOL Cruzamento de dados 

Links 

redirecionadores 

Campanha contra 

Crivella 

Busca pela origem dos 

boatos analisados 

Análise dos dados e 

esclarecimentos 
Vídeos e texto 

Ataques a Freixo 
Busca pela origem dos 

boatos analisados 

Análise dos dados e 

esclarecimentos 
Vídeos e texto 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Tem-se, portanto, a partir do resumo acima, o panorama de funcionamento do Aos 

Fatos, de como as reportagens são produzidas e de quais os métodos de visualização mais 

utilizados pela equipe na elaboração desses conteúdos, de forma que fique o mais claro possível 

a compreensão dos assuntos por parte dos leitores que, nem sempre, possuem conhecimento 

avançado na temática tratada. As técnicas utilizadas para a produção das reportagens de Aos 

Fatos indicam que o formato de extração, análise e visualização dos dados está de acordo com 

o primeiro nível da matriz de jornalismo de dados criada por Mancini Vasconcellos, como visto 

no capítulo II do presente trabalho. 

 De acordo com o proposto pelos autores da matriz, é no primeiro nível que a equipe de 

jornalistas busca e/ou produz uma base de dados, feita a partir de microdados obtidos ou a partir 

de dados agregados. Assim, o resultado desse trabalho não apenas gera uma visualização de 

dados – interativa ou não (em forma de gráficos, infográficos, mapas, tabelas, vídeos, entre 

outros) –, mas também um texto, na tentativa de compreender e interpretar os dados obtidos, 

com comparações estatísticas, causas, consequências ou implicações do fenômeno. 

 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Tendo em vista os resultados obtidos durante a presente pesquisa, observamos que o 

processo de produção de reportagens da equipe de Aos Fatos segue os métodos e técnicas do 

jornalismo de dados. A partir da entrevista realizada com o editor de dados do site, Sérgio 

Spagnuolo, identificamos os pontos citados em cada uma das dez reportagens analisadas. 

Posteriormente, com a observação direta e a análise dessas reportagens, também identificamos 

o uso de técnicas de extração, análise e visualização de dados, retirados de bancos de dados já 

existentes e de bancos de dados criados pela própria equipe, após uma série de levantamentos 

a respeito da temática. 

 Com isso, observamos o trabalho e a atenção da equipe em montar as visualizações de 

dados mais adequadas ao conteúdo da reportagem (como tabelas, infográficos, mapas, vídeos, 

links redirecionadores e selos de veracidade, por exemplo), de modo que as informações sejam 
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apresentadas de uma forma mais clara para os leitores que, além de terem acesso aos dados 

verdadeiros sobre determinado assunto, também têm acesso à análise dos discursos políticos, 

contextualizadas dentro da temática.  

 Dessa forma, portanto, podemos considerar que Aos Fatos é um exemplo de plataforma 

que trabalha utilizando as práticas do jornalismo de dados – extração, análise, e visualização de 

dados – que são retirados de bases de dados para posterior contextualização. Como visto acima, 

nesse mesmo capítulo, é possível, ainda, categorizar o site como pertencente ao primeiro nível 

da matriz de Mancini e Vasconcellos de jornalismo de dados, criada como um recurso para 

auxiliar na análise de jornais e sites jornalísticos e, posteriormente, determinar quais são os 

processos de produção do veículo de comunicação e se ele segue, de fato, os padrões de 

produção de reportagens pertencentes ao campo do jornalismo de dados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa buscou investigar se o site jornalístico Aos Fatos pode ser caracterizado 

como um exemplo de plataforma que utiliza as técnicas e conceitos do jornalismo de dados. 

Para isso, foi realizada uma revisão de literatura sobre Jornalismo Digital, Jornalismo de Dados, 

que servem como base teórica para este trabalho. Além disso, também foi feita análise das 

reportagens produzidas pela equipe do Aos Fatos, publicadas no site entre 28 de setembro e 7 

de outubro de 2016, por meio da determinação de categorias de análise, que abarcam as 

dimensões investigativa, interpretativa e comunicativa. Dessa forma, foi possível enquadrar 

cada uma das reportagens na matriz de jornalismo de dados de Mancini e Vasconcellos. 

 Na análise desta pesquisa, vimos que todas as reportagens analisadas possuem as 

técnicas de jornalismo de dados, o que as difere daquelas categorizadas por Mancini e 

Vasconcellos como jornalismo com dados, na qual o jornalista busca os dados e os disponibiliza 

aos leitores, sem, entretanto, contextualizá-lo. Agora, neste capítulo, foi possível 

comprovarmos a utilização de técnicas do jornalismo de dados no processo de produção do site 

jornalístico Aos Fatos. Por conta disso, consideramos que, por mais que o site ainda não explore 

a fundo técnicas mais avançadas de visualização de dados, como citado por Sérgio Spagnuolo, 

o trabalho realizado pela equipe já é um caso relevante dentro da área do jornalismo de dados, 

com todos os princípios adequados à prática. 

 Vimos que, com o jornalismo digital, existem, ainda, muitas possibilidades de produção 

de conteúdo, como as técnicas e métodos do jornalismo de dados aplicados ao campo digital. 

Porém, muitas vezes, os dados podem ser de difícil acesso ou podem estar enterrados em bases 

pesadas e complexas. Isso faz com que o tempo de apuração seja maior e exige que o jornalista 

esteja atento a minuciosos detalhes os quais podem passar despercebidos. Entretanto, a prática 

do jornalismo de dados está em constante evolução e novos jornais e plataformas surgem com 

o passar dos anos, por conta do interesse do público em estar cada vez mais atualizado – e de 

forma clara e coerente – a respeito dos mais variados assuntos que rodeiam o nosso cotidiano. 

O campo político é um deles. 

 Caracterizar os sites jornalísticos e compreender as técnicas do jornalismo de dados 

auxiliam jornalistas em trabalhos futuros, já que os profissionais que detém conhecimento em 

atuação com jornalismo de dados estão sendo bastante procurados no mercado de trabalho. 

Assim, essa pesquisa serve como base teórica para futuras análises relacionadas ao jornalismo 

de dados e o campo no qual este tipo de jornalismo está inserido, tão novo e, ao mesmo tempo, 

já antigo, dentro da área da Comunicação. Para profissionais da área, essa pesquisa também 
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serve como um esclarecimento do que é o jornalismo de dados e como os profissionais devem 

se qualificar para atuar nesse campo. 

 A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, vimos que o jornalismo de dados é uma 

área que tende a se expandir, podendo gerar estudos futuros em relação ao tema, aplicado ao 

campo digital e a tantos outros campos do Jornalismo. Além disso, é importante que essa 

pesquisa permaneça em constante atualização, levando em conta essa ampliação prevista da 

área do jornalismo de dados e, também, possíveis modificações das técnicas de produção e 

visualização de notícias e reportagens que utilizem o jornalismo de dados. Assim, pretende-se 

dar continuidade aos estudos de jornalismo de dados, um interesse e uma curiosidade pessoal 

da pesquisadora. 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de perguntas  

 

 

1) Como é o processo de produção das reportagens do Aos Fatos? 

 

2) Vocês utilizam alguma técnica e/ou ferramenta para raspagem de dados? Existe alguma 

técnica ou procedimento regular de busca por bancos de dados na internet ou o procedimento 

de busca por bancos de dados é definido em cada nova reportagem? 

 

3) Vocês seguem algum roteiro de questionamentos durante o processo de extração de dados? 

 

4) A extração de dados é feita apenas de bases de dados já existentes ou vocês também 

produzem suas próprias bases de dados? 

 

5) Que critérios vocês utilizam para realizar a análise dos dados obtidos e determinar como eles 

serão apresentados nas reportagens? 

 

6) Como é feita a escolha pela melhor forma de visualização dos dados nas reportagens? Depois 

desta escolha, como é feita a construção da visualização? Utilizam algum programa ou 

tecnologia específica para isso? 

 

7) Quais são as principais dificuldades encontradas durante o processo de produção de 

reportagens que utilizam as técnicas do jornalismo de dados? 
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APÊNDICE II 

 

Entrevista com Sérgio Spagnuolo, editor de dados do Aos Fatos 

 

 

Michelli Taborda – Como é o processo de produção das reportagens do Aos Fatos? 

Sérgio Spagnuolo – Políticos fazem afirmações públicas, geralmente com algum impacto ou 

repercussão, e o Aos Fatos assume então a função de checar se aquilo que ele falou é verdade, 

o contexto e se os dados, quando houver, estão corretos. Utilizando nosso conhecimento de 

política e economia, checamos bases abertas de dados oficiais para isso. 

 

Michelli Taborda – Vocês utilizam alguma técnica e/ou ferramenta para raspagem de 

dados? Existe alguma técnica ou procedimento regular de busca por bancos de dados na 

internet ou o procedimento de busca por bancos de dados é definido em cada nova 

reportagem? 

Sérgio Spagnuolo – Como checamos dados pontuais e específicos, em muitas bases de dados 

diferentes, na maioria das vezes não há necessidade de raspar nenhuma página em busca de 

dados. O procedimento utilizado é sempre buscar o conjunto de dados que diz respeito ao tema 

que está sendo falado. Em reportagens especiais, podemos fazer uma raspagem em uma página 

específica para levantar os dados, mas não é uma prática recorrente ainda. 

 

Michelli Taborda – Vocês seguem algum roteiro de questionamentos durante o processo 

de extração de dados? 

Sérgio Spagnuolo – Não, nenhum roteiro específico. Geralmente, cada caso exige uma 

abordagem diferente, não há um procedimento universal. Quem usa mais roteiros são 

programadores e analistas de Big Data, que usam geralmente o mesmo tipo de estrutura e 

organização de dados. 

 

Michelli Taborda – A extração de dados é feita apenas de bases de dados já existentes ou 

vocês também produzem suas próprias bases de dados? 

Sérgio Spagnuolo – Ambas as coisas. Muitas vezes, as bases de dados existentes são 

insuficientes ou não respondem a certas perguntas que queremos sanar, então montamos 

nossos próprios conjuntos de dados, organizados de acordo com a nossa necessidade. 
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Michelli Taborda – Que critérios vocês utilizam para realizar a análise dos dados obtidos 

e determinar como eles serão apresentados nas reportagens? 

Sérgio Spagnuolo – Há uma série de questões que sanamos antes de usar os dados levantados: 

1. a fonte é de credibilidade? 2. os dados são atuais? 3. os dados estão bem organizados? 4. 

os dados fazem sentido em certo contexto? Nossas análises de dados são baseadas no contexto 

da afirmação de candidatos e para alguns especiais, e comumente seguem critérios de 

estatística básica. 

 

Michelli Taborda – Como é feita a escolha pela melhor forma de visualização dos dados 

nas reportagens? Depois desta escolha, como é feita a construção da visualização? 

Utilizam algum programa ou tecnologia específica para isso? 

Sérgio Spagnuolo – Nós desenvolvemos uma ferramenta própria de visualização de dados 

baseada no modelo do Chartbuilder do Quartz, para visualizações rápidas e estáticas. Eu diria 

que 80% das visualizações são baseadas em gráficos de barras, que comportam bem a 

visualização de muitos tipos de dados. Para reportagens especiais e visualizações mais 

avançadas, quando estou disponível, utilizamos a biblioteca de Javascript D3 e algumas 

derivadas, como D3plus, NVD3 e outras que podem nos ajudar a melhor expressar alguns 

dados. Para mapas, geralmente utilizamos Google Maps e CartoDB para coisas mais rápidas, 

em LeafLet com basemap do MapBox para mais elaboradas. 

 

Michelli Taborda – Quais são as principais dificuldades encontradas durante o processo 

de produção de reportagens que utilizam as técnicas do jornalismo de dados? 

Sérgio Spagnuolo – Muitas vezes, os dados pode ser de difícil acesso ou enterrados em bases 

pesadas e complexas. Isso diminuiu muito o nosso tempo de apuração. Outra dificuldade é 

criar mais visualizações. Hoje fazemos bastante, mas não o tanto que gostaríamos. 


