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RESUMO 
 
Práticas surgidas na última década, englobadas no conceito de Jornalismo Guiado por 

Dados (JGD), estão afetando a maneira como se dá a produção de sentido a partir de bases 

de dados na contemporaneidade. O uso de bases de dados públicas e novas ferramentas e 

habilidades para analisá-las introduz uma nova dinâmica na relação entre fontes e 

jornalistas e pode alterar os critérios de noticiabilidade das informações e a relação das 

audiências com as reportagens. Este artigo, parte de dissertação de mestrado que trata da 

criação de valor a partir do uso do JGD, busca discutir as implicações dessa prática e seus 

efeitos sobre a produção de sentido no processo jornalístico. 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

 

As bases de dados estão presentes no jornalismo há quase tanto tempo quanto a 

própria atividade. O jornal britânico The Guardian já exibia em sua primeira edição, de 5 de 

Maio de 1821, tabela mostrando a lista das escolas de Manchester e Salford, na Inglaterra, 

com o número de alunos e o gasto médio anual do governo com cada uma, revelando pela 

primeira vez quantos recebiam educação gratuita3 do estado. Exemplo de notícia construída 

a partir da investigação e análise de bases de dados. Até recentemente, no entanto, ter 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UERJ, email: grandin@gmail.com 
 
3 Ver em: <http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/sep/26/data-journalism-guardian#zoomed-picture/> 
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acesso a dados de interesse público exigia enorme esforço de reportagem. Envolvia o 

convencimento de autoridades e instituições a liberar documentos, a coleta física desses 

documentos, normalmente impressos, e sua análise pelos jornalistas, o que limitava 

sobremaneira a quantidade e o tamanho dos arquivos que poderiam ser analisados e, muitas 

vezes, tornava a atividade inviável. 

O cenário começou a mudar em 1952, quando a rede de TV norte-americana CBS 

usou pela primeira vez um computador para projetar o resultado da disputa eleitoral nos 

Estados Unidos, entre o futuro presidente Dwight Eisenhower e Adlai Stevenson. Era criada 

a Reportagem com Auxílio de Computador (RAC), conceito abrangente que abarca 

qualquer prática que envolva o uso de computadores para auxiliar o processo de obtenção 

de informações jornalísticas (COX, 2000). Um dos pioneiros do RAC no mundo, o 

jornalista norte-americano Philip Meyer desenvolveu novas técnicas de reportagem usando 

métodos científicos, em busca de maior veracidade. Suas idéias - compiladas no livro 

Precision Journalism: a reporter’s introduction to social science methods, lançado em 

1973 - influenciam até hoje adeptos do RAC, que têm como expoentes o National Institute 

for Computer-Assisted Reporting4 (NICAR), criado em 1989, e, no Brasil, a Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo5 (Abraji), criada em 2002. Logo na primeira página 

de sua clássica obra, Meyer afirma, com clarividência impressionante, décadas antes da 

popularização da internet e das mídias digitais: 

The world has become so complicated, the growth of available 
information so explosive, that the journalist needs to be a filter as well as a 
transmitter, an organizer and interpreter as well as one who gathers and 
delivers facts. In addition to knowing how to get information into print or 
on the air, he or she also must know how to get it into the receiver's head. 
In short, a journalist has to be a database manager, a data processor, and a 
data analyst (MEYER, 1973, p.1). 

Nos anos 1980, os computadores já estavam presentes na maior parte das redações 

norte-americanas, o que só veio a ocorrer na década seguinte no Brasil. Inicialmente, 

apenas substituíam máquinas de escrever como editores de texto. Posteriormente, 

começaram a integrar sistemas online. Somente na virada do século, com a popularização 

da internet, se tornaram também fonte de informação regular para os jornalistas.  

Há pouca informação sobre a introdução e desenvolvimento do RAC no país, mas 

Träsel (in: GRAY, CHAMBERS e BOUNEGRU, 2014) identifica suas origens na 

                                                
4 Ver em: <www.ire.org/nicar/> 
5 Ver em: <www.abraji.org.br/> 
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cobertura política e na influência de associações norte-americanas na formação dos 

profissionais nacionais. A prática do RAC começa no Jornal do Brasil, em 26 de agosto de 

19916, com a série de reportagens assinadas por Mário Rosa que denunciou o escândalo do 

desvio de verbas da Legião Brasileira de Assistência (LBA) pela então primeira-dama 

Rosane Collor, mulher do presidente Fernando Collor de Melo. Era a primeira vez que um 

repórter usava dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (Siafi), criado em 1987, que registra os pagamentos feitos pelo governo federal. O 

acesso foi feito com senha emprestada pelo senador Eduardo Suplicy (PT), pois apenas os 

parlamentares tinham direito a entrar no sistema. Nos anos seguintes, conta Träsel, a prática 

avançou especialmente no jornal Folha de S. Paulo, introduzida por tutores da NICAR. 

Capitaneado por jornalistas como Fernando Rodrigues e José Roberto Toledo, o RAC foi 

disseminado na redação. Em 1998, o Rodrigues começou a construir o banco de 

dados Políticos do Brasil7. Em 2002, Toledo participou da fundação da Abraji, que viria a 

ser a maior divulgadora do RAC no país. Destaca-se também o papel da ONG Contas 

Abertas, criada em 2005 pelo economista Gil Castello Branco. Dedicada à transparência 

dos gastos públicos, acompanha a execução orçamentária e financeira da União, através de 

monitoramento do Siafi, e promove o treinamento de jornalistas para fiscalizar gastos 

públicos. Junto com a ONG Transparência Brasil, foi um dos principais vetores de 

divulgação de bases de dados de interesse público no país.  

Na esteira do avanço da web, surgiram também outras mobilizações em defesa da 

divulgação de informações de interesse público por governos e instituições privadas, 

alinhadas com as características da internet – aberta, não-hierárquica, descentralizada. 

Governos, empresas e instituições passaram então a produzir e lançar uma torrente de bases 

de dados na internet, num volume que cresce exponencialmente a cada ano. Ainda que 

algumas das bases estivessem lançadas, a difusão desmesurada de dados só começou a 

ocorrer a partir dos anos 1990 e, de forma mais global e sistemática, na década seguinte, 

com a consolidação dos movimentos de dados abertos, transparência governamental e da 

pressão social pela liberação de informações de maneira geral. O processo chegou com 

certo atraso ao Brasil – a Lei de Acesso à Informação (LAI) brasileira, ou Lei nº 12.527, foi 

promulgada em 18 de novembro de 2011, enquanto o “Freedom of Information Act” (FOI), 

legislação similar norte-americana, entrou em vigor em 4 de Julho de 1966.  

                                                
6 A edição digitalizada da edição está disponível em: < http://goo.gl/syjecD> 
7 Ver em: <http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/>  
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A profusão de bases de dados nas redes, muitas vezes ininteligíveis para o cidadão 

comum, criou demanda pela análise dessas informações de modo que pudessem ser usadas 

para efetivamente cobrar governos, empresas e outras instituições, embasar ações políticas 

ou, simplesmente, permitir a tomada de decisões. Isso acontece de forma concomitante com 

a disponibilização de softwares e ferramentas de análise e visualização de dados, muitas 

vezes gratuitas e colaborativas. Assim, tornou-se mais fácil produzir novos conteúdos e 

sentidos a partir das bases de dados, função que o jornalismo não só pode como deve 

assumir, segundo o inventor da world wide web, Tim Berners-Lee: “The responsibility 

needs to be with the press (...) Journalists need to be data-savvy” 8. 

O Jornalismo Guiado por Dados surge então como prática que pretende transformar 

essa massa de dados em informação relevante e dotada de sentido para a sociedade. Os 

exemplos pioneiros datam de meados dos anos 2000, como o Chicagocrime.org9, lançado 

em 2005 pelo jornal Chicago Tribune, que permitiu pela primeira vez que qualquer pessoa 

pudesse verificar a incidência de crimes em cada área da cidade e, com isso, cobrar maior 

presença da polícia. Outras iniciativas foram criadas nos anos seguintes por indivíduos e 

organizações de mídia, com a introdução de programadores nas redações. Em 2006, Adrian 

Holovaty publicou o artigo que é considerado o primeiro a identificar essas mudanças, 

recomendando que os sites dos jornais deixassem de ser totalmente concentrados em 

histórias para também oferecer os dados por trás das histórias de maneira estruturada. Em 

24 de agosto de 2010, foi realizado o primeiro congresso dedicado ao JGD, em Amsterdã, 

Holanda, pelo Centro Europeu de Jornalismo. Em 2012, foi publicado o primeiro manual 

sobre o tema, The Data Journalism Handbook.  

A notoriedade veio com a publicação de 92.000 relatórios do exército norte-

americano sobre a Guerra do Afeganistão, naquele mesmo ano. O escândalo – que reuniu 

uma organização independente, a Wikileaks, e três conglomerados de mídia tradicionais: o 

norte-americano The New York Times, o britânico The Guardian e o alemão Der Spiegel – 

chamou a atenção da opinião pública para a prática até então marginal nas redações. A 

repercussão motivou jornalistas e empresas a montar equipes especializadas em JGD, como 

Chicago Tribune, Financial Times, El País, O Estado de S. Paulo e Gazeta do Povo. 

                                                
8 “A responsabilidade deve ser da imprensa (...) Jornalistas precisam ser aficionados por dados.” (tradução do 
autor), disse Berners-Lee em evento de divulgação de novas bases de dados de gastos públicos do governo 
britânico em 2010, segundo registrou o jornal The Guardian.  
Ver em:< http://www.theguardian.com/media/2010/nov/22/data-analysis-tim-berners-lee/> 
9 Seus efeitos sobre a produção jornalística são discutidos por Parasie e Dagiral (2013). 
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O JGD está, portanto, intimamente relacionado a um contexto de massificação de 

mídias digitais e movimentos de transparência e divulgação de informações. Pressupõe a 

existência de bases de dados públicas disponíveis na rede e ferramentas de visualização, 

análise, interpretação e divulgação desses dados. Pode ser considerado, então, característico 

da contemporaneidade, pois não existiria em outra época, ou em outras condições.  

 

EM BUSCA DE UM CONCEITO DE JGD 
 

Por ser uma prática relativamente nova, ainda não há um conceito bem delimitado 

para o Jornalismo Guiado por Dados (BARBOSA e TORRES, 2012; LORENZ, 2011; 

TRÄSEL, 2013ª, 2013b), que por vezes é chamado também de jornalismo de dados 

(GRAY, 2012a; GRAY et all, 2013, TOLEDO, 2013), o que evidencia essa indefinição. 

Desde o fim da década passada, vários autores encontraram diferentes formas de definir 

este fenômeno, mas o conceito ainda carece de limites, dada a abrangência de seu uso nos 

processos de produção jornalística, assim como os pontos de contato e similaridades com a 

RAC, além da incipiente literatura acadêmica e da carência de instituições que a legitimem. 

Diferenciá-lo do Jornalismo de Precisão é tarefa mais fácil. A invenção de Phillipe Meyer 

(1973) surge mais da busca por exatidão do que de um novo contexto de fluxos 

informativos que exija a criação de práticas e ferramentas capazes de dar conta de seu 

volume e complexidade, como o JGD. A definição de Jonathan Gray (2012) começa a 

delinear as particularidades do JGD, mas não o suficiente para delimitar o conceito: 

Broadly speaking, “data journalism” is a fairly recent term that is used to 
describe a set of practices that use data to improve the news. These range 
from using databases and analytical tools to write better stories and do 
better investigations, to publishing relevant datasets alongside stories, and 
using datasets to deliver interactive data visualizations or news apps. 
(GRAY, 2012a)10 

Lorenz (2010) define o jornalismo de dados como novo processo produtivo: “Data-

driven journalism is a workflow where data is the basis for analysis, visualization and 

storytelling11”. Já Bradshaw (in: GRAY, CHAMBERS e BOUNEGRU, 201212) indica entre 

                                                
10 “De maneira geral, ‘jornalismo de dados’ é um termo relativamente recente usado para descrever um 
conjunto de práticas que usam dados para incrementar as notícias. Elas vão desde usar bases de dados e 
ferramentas de análise para escrever melhores matérias e investigar melhor a publicar conjuntos de dados 
relevantes junto com as matérias e usar dados para produzir visualizações e aplicativos (tradução do autor)” 
11 “Jornalismo guiado por dados é um fluxo de trabalho em que os dados são a base para a análise, 
visualização e a narração de histórias” (tradução do autor) 
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os diferenciais sua capacidade de contar histórias envolventes que abarquem a escala e a 

abrangência da informação digital, transformar grandes números em infográficos atraentes e 

relacionar notícias com os indivíduos, com o uso de ferramentas interativas. Toledo (2013) 

pensa de maneira similar ao afirmar que “O jornalismo de dados é uma adaptação do RAC 

aos petabytes de dados que o mundo produz diariamente” (TOLEDO, 2013) e que são 

exatamente essas características – volume e método – que o diferenciam do RAC.  

Rogers (2012) compara o impacto do JGD na comunicação com o do fenômeno 

punk na música, pois “qualquer um pode fazer”, ressaltando a democratização dos dados e 

das ferramentas para processá-los. Sua visão é desafiada por Gray (2012a), para quem o 

otimismo deve ser substituído pela análise crítica dos dados, o estudo das ferramentas de 

análise e o aprofundamento nos assuntos abordados, da mesma forma que ocorre em outras 

práticas jornalísticas. A visão de Rogers também contrasta com a de Toledo, para quem o 

JGD é um trabalho coletivo, por exigir uma equipe multidisciplinar em sua execução.  

Barbosa e Torres (2013) dão importante passo na conceituação do JGD ao 

considerá-lo uma nova forma narrativa, uma extensão do Jornalismo Digital em Bases de 

Dados (JDBD)13. Colocam-no como parte de uma transformação mais ampla na atividade 

jornalística, operada a partir da popularização dos meios digitais e da web e da ascensão das 

bases de dados como forma cultural simbólica característica da era dos computadores, 

segundo o postulado por Lev Manovich (2001). Diferentemente da narrativa dos meios de 

comunicação de massa tradicionais (impressos, televisão, rádio e cinema), linear e pré-

determinada, na qual o ouvinte, o leitor ou o telespectador acompanha a narração sem 

interferir na lógica interna das ações, nos meios digitais o fluxo narrativo, mais do que 

incorporar, vai depender diretamente da intervenção do usuário (MACHADO, 2006). É de 

se esperar, portanto, que a emergência de uma prática jornalística inteiramente ligada às 

bases de dados, como o JGD, tenha impacto sobre as convenções narrativas existentes. 

Após análise de exemplos empíricos, os autores identificaram quatro tipologias para 

ordenar e distinguir as iniciativas do Jornalismo Guiado por Dados: mashups, dados, fontes 

                                                                                                                                               
12 Livros eletrônicos e e-books, como este, não permitem referenciar a página da qual foram retiradas as 
citações, pois a paginação varia de acordo com a formatação das letras. 
13 Definido como “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, que também vão permitir a criação, a manutenção, a atualização, a disponibilização, a 
publicação e a circulação de cibermeios dinâmicos em multiplataformas” (BARBOSA, 2007) 
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e sistemas de recomendação de notícias. O uso de mashups14, mapas, diferentes ferramentas 

de visualização de dados e a recorrente indicação das fontes de informação e dos dados 

brutos às audiências, evidencia a diferença em relação a práticas anteriores ao permitir 

maior agência do leitor/internauta na produção de sentido a partir dos dados. 

O uso de linguagens de programação é outra característica marcante, seja por meio 

dos próprios jornalistas ou no envolvimento de programadores/desenvolvedores de 

software, o que resulta muitas vezes em novos produtos, como ferramentas, aplicativos. 

Lembrando o alerta de Meyer (1973) sobre o risco do foco excessivo nas tecnologias em 

detrimento do conhecimento gerado por elas, porém, Träsel (2013b) defende o termo 

Jornalismo Guiado por Dados pela vantagem semântica de direcionar a atenção para os 

resultados em vez dos instrumentos utilizados. Ele propõe a seguinte definição, até agora a 

melhor encontrada por este pesquisador: “O jornalismo guiado por dados é a aplicação da 

computação e dos saberes das ciências sociais na interpretação de dados, com o objetivo de 

ampliar a função da imprensa como defensora do interesse público” (TRÄSEL, 2013b, p.3). 

O JGD, então, é um novo fluxo de produção jornalística, multidisciplinar, que cria 

novos modos narrativos a partir do uso das bases de dados não apenas como fonte de 

informação, mas como suporte e definidoras do processo criativo e narrativo. Na presente 

pesquisa, dada a discussão sobre o conceito ainda estar em andamento, optou-se por um 

recorte temporal – a partir da primeira década deste século – e por apenas exemplos e casos 

que se apresentam ou são reconhecidos como tal.  

 
A PRODUÇÃO DE SENTIDO NO JGD  

 

A ideia de notícia como reprodução da realidade, proposta por algumas teorias 

tradicionais do jornalismo, vem perdendo espaço há décadas no meio acadêmico à medida 

que novas pesquisas e teorias passaram a considerar a dimensão simbólica da atividade e 

demonstraram a influência de fatores subjetivos em todo o processo jornalístico, desde a 

seleção das fontes e das informações até a construção das narrativas e mesmo na formação 

dos profissionais e na distribuição do conteúdo (BORELLI, 2005; MCCOMBS, 1972; 

SCHUDSON, 1982; TRAQUINA, 1999; TUCHMAN, 1978; VIZEU, 2002; LAGE, 1999). 

A visão foi gradualmente substituída pela ideia de que o jornalismo promove uma 

construção social da realidade, de acordo com o contexto em que está inserido e da rotina 

                                                
14 “Consiste na produção de conteúdos, de formatos distintos, a partir da combinação de variadas fontes 
públicas de dados. Com isso, os novos conteúdos gerados podem ganhar apresentações também 
diversificadas, afinadas assim com a estética base de dados.” (BARBOSA E TORRES, 2013) 
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industrial de produção, conforme estabelecido pela teoria do newsmaking (TUCHMAN, 

1978). No campo da mídia, o jornalismo é um lugar privilegiado para a construção da 

atualidade e realidade social, pois é o espaço onde se constrói o sentido a partir do que de 

fato ocorreu, ao contrário do entretenimento que trabalha com a ficção (BORELLI, 2005, 

p.6). A notícia tem caráter referencial (LAGE, 2009), pois não reflete, mas se refere a uma 

realidade observada, usando um arcabouço simbólico influenciado por fatores internos 

(valores, cultura, etc) e externos (dinâmica de produção e organização do veículo, relação 

com outros atores, etc). O jornalista é, portanto, um produtor de sentidos15.   

Em um dos principais estudos recentes sobre a função do jornalismo e dos 

jornalistas na sociedade, apresentado no livro The Elements of Journalism, Bill Kovach and 

Tom Rosenstiel afirmam que o jornalista na atualidade tem o papel de ajudar o público a 

produzir sentido a partir de um conjunto de informações cada vez maior e mais complexo: 

The new journalist is no longer deciding what the public should know. 
She is helping audiences make order out of it. This does not mean simply 
adding interpretation or analysis to news reporting. The first task of the 
new journalist/sense maker, rather, is to verify what information is reliable 
and then order it so people can grasp it efficiently. (KOVACH e 
ROSENSTIEL, 2001)16 

Como, então, o JGD afeta a produção de sentidos e a construção da realidade no 

mundo contemporâneo? Seu maior mérito parece ser o de trazer a público, de maneira 

inteligível e acessível, informações de interesse público antes restritas a determinados 

grupos, que detinham ou o controle sobre esses dados – e foram, por vontade própria ou por 

força da lei, levados a divulgá-los –, ou os meios para entendê-los e usá-los em benefício 

próprio. Grandes bases de dados não são compreensíveis para a maioria das pessoas, que 

não têm conhecimento, habilidades ou tempo e interesse para interpretá-las. Ao fazer a 

ponte entre esses dados e a população, o jornalismo fornece ferramentas que auxiliam estes 

cidadãos, e também empresas, governos e instituições, a tomar decisões. 

                                                
15 Como afirma BORELLI (2005, p. 6): “sentido é muito mais que o significado (dado como universal pelo 
uso e convenção social), pois excede os limites da frase posta, é muito mais que a aparência inscrita, é 
definido apenas na relação entre o eu e o tu, isto é, o leitor de um jornal precisa mobilizar sua cognição, seus 
conhecimentos, valores, culturas, sua biografia para estabelecer novos sentidos,seus vínculos com o que foi 
ofertado na relação”. 
16 “O novo jornalista não decide mais o que o público deve saber. Ele ajuda as audiências a organizar as 
informações. Isso não significa simplesmente adicionar interpretação ou análises às reportagens. A primeira 
tarefa do novo jornalista/produtor de sentidos, em vez disso, é verificar quais informações são confiáveis e 
organizá-las de maneira que as pessoas possam compreendê-las eficientemente. (KOVACH e ROSENSTIEL, 
2001) 
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Como mostrar, por exemplo, a real dimensão do que acontece na Amazônia, a maior 

floresta tropical do mundo, espalhada por 7 milhões de km² e nove países, para uma 

audiência que não conhece a região? O jornalista Gustavo Faleiros (2013), da organização 

de mídia sem fins lucrativos O Eco, se sentia limitado pela tradicional combinação de texto 

e imagem, o que o levou a recorrer às ferramentas do JGD, criando o InfoAmazônia. A 

partir de mashups, que combinam imagens de satélites sobrepostas com mapas e várias 

camadas de informação – queimadas, unidades de conservação, urbanização, etc –, 

conseguiu contextualizar os fenômenos que ocorrem naquele lugar. Com a criação de uma 

plataforma interativa, permitiu também o engajamento do público, que não só auxilia no 

entendimento sobre o assunto como amplia a criação de conteúdo.   

Considere-se, por exemplo, o projeto de JGD Dollar for Docs 

(<http://projects.propublica.org/docdollars>), lançado em outubro de 2010 pela organização 

sem fins lucrativos ProPublica, em parceria com dois grupos de mídia (Boston Globe e 

Chicago Tribune), uma publicação de nicho (Consumer Reports) e duas emissoras públicas, 

de rádio (NPR) e televisão (PBS). A iniciativa é centrada em uma base de dados com os 

pagamentos feitos por 15 empresas farmacêuticas a médicos e pesquisadores norte-

americanos, no valor de US$ 2 bilhões, desde 2009, com palestras, consultorias, pesquisas, 

viagens e refeições. Uma equipe multidisciplinar, formada por jornalistas e programadores, 

coletou os dados e usou diferentes programas para fazer a conversão dos arquivos, 

padronizá-los e inseri-los em uma mesma base de dados que pudesse ser consultada na 

internet. Deu origem a mais de uma centena de reportagens em diversos veículos de mídia e 

revelou, partindo da análise dos dados, a existência de médicos que recebiam valores 

superiores a seus rendimentos profissionais para prescrever remédios para seus pacientes, 

incluindo para usos não aprovados pelas autoridades do país. Qualquer pessoa pode buscar 

o seu médico ou hospital e saber quanto recebeu de quais companhias, além de fazer 

comparativos e análises relacionando empresas, profissionais de saúde e clínicas.  

Individualmente, as informações tinham um sentido. Ao serem combinadas e 

analisadas, ganharam outro. Em resumo, dados de extrema importância para a sociedade só 

puderam ser divulgados e compreendidos pela população por meio do JGD. É difícil 

acreditar que individualmente uma das pessoas afetadas pelo esquema de pagamentos teria 

tempo ou capacidade para realizar essa empreitada, ou que empresas ou organizações que 

não sejam de mídia se dedicassem a esse tipo de trabalho. 
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Outro exemplo é o projeto kameraspotter (<http:// kameraspotter.information.dk/>), 

lançado em 2012 pelo jornal dinamarquês Dagbladet Informationo com o objetivo de 

mapear todas as câmeras de segurança da Dinamarca. Cerca de 2,2 mil foram identificadas 

por leitores e jornalistas através de um aplicativo para celular criado pelo jornal. Em 

conjunto com um mashup interativo, foi publicada uma série de reportagens sobre a 

vigilância e armazenamento de dados no jornal impresso diário e na internet. Segundo os 

autores Sebastian Gjerding e Peter Anderson, o projeto foi baseado na premissa de produzir 

sentido a partir de bases de dados. Além de coletar os dados, os jornalistas foram às ruas 

investigar as razões para a onipresença dos dispositivos de monitoramento no país e 

descobriram que o crescimento era motivado pelo barateamento da tecnologia e o medo de 

ataques terroristas – o país se tornou alvo de ameaças de islâmicos radicais desde que o 

jornal Jyllands-Posten publicou caricaturas ilustrando Maomé, o profeta muçulmano, cujas 

representações visuais são proibidas pela religião islâmica.  

Ficou evidente, segundo eles, que há uma busca dos dinamarqueses por mais 

controle e “segurança” como resultado do conflito político, econômico e ideológico entre 

Ocidente/Oriente e Cristãos/Muçulmanos, que se tornou dominante na esfera pública desde 

os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York, nos Estados Unidos. O próprio 

discurso da “ameaça terrorista”, propagado incessantemente na opinião pública desde então, 

especialmente nos países desenvolvidos, pode ser considerado uma forma de os poderes 

estabelecidos induzirem as pessoas a se submeter voluntariamente ao controle e considerá-

lo um bem, por garantir a “segurança”, e não um instrumento de dominação. Ao ser 

colocado em contexto pelo JGD, o uso indiscriminado de câmeras ganha novo sentido, 

criando distanciamento e um espaço para reflexão sobre seu uso e funcionamento. 

Não é à toa que o JGD tem uma forte relação com o jornalismo investigativo nos 

diversos países em que começa a se consolidar – no caso do Brasil, a Abraji tem sido sua 

principal evangelizadora. O jornalismo investigativo surgiu entre os anos 60 e 70, como 

resultado da percepção de que os jornalistas não são meros repassadores de informação, 

mas também atores e protagonistas, interferindo diretamente em fatos de interesse público 

(BORELLI, 2005). Exemplo é a reportagem Mortalidade infantil está diretamente 

associada à falta de estudo dos pais
17, publicada em 26 de agosto de 2013 no jornal O 

Estado de S. Paulo e no site estadao.com.br. A partir da análise de 232 variáveis dos 5.565 

                                                
17 Ver em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,mortalidade-infantil-esta-diretamente-associada-a-
falta-de-estudo-dos-pais,1067807,0.htm 
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municípios brasileiros coletadas no Censo 2010, o repórter e especialista em estatística do 

núcleo de JGD Estadão Dados concluiu que o baixo nível educacional dos pais é o principal 

fator que contribui para a mortalidade infantil, mais do que a pobreza ou falta de 

saneamento. A conclusão é surpreendente e pode balizar políticas públicas de uma maneira 

que não seria possível a uma reportagem tradicional.  

Na origem do JGD percebe-se também a disposição de revelar informações 

públicas, mas que restam escondidas em bases de dados muitas vezes incompreensíveis 

para a maior parte da população. É quase paradoxal, pois a prática é marcada pela 

objetividade dos números e pelo uso de ferramentas, métodos e análises científicas. Mas, 

como afirma Borelli, “para a maioria dos autores contemporâneos, a objetividade tão 

difundida ao longo da história do jornalismo serviu apenas para propagar a 

superficialidade” (op. Cit). É preciso entender, portanto, as limitações e as forças que 

influenciam essa produção de sentido para melhorar o produto jornalístico. A ética 

profissional evolui, então, da objetividade para a transparência (HUNTER e 

WASSENHOVE, 2010). Ou, parafraseando Spinoza, a liberdade do jornalista é tanto maior 

quanto o conhecimento dos cordéis que o manipulam. E a credibilidade equivalente à 

publicidade que dá a esses cordéis. 

 

A ILUSÃO DA OBJETIVIDADE DOS DADOS 
 

As bases de dados podem criar a ilusão de serem fontes imparciais e objetivas, mas 

estão sujeitas às mesmas influências que as fontes tradicionais, uma vez que são criadas por 

pessoas, que têm interesses, sofrem pressões e estão inseridas em um contexto social 

específico. Em determinados casos, podem ser menos sujeitas a influências e serem 

alternativas mais confiáveis, mas da forma que já acontece com outras fontes de 

informação, podem ter diferentes graus de confiabilidade e credibilidade. Essa questão é 

central em Parasie e Dagiral (2013), que questionam se as bases de dados realmente 

libertam os jornalistas das fontes. Os jornalistas guiados por dados, dessa forma, não estão 

isentos de seguir os mesmos critérios de apuração e checagem adotados nas reportagens 

tradicionais. Como afirma Codrea-Rado (2012):  

“Data can be political. Numbers, facts, and figures are just as much a 
source as quotes from politicians, community leaders and academics. The 
graphics editor and data reporter have just as much responsibility to verify 
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their numbers as the crime reporter does to accurately collect the facts of a 
police case.”18  

A quais influências estão submetidos e em que contexto estão inseridos aqueles que 

trabalham com Jornalismo Guiado por Dados? A resposta é difícil, pois exige análise 

complexa das forças que se impõem neste processo, pesquisa e espaço maior que o 

disponível no presente artigo. No entanto, é possível levantar, de maneira introdutória, 

fatores que podem influenciar os processos produtivos e a construção da notícia a partir de 

bases de dados, afetando, dessa forma, seus critérios de noticiabilidade. Um dos fatores é a 

própria obtenção dos dados, cuja coleta primária é feita na maior parte das vezes por 

terceiros. Por depender da disponibilidade desse material, o processo de seleção pode se 

feito não de acordo com a relevância do tema, mas da viabilidade de uso. Dados de 

interesse público em formatos pouco manipuláveis, como Java ou PDF, por exemplo, 

podem ser deixados de lado por falta de tempo ou recursos para torná-los mais acessíveis. 

Instituições sem meios de criar bases de dados úteis também tendem a ser deixadas de lado.  

Outro fator é a influência tecnológica sobre o processo produtivo. Por haver 

diferentes ferramentas e habilidades envolvidas na prática do JGD, é provável que cada 

profissional tenha um conjunto limitado e específico delas. Com isso, corre o risco de 

privilegiar seu cabedal tecnológico e teórico em detrimento de outros fatores na definição 

do valor-notícia das informações publicadas. Por exemplo, um especialista em mapas 

tenderá a buscar bases de dados de cunho geográfico, ou um especialista em estatísticas 

dará preferência aos dados nos quais possa aplicar técnicas de análise estatística.    

Outra risco é usar apenas bases de dados como fonte para a reportagem, sem ouvir 

outras fontes e checar informações, apresentando o material com o viés de quem o criou, 

sem análise crítica e contraposição. A tentação real, pois o profissional pode se deixar levar 

pelas inovações técnicas – o volume e a complexidade dos dados, as diversas formas de 

manipulação e visualização – e não atentar para a maneira como foram coletados ou não ter 

mais tempo para realizar o trabalho de reportagem propriamente dentro dos prazos exigidos 

pelo veículo. Uma forma alternativa de analisar essa questão é considerar que, em um 

contexto no qual boa parte das relações sociais – e da experiência humana como um todo – 

é registrada em bases de dados digitais, aqueles que tiverem a capacidade e as ferramentas 

para entender esses dados terão uma vantagem sobre o restante das pessoas e poderão usar 

                                                
18 “Dados podem ser políticos. Números, fatos e valores são fontes equivalentes a citações de políticos, líderes 
comunitários e acadêmicos. O editor e o repórter de dados têm tanta responsabilidade de verificar seus 
números quanto o repórter policial de apurar os fatos de um crime” (tradução do autor). 
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esse conhecimento em benefício próprio. Como afirmou o chefe de notícias interativas do 

jornal inglês Financial Times, Martin Stabe:  

When every industry now has access to the computing power to analyze 
data that could give them a leading edge in business, journalists need to be 
able to analyze the same data to find the truth, Stabe said, for the public 
interest.(...) "Journalists are starting to be intellectually outgunned by 
other industries," he said, "and if we don't keep up we will be at the mercy 
of the PR machine" (in REID, 2014)19.  
 

Há, portanto, uma dinâmica peculiar entre jornalistas e fontes de informação quando 

se trata de bases de dados, na qual as ferramentas tecnológicas e o conhecimento 

especializado na análise de dados exerce papel determinante. Fica clara, também, a 

necessidade de dominar não apenas as ferramentas e habilidades necessárias para se 

analisar os dados, mas o conhecimento dos temas de maneira a se aproximar ao máximo da 

precisão factual, permitindo que as audiências formem seu entendimento da realidade da 

melhor forma possível. Como afirmam Kovach e Rosenstiel (2001), “o jornalismo é, em 

essência, a disciplina da verificação”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Há indícios significativos de que a prática do JGD influencia a produção de sentido 

no jornalismo, imprimindo efeitos particulares sobre o conteúdo e a forma como as notícias 

são selecionadas, construídas, entregues e vivenciadas pelas audiências. O maior mérito da 

prática parece ser o de trazer a público, de maneira inteligível e acessível, informações de 

interesse geral antes restritas a determinados grupos sociais, que detinham ou o controle 

sobre esses dados ou os meios para entendê-los e usá-los em benefício próprio. Existem, 

porém, riscos inerentes à prática. Como qualquer outro método usado no jornalismo, o JGD 

não é o ideal para ser usado em todos, mas sim em determinados casos e situações. As 

ferramentas e aplicativos criados a partir da sua prática também não são a melhor forma de 

esclarecer o público e favorecer sua compreensão sobre os diferentes assuntos, mas uma das 

várias possibilidades que podem e devem ser usadas em conjunto.  

                                                
19 “Quando todas as indústrias tem acesso à capacidade computacional para analisar dados que podem dar a 
ela vantagens nos negócios, é de interesse público, disse Stabe, que os jornalistas sejam capazes de analisar 
esses mesmo dados para buscar a verdade (...) “Jornalistas estão começando a ser intelectualmente superados 
por outras indústrias e se nós não acompanharmos esse ritmo estaremos à mercê da máquina de relações 
públicas.” (tradução do autor) 
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Uma notícia mal construída pode ser incompreensível, desinformar sua audiência ou 

até mesmo mentir. O uso de bases de dados não exime o jornalista de observar o rigor na 

checagem dos fatos e na seleção e construção das notícias. Pelo contrário, a vigilância deve 

ser ainda maior. Há sempre o risco de que o deslumbramento com o volume de dados leve o 

jornalista a centrar sua reportagem somente nos números, esquecendo das pessoas a quem 

afeta. São duas as prováveis conseqüências: produzir um texto árido e pouco atraente, que 

não vai ser lido por ninguém, falhando assim em seu objetivo de informar o público, ou 

criar uma narrativa falha ou incompreensível, o que é ainda pior e pode ter como resultado 

desinformar o leitor. Este é o ponto crucial: o JGD é uma prática complementar e não um 

fim em si mesmo. Nada substitui a reportagem tradicional, a curiosidade do repórter, a 

checagem dos fatos e uma boa história. O maior dos perigos é a confiança excessiva na 

tecnologia. 
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