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Resumo 

 

O jornalismo de dados utiliza grandes quantidades de dados digitais para construir 

narrativas. O computador e a internet promoveram profundas transformações nas práticas 

jornalísticas. Este artigo tem por objetivo fazer uma análise das reconfigurações 

proporcionadas pelo uso de base de dados como fonte primária no jornalismo e investigar 

as novas habilidades necessárias para que o jornalista trabalhe com esses dados. Ainda 

será feita uma contextualização histórica acerca da introdução dos dados digitais no 

jornalismo e um panorama das práticas e do ensino do jornalismo de dados no Brasil, a 

fim de evidenciar um novo perfil profissional que surge em paralelo às revoluções 

tecnológicas que emergiram desde o fim do século passado. 
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Introdução 

 Recentemente, a utilização de grandes quantidades de dados digitais para criar 

narrativas jornalísticas tem crescido. A popularização dessa vertente se deve ao constante 

desenvolvimento das tecnologias digitais e, principalmente, à democratização do acesso 

à informação.  

 As revoluções tecnológicas iniciadas no final do século passado e desenvolvidas 

de forma exponencial no decorrer deste século provocaram profundas transformações nas 

relações sociais. Essas transformações afetaram também as práticas jornalísticas, que 

foram reconfiguradas, proporcionando ao profissional novas formas de criar narrativas.  
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 O Jornalismo de Dados está relacionado à extração, interpretação e tradução de 

dados digitais em grande escala para produzir produtos comunicacionais que sejam 

capazes de passar informações ao público de maneira clara e precisa. Essa prática se torna 

cada vez mais comum a medida que empresas e órgãos públicos disponibilizam dados 

estruturados sobre suas atividades para serem utilizados pelo público. 

 Para que os dados disponíveis na internet sejam empregados na produção de 

narrativas jornalísticas, é necessário que o jornalista esteja preparado e tenha as 

competências necessárias para trabalhar com esse material. Nessa perspectiva, este artigo 

se propõe a fazer uma análise das reconfigurações proporcionadas pela utilização de 

dados digitais no jornalismo, bem como as novas habilidades que são exigidas para ter 

efetividade durante o processo de apuração em bancos de dados. Para isso, será realizada 

uma análise da relação dos dados digitais com o campo de estudos do jornalismo e com 

a figura do jornalista. 

 A fim de apresentar um panorama da situação do jornalismo de dados no Brasil, 

será feito um levantamento sobre os principais cursos oferecidos no País para o 

aperfeiçoamento de novos profissionais da área.  

 Este artigo é parte do projeto de iniciação científica do curso de Jornalismo do 

Centro Universitário Estácio de Brasília, que tem como intuito investigar as 

reconfigurações das práticas midiáticas digitais no campo do Jornalismo. Para a 

concepção deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória sobre temas 

de interesse, tais quais Jornalismo de Dados, Jornalismo Convergente e Mídias Digitais. 

 

A Emergência dos Dados Digitais 

As revoluções tecnológicas desencadeadas com o surgimento da internet 

provocaram mudanças significativas nos processos comunicacionais. A disponibilização 

de dados no ambiente digital proporcionou maior fluxo de informações, o que resultou na 

popularização de conhecimentos que antes eram restritos a seletos grupos sociais. 

 

As tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) durante os 

últimos 60 anos produziram profundas transformações em todos os 

setores da sociedade organizada. O artefato tecnológico que 

impulsionou esse campo foi a criação da máquina computacional. A 

partir dela, um novo domínio do conhecimento humano surgiu: a 

Ciência da Computação. (LIMA, 2012, p. 51) 
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A internet surgiu no final da década de 1960, nos Estados Unidos, com a 

ARPANET, projeto do Departamento de Defesa Americano que tinha por objetivo 

interligar máquinas computacionais de universidades norte americanas durante a Guerra 

Fria. Esse projeto facilitou a troca de dados entre pesquisadores sediados em diferentes 

locais dos Estados Unidos. De acordo com Corrêa (2013) os dois principais propósitos da 

internet eram criar um sistema de informação e comunicação em rede, que sobrevivesse 

a um ataque nuclear, e dinamizar a troca de informações entre os centros de produção 

científica. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, a rede de computadores se expandiu, e em 1990 

Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web (WWW), que facilitou e popularizou 

de forma exponencial o acesso à rede. A Web é o segmento que mais cresce na internet 

e, a cada dia, ocupa espaços de antigas interfaces da rede, isso impulsiona a geração de 

dados digitais, o que faz com que o aumento de informações disponíveis online cresça 

constantemente (VILHA, 2002).  

A partir da década de 1990 começaram a surgir empresas provedoras de acesso à 

internet, que passaram a vender o serviço para o público. Isso fez com que a internet se 

expandisse rapidamente, dando origem à uma rede global de computadores (CASTELLS, 

2003) 

 Com o surgimento e a popularização da internet, a forma de produção e consumo 

de informação foi alterada. As barreiras entre emissor e receptor foram rompidas e novas 

maneiras de criar e interagir com o conteúdo online emergiram. Esses novos paradigmas 

da era digital impulsionaram a produção de dados. Segundo Hilbert e Lopez (2011), em 

2008 e 2009 foram produzidos cerca de 6,3 quintilhões de bytes todos os dias e 

surpreendentemente 90% dos dados do mundo foram criados nos últimos anos, decorrente 

a adesão das grandes empresas à internet e criação de redes sociais e dispositivos móveis. 

 

A história da criação e do desenvolvimento da Internet é a história de 

uma aventura humana extraordinária. Ela põe em relevo a capacidade 

que tem as pessoas de transcender metas institucionais, superar 

barreiras burocráticas e subverter valores estabelecidos no processo de 

inaugurar um mundo novo. Reforça também a ideia de que no processo 

de que a cooperação e a liberdade de informação podem ser mais 

propícias à inovação do que a competição e os direitos de propriedade. 

(CASTELLS, 2003, p. 13) 

 

 Atualmente, a produção de dados digitais torna-se cada vez maior devido à 

popularização da internet e à democratização do acesso à informação. Não só pessoas 
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físicas, mas empresas e órgãos públicos estão presentes na rede e disponibilizam dados 

com o objetivo de melhorar a comunicação com o público e aumentar a transparência. 

 

Várias são as razões que justificam tal crescimento na quantidade de 

dados manipulados no mundo. Usuários estão permanentemente 

interconectados à Internet, criando bilhões de conexões e se 

transformando em fontes de dados; empresas armazenam informações 

de seus clientes, de seus fornecedores e de suas operações comerciais; 

milhões de sensores monitoram o mundo real; celulares, medidores 

eletrônicos de energia, dispositivos portáteis, e automóveis sensoriam, 

criam e trocam dados remotamente na Internet das coisas. (COSTA et 

al., 2012, p.2) 
 

 O grande volume de dados produzidos digitalmente não significa muita coisa se 

não puder ser utilizado para gerar informação estruturada. Segundo matéria da The 

Economist, All too Much: Monstrous Amounts od Data, somente 5% da informação que 

é criada é estruturada, ou seja, está no padrão de palavras ou números que podem ser lidas 

pelos computadores (LIMA, 2012). Isso significa que, apesar de haver uma grande 

produção de dados diariamente, poucas são as informações que estão disponíveis para 

serem utilizadas a fim de produzir conteúdo. 

 Recentemente órgãos governamentais têm investido em portais para 

disponibilizar dados estruturados sobre atividades públicas aos cidadãos. Um dos países 

mais avançados nesse sentido é a Inglaterra. O site https://data.gov.uk/ disponibiliza uma 

grande quantidade de dados sobre diversos temas para que os cidadãos britânicos possam 

utilizá-los para conhecer melhor o trabalho do governo, realizar pesquisas ou desenvolver 

aplicativos e serviços que utilizem dados públicos. O governo estadunidense também 

possui uma política de transparência sobre seus atos, adotada no governo do ex-presidente 

Barak Obama, disponibilizando uma grande quantidade de dados no www.data.gov 

(LIMA, 2012). 

 No Brasil, a Lei de Acesso à Informação (Lei n°12.527/211), garantiu que 

informações sobre a atividade dos diversos órgãos públicos brasileiros fossem 

disponibilizadas de forma transparente. 

 

A Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito à informação 

pública previsto na Constituição Federal de 1988. A LAI estabelece que 

toda informação produzida ou custodiada por órgãos e entidades 

públicas é passível de ser ofertada ao cidadão, a não ser que esteja 

sujeita a restrições de acesso legalmente estabelecidas. (BRASIL, 2014) 
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 Para garantir que as informações fossem disponibilizadas ao cidadão, foram 

criados portais que fornecem dados estruturados em formatos prontos para serem 

utilizados nas mais diversas finalidades. Um desses portais é o http://dados.gov.br/ que é 

mantido pelo Governo Federal e reúne diversos dados e informações públicas sobre vários 

setores públicos. O portal https://dadosabertos.camara.leg.br/ oferece ao cidadão 

informações sobre a atividade Legislativa no Brasil; o diferencial desse portal é que, além 

de disponibilizar os dados, ele ainda fornece ao usuário tutoriais que o ensinam a utilizar 

as informações disponíveis para gerar conteúdo. 

 A internet fez com que uma grande quantidade de dados fosse disponibilizada para 

uso livre, entretanto, há uma dificuldade por parte do usuário em relacionar e interpretar 

esses dados. Antes, a dificuldade era em ter acesso aos dados, hoje a dificuldade está em 

conseguir trabalhar com as informações disponíveis. “Para o economista chefe da Google, 

Hal Varia, os dados estão amplamente disponíveis, mas o que é escassa é a ‘habilidade 

para extrair inteligência deles” (LIMA, 2012, p.59). 

 

Os Dados no Jornalismo 

O uso de dados digitais no jornalismo não é algo recente. Desde que começaram 

a se popularizar na rede, jornalistas passaram a utilizá-los para contar histórias. Segundo 

Ribeiro (2014), desde o começo da informatização das redações – na década de 1970, nos 

Estados Unidos e na Europa e, na década de 1980, no Brasil – os processos de estocagem 

e ordenamento de informações em bancos de dados é comum. Entretanto é a partir do 

momento em que é desenvolvido um trabalho jornalístico sobre grandes quantidades de 

dados, sendo eles filtrados e organizados por tecnologias digitais, que se chega ao 

chamado “jornalismo de base dados”, ou “jornalismo guiado por dados”. 

Antes do termo “Jornalismo de Dados” se popularizar entre jornalistas e começar 

a ganhar espaço nas redações do mundo, as técnicas de Reportagem com Auxílio de 

Computador (RAC) eram utilizadas para facilitar e garantir menor possibilidade de erros 

em reportagens. O precursor da utilização do computador e de dados digitais no 

jornalismo foi o jornalista Philip Meyer.  

“Em certo sentido, o Jornalismo de Dados é uma vertente da RAC porque envolve 

não apenas o uso de computadores, mas o conhecimento mínimo em estatística, sistemas 

computacionais e métodos das ciências sociais” (MANCINI; VASCONCELLOS, 2016, 

p.73). 
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 Apesar de o jornalismo sempre ter trabalhado com dados, mesmo antes da 

emergência dos dados digitais, a prática jornalística passa por reconfigurações com o 

advento da internet. Essas reconfigurações proporcionaram novas formas de criar 

narrativas jornalísticas. 

 

Todos os anos, o universo digital que nos rodeia se torna mais profundo 

e complexo. Empresas, governos, organizações e indivíduos estão 

constantemente colocando mais dados on-line: texto, vídeos, arquivos 

de áudio, animações, estatísticas, relatórios de notícias, bate-papo nas 

redes sociais... Profissionais da comunicação, como jornalistas, podem 

realmente fazer seu trabalho sem saber como o mundo digital funciona? 

As pessoas têm cada vez menos tempo, isso dificulta conseguir a 

atenção delas. É essencial procurar novas estruturas narrativas. A 

programação permite que o jornalista consiga criar histórias interativas 

e não-lineares. (LEGRAND, 2010, tradução livre) 

 

O jornalismo de dados pode ajudar o jornalista a formular uma reportagem 

complexa através de infográficos envolventes ou, ainda, ajudar a explicar como uma 

reportagem se relaciona com um indivíduo, pode também revelar o processo de 

construção das notícias. 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, 2014). 

Assim como quaisquer outras fontes de informações, os dados digitais devem ser 

tratados com ceticismo por parte do jornalista, pois eles podem ser manipulados e 

distorcidos pela fonte de forma que oculte informações relevantes ou, até mesmo, altere 

fatos. 

Lorenz (2014) afirma que trabalhar com dados é como pisar em um vasto e 

desconhecido território. A princípio, os dados brutos são intrigantes aos olhos e à mente. 

Esses dados são difíceis de serem moldados corretamente para a visualização. Isso requer 

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

confusos, e enxergar as histórias escondidas lá dentro.  

A utilização de dados digitais na construção de narrativas jornalísticas 

proporcionou maior interatividade entre o leitor e a história, o que gera maior 

engajamento e identificação por parte do público. 

 

Holovaty acredita que a combinação de bases de dados com linguagens 

de programação pode ajudar a introduzir valor estruturado nas notícias 

e no conteúdo jornalístico em geral. Como resultado, ele argumenta que 

os jornalistas deveriam se preocupar mais com como relatar 

informações importantes que sejam úteis para a vida das pessoas e as 

ajudem a entender o mundo (BARBOSA; RIBAS, 2008 apud LIMA, 

2012) 
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Diante da grande quantidade de dados disponibilizados digitalmente, o jornalista 

deve saber identificar histórias que sejam interessantes e causem identificação com o 

leitor, visto que a função do jornalismo é transmitir informações que sejam de interesse 

social. O jornalismo de dados, nessa perspectiva, nada mais é que uma nova forma de 

contar histórias, uma nova maneira que permite maior interação com o público e maior 

precisão, no que tange às informações disponibilizadas. 

 

O uso de dados no jornalismo é visto como um trabalho que permite 

precisão. Com as informações obtidas por meio da pesquisa de dados, 

é possível descobrir itens que se ocultam em notícias tendenciosas. Esse 

método inclui um processo investigativo que resulta em indícios e 

dados processados de forma mais clara e dinâmica. (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2016, p.3) 

 

 O jornalismo de dados se desenvolve a passos lentos no Brasil. Algumas redações, 

como a do Estado de São Paulo, já possuem núcleos especializados em jornalismo de 

dados. Entretanto, em relação à países como os Estados Unidos, por exemplo, a produção 

de narrativas jornalísticas utilizando dados digitais ainda é muito pequena.  

 

A Relação do Jornalista com os Dados  

No processo de construção de uma narrativa jornalística, os dados são essenciais 

para dar embasamento e fundamentar o assunto a ser abordado. Nessa perspectiva, para 

dar consistência à informação, é necessária a utilização de técnicas de apuração e pesquisa 

que possibilitem o reconhecimento da verdade, a identificação de questões relevantes para 

o público e, sobretudo, a qualificação do conteúdo. Com isso, fica evidente que a relação 

do jornalista com os dados é fundamental, principalmente no que tange à construção da 

credibilidade da notícia e conquista da confiança do público. 

É importante entender que o jornalista não é responsável por criar informações, 

mas sim por coletar dados significativos e transmiti-los por meio de recursos 

comunicacionais. Tal responsabilidade sempre foi habitual da profissão. 

Considerando que existem informações que não são possíveis de obter por meio 

de métodos tradicionais, como entrevistas ou observância de fatos, as tecnologias digitais 

e o ciberespaço ampliaram o campo de trabalho de pesquisa do jornalista.  

O Big Data, que consiste em um grande volume de dados disponibilizados na 

esfera virtual, provocou uma redução na dependência de fontes tradicionalmente 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

utilizadas, como autoridades, personalidades ou especialistas, para gerar notícia. O 

profissional passou a ter independência na obtenção da informação, sem a necessidade de 

intermediários como, por exemplo, dados simplistas ou de relatórios divulgados por 

órgãos governamentais que, normalmente, destacam apenas uma questão específica de 

determinado tema. O Big Data possibilitou que o jornalista explorasse dados a fim de 

construir narrativas sob novas perspectivas. 

 

O uso dos computadores facilita bastante o trabalho de coleta de dados 

dos repórteres. Assim, não têm mais que ir à sede da Prefeitura para 

conferir a taxa dos recolhimentos que estão sendo pagos, encontrar os 

dados sobre eleitores inscritos no Tribunal Eleitoral, procurar 

pessoalmente por informações no Departamento de Veículos ou 

deslocar-se até o Departamento de Polícia para saber sobre as 

estatísticas dos crimes, por exemplo. Da mesma forma, os repórteres 

também não precisam mais ficar na dependência das difíceis e furtivas 

fontes de informação sobre a máquina burocrática. (SQUIRRA, 2007 

apud LIMA, 2008, p. 11).   

 

Com o novo campo de trabalho, as facilidades com o acesso à informação e a 

necessidade de buscar diferenciais na elaboração de narrativas jornalísticas, o profissional 

passa a trabalhar de forma mais minuciosa com os dados, tanto objetivando encontrar 

uma informação que ninguém divulgou, quanto para obter precisão nos dados utilizados. 

Para Meyer (1973, p. 1), em sua essência, “o jornalista precisa ser filtro e 

transmissor, organizador e intérprete além de coletar e entregar fatos”. Entretanto, 

construir reportagens analisando bases de dados por meio do computador se torna um 

método avançado de pesquisa. Competências, que antes não eram necessárias na 

formação do jornalista, passam a ser essenciais para lidar com a tecnologia e, 

principalmente, com a grande quantidade de informações disponibilizadas na rede. 

A imensidão de dados torna tudo muito subjetivo. O jornalista que está 

acostumado com a objetividade na disponibilização das informações precisa ir além. As 

práticas são revolucionadas quando o profissional consegue construir reportagens 

jornalísticas tendo como fonte única e exclusiva as bases de dados, dando origem ao 

Jornalismo de Dados. 

Segundo Meyer (1973), a prática jornalística que visa a precisão e trabalha com 

dados tende a ser caracterizada como uma prática científica, por necessitar de métodos de 

investigação em busca de informações sociais em uma sociedade crescentemente 

complexa. Assim, gradativamente, o processo de apuração vai se modificando, de modo 

a exigir habilidades para lidar com o grande volume de informações em base de dados. 
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A problemática no campo de atuação do jornalismo deixa de estar no processo de 

encontrar a informação e passa para o processo de entender qual dado deve ser buscado, 

analisado e reduzido em um ponto específico para gerar uma produção jornalística. Para 

isso, é necessário que o jornalista seja cético, dispondo-se a aperfeiçoar a informação, 

saiba dar abertura para o entendimento do processo de captura e obtenção do dado e tenha 

instinto de operacionalização para lidar com o sistema computacional.  

Essa atuação científica do jornalista caracteriza a essência do jornalista de dados, 

que cria métodos para identificar uma pauta através da análise exclusiva de dados, 

adquiridas por meio da própria fonte de informação. 

Apesar dos avanços, lidar com os dados na esfera virtual, sejam eles públicos ou 

não, não é tão simples quanto parece. As plataformas nas quais os dados estão disponíveis 

possuem diversos formatos e cada uma tem particularidades e graus inerentes de 

dificuldade de extração e interpretação. Identificar o conteúdo e entendê-lo não faz jus ao 

objetivo de transparência, considerando que nem todo usuário tem a capacidade de 

decodificar os dados. Isso evidencia como se torna ainda mais específica a atividade do 

jornalista de reconhecer informação de interesse social e transformá-la em narrativas 

claras e objetivas para o entendimento de todos. 

Esse cenário passou a exigir a capacidade de lidar com softwares para filtrar, 

coletar e analisar informações. Novas habilidades passaram a compor as competências do 

jornalista de dados, como: compreender a usabilidade de portais, aprender a automatizar 

processos, fazer leitura binária, associar documentos complexos, cruzar dados e 

transformá-los em uma história.  

Os métodos utilizados para apuração em bancos de dados são caracterizados como 

Data Mining, ou mineração de dados, que consiste em um processo de exploração de 

grande quantidade de dados digitais. Devido sua complexidade, exige competências no 

campo da ciência da computação para a ocorrência de uma pesquisa mais refinada.  

Todo o processo de apuração realizado no jornalismo de dados requer uma 

filtragem de informações, na qual é possível identificar o que de fato pode contribuir na 

construção de uma narrativa jornalística. Isso demanda o entendimento sobre softwares 

específicos de acordo com a exigência de cada plataforma. É preciso dominar softwares 

de análise estatística e ferramentas de mensuração de dados para extrair e manejar 

informações. As habilidades do jornalista passam a estar integradas fortemente a áreas de 
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matemática, lógica e estatística, que até então não eram contempladas pelos profissionais 

durante sua formação. 

Segundo Silver (2014), fundador do site de jornalismo de dados FiveThirtyEight, 

produzir narrativa a partir de dados não é apenas utilizar números ao invés de palavras, 

pois não é o uso de números que fundamentam uma informação, mas como ele é 

apresentado e interpretado. Nessa linha, o autor destaca que o jornalismo de dados 

envolve procedimentos de apuração consistidos na coleta, organização e exploração de 

dados para ir de encontro a informações significativas e que podem ser contextualizadas. 

A fase da coleta de dados é combinada com a realização de pesquisas, 

experimentos, extração e cruzamento de informações das bases de dados. A fase da 

organização se dá por meio de descrições estatísticas, identificando a relação delas com 

o contexto base da notícia ou pela construção de visualização. A fase da exploração, por 

sua vez, visa explanar por meio de técnicas as estatísticas e a relação dela com os dados. 

Silver (2014), ainda defende que existe a fase da generalização, na qual analisa como os 

dados passados podem inferir no futuro, por meio de interpretação, como ele define, quase 

que de forma intuitiva.  

Todos os processos realizados ao trabalhar com jornalismo de dados exigem 

tempo, disponibilidade e dedicação, ou seja, é necessário que o jornalista não tenha 

pressa, mas cuidado na extração e interpretação dos dados para transformá-los em 

produtos comunicacionais que sejam capazes de passar informações ao público de forma 

envolvente e interativa. 

  

Cursos de Formação e Especificidades 

Os portais e plataformas nos quais os dados digitais estão presentes por vezes são 

complexos e de difícil acesso. Saber manusear as ferramentas e softwares é essencial na 

produção de informações no universo digital. Elas são desenvolvidas de diversas formas 

de acordo com o segmento, a particularidade, a produção dos dados, etc. Podem estar em 

formato de códigos, algoritmos, assimetrias, planilhas, relatórios de texto ou numerais, 

gráficos, entre outros.  

O jornalista Martin Rosenbaum (2014), da BBC, elaborou uma lista de diferentes 

histórias advindas de dados, caracterizadas por: medição; proporção; comparação interna; 

e comparação externa. Além das histórias, ele afirma que se pode construir tabelas de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

classificação de forma contextualizada ou comparativa. Ou ainda, dividir os dados em 

grupos: categóricos ou de associação. 

Para tanto, o jornalista necessita adquirir uma capacitação que, até então, não é 

oferecida durante a formação acadêmica em cursos de graduação em Comunicação 

Social, com habilitação em Jornalismo, no Brasil. Para suprir essa deficiência, cursos de 

formação em Jornalismo de Dados foram criados com o objetivo tornar o jornalista cada 

vez mais autônomo ao realizar suas pesquisas. 

Atualmente, o domínio do sistema da informação muitas vezes é realizado por 

profissionais da área de tecnologia da informação, de programação, de matemática, física, 

de análise de sistema, contabilidade, estatística, ou seja, áreas que competem a uma 

capacitação muito distante do foco até então inserido no desenvolvimento de 

aprendizagem do campo do jornalismo. Muitos estudantes no Brasil se formam sem 

dominar técnicas e ferramentas do ambiente digital.  

De acordo com o Manual do Jornalismo de Dados (2014), mesmo que o jornalista 

não possua conhecimento em matemática ou estatística, três perguntas essenciais o pode 

fazer um jornalista de dados: Como os dados foram coletados?  O que se pode aprender 

com os dados? Quão confiável é a informação? Ou seja, se ele saber lidar com essas 

questões, ele pode ter capacidade de dominar os sistemas de banco de dados e seus 

diferentes aspectos. 

Na busca da produção e divulgação de um produto jornalístico diferenciado, com 

informações teoricamente exclusivas, muitos veículos de comunicação estão 

desenvolvendo equipes com profissionais especializados em jornalismo de dados. A área 

tem se tornado cada vez mais valorizada. Assim, cada vez mais profissionais com tal 

capacitação estão sendo procurados. 

Algumas organizações, como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

(Abraji), a Escola de Dados e o Centro Knight para Jornalismo nas Américas, oferecem 

formação e treinamento especializado para os interessados em trabalhar com dados 

digitais no jornalismo. Os cursos ofertados são online, possibilitando o treinamento de 

milhares de pessoas de diversos lugares. O conteúdo possui uma combinação de técnicas 

de exploração de dados em diversas plataformas com o ensino do uso de ferramentas e 

softwares. 

Por meio de uma análise dos planos de estudo dos cursos foi possível identificar 

as particularidades das técnicas necessárias para trabalhar com os dados. Elas partem do 
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princípio de onde e de como encontrar dados no ambiente virtual. Durante o curso, para 

efetivação do ensino, ocorrem realizações de estudo de casos e aplicações práticas do que 

conhecimento transmitido e, por fim, avaliação. 

Nos cursos, os jornalistas são instigados a desenvolver a capacidade de 

investigação minuciosa. É aconselhado que a pauta dos dados inicie sempre com um 

questionamento, seja questionando as informações presentes nos dados ou situações que 

podem ser respondidas com eles. Daí parte a intenção de investigação, de uma história 

para contar ou de uma questão para resolver. 

De acordo com a Escola de Dados, durante as análises é possível identificar 

diferentes tipos de dados: os dados qualitativos, que se referem à qualidade de algo; dados 

quantitativos, correspondentes a números; dados categóricos, que categorizam o item que 

você está descrevendo; dados discretos, correspondente a dados numéricos com brechas 

na sequência entre ele; dados contínuos, que são aqueles em que todos os valores são 

possíveis. Para cada um, é exigido um tratamento diferente. 

A capacitação envolve entender como se dá o processo de resgate dos números, 

raspagem e mineração de dados. Também visa facilitar o modo de visualizar dados e 

infográficos, filtrar informações, transformar o abstrato em concreto, ter habilidades com 

a ferramenta Excel e estruturas de páginas web, além de fazer entender os processos de 

busca, limpeza e análise. Os cursos ainda ensinam a automatizar a coleta de dados, a como 

pedir acesso à informação de órgãos públicos, como operar dados jurídicos, realizar 

análise de mídias digitais, entender e usar números e estatísticas.  

Durante todo o processo, em cada curso se pode evidenciar o uso de ferramentas 

e softwares para se obter efetividade na atividade de exploração de dados. Existem cursos 

específicos para lidar com cada uma delas, algumas são gratuitas, outras não. Assim como 

o processo, cada uma tem sua especificidade: como oferecer uma coleção de várias bases 

de dados públicos; permitir a criação de linhas do tempo interativas; decodificar dados; 

analisar o gasto público; fazer com que grandes conjuntos de dados sejam fáceis de 

explorar, visualizar e comunicar; entre outras.  

Saber navegar em sites também é fundamental devido à funcionalidade de alguns 

correlacionados a disponibilização e transparência de dados, como o IBM Eyes que ajuda 

a criar visualizações de base de dados, o Yahoo! Pipes que agrega dados e o Google 

Fusion Tables, que reproduz os dados em tabelas. 
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Devido a tantas especificidades na atividade de tratamento dos dados, um curso 

só não consegue promover a capacitação necessária. São vários visando o mesmo 

objetivo, que é encontrar uma informação relevante para construir uma narrativa 

jornalística. Cada um reúne características essenciais para a mineração dos dados.  

 

Considerações Finais 

As constantes inovações tecnológicas fazem com que a profissão do jornalista 

esteja sempre em transformação. O surgimento de novas tecnologias da informação e 

comunicação provocam mudanças profundas na prática jornalística. Entretanto, entende-

se que a essência da busca da verdade, da precisão dos dados que fundamentam uma 

informação e, sobretudo, da construção de narrativas relevantes para sociedade, 

permanecem presentes no modo de fazer jornalismo. 

O advento do computador e da internet deram a possibilidade da criação de bancos 

de dados com armazenamento ilimitado de informações no ambiente digital, o que se 

tornou uma grande fonte para o jornalista. A necessidade de obter uma informação e, 

principalmente, produzir uma narrativa, fez com que o profissional se adaptasse e 

buscasse adquirir novas habilidades para lidar com as bases de dados e suas 

complexidades para ter mais efetividade no processo de apuração. 

A especialização no campo dos dados digitais é caracterizada por exigir a 

produção de uma narrativa jornalística com informações exclusivamente de bases de 

dados. O novo modelo de construção da notícia demonstra que, apesar das dificuldades e 

da exigência de habilidades que até então não eram priorizadas na formação do jornalista, 

o profissional não se limita e modifica seu processo de apuração. 

Analisar os cursos de formação foi fundamental para entender o processo de 

aperfeiçoamento profissional e das modificações ocorridas na prática jornalística. As 

capacitações visam fornecer o conhecimento sobre novas habilidades e compreendem as 

necessidades do jornalista de dados em explorar, analisar, minerar e destacar um ponto 

relevante. A observação final foi de que a grande questão em lidar com um grande volume 

de dados, não é só encontrar uma informação, mas fazer dela uma narrativa jornalística. 
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