SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
ECA/USP – São Paulo – Novembro de 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dados para elas
O uso de dados na cobertura do Dia Internacional da Mulher
Ana Carolina Araujo1
Resumo: Referido pela primeira vez na literatura brasileira em 2003, o jornalismo de dados é o
conjunto de técnicas utilizadas na coleta, organização, estruturação, análise e oferta de visualizações de bases de dados em notícias. Na última década, o jornalismo de dados evoluiu muito,
espalhando-se cada vez mais no ambiente do jornalismo profissional. A proposta deste artigo é
compreender se e como o jornalismo impresso tradicional tem reagido às novas ferramentas
tecnológicas e à crescente disponibilidade de dados abertos, sejam eles públicos ou institucionais. Para isso foram analisadas reportagens publicadas em três grandes jornais brasileiros na
cobertura do Dia Internacional da Mulher em 2017. Os resultados indicaram que os dados estão
presentes na menor parte das matérias analisadas, o que se repete em relação à presença de visualizações e a oferta dos dados brutos utilizados no processo de produção da notícia.
Palavras-chave: Jornalismo de Dados; Jornalismo Digital; Bases de Dados.

1. Introdução
Era novembro de 2008 quando Joe Hellerstein2 vaticinou, num blog sobre inovação tecnológica, que a humanidade estaria na primeira fase de sua 4a revolução industrial: a “revolução industrial dos dados”. O texto abordava a produção de dados digitais
em massa a partir de softwares, GPS e processos automatizados, junto ao aumento da
capacidade dos discos rígidos e flashdrives com baixo. O desfecho dessa revolução seria
a comoditização dos softwares de análise de dados, e essa virada já aconteceu: estamos
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̃ em Jornalismo pela
mesma UFBA (2003). Integrante do Grupo de Pesquisa em Jornalismo O-Line (GJOL), sediado na
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na era do big data3. Em 2010, o fundador da Web, Tim Berners-Lee4, afirmou que o
jornalismo guiado por dados era o futuro, e que os jornalistas precisariam saber se aprofundar, analisar e encontrar o que de importante escondiam (ARTHUR, 2010).
Esta pesquisa reúne os tópicos de Hellerstein e Bernes-Lee, se posicionando na
intersecção entre a massa de dados que se produz e oferece com relevante facilidade, e
as possibilidades dos usos desses dados na produção de notícias. Mais do que definir se
algo é ou não jornalismo de dados, a ideia é saber se os dados servem ao aprofundamento da compreensão de um tema específico, se ela aparece como acessório ou se os dados
são ignorados na produção de notícias. Tomamos como referência a cobertura do Dia
Internacional da Mulher, pelos sites de três dos maiores jornais do Brasil5: Folha de S.
Paulo6, O Globo7 e Estado de S. Paulo (Estadão)8, considerando que da véspera ao dia
seguinte da efeméride, aumenta a cobertura sobre um mesmo tema sobre o qual há dados públicos e pesquisas disponíveis.

2. Os números e a objetividade no jornalismo
A objetividade é um conceito recorrente nas teorias do jornalismo. De acordo
com Marcondes Filho,
“De um ponto de vista eminentemente técnico, a objetividade seria possível
através do estrito cumprimento das regras do texto jornalístico (texto substantivado, técnica da “pirâmide invertida” etc.) e, ao mesmo tempo, pela rígida
observância da postura ética. Do ponto de vista crítico, o ideal da objetividade surge num momento histórico do capitalismo, quando o conhecimento
transforma-se (sic) em mercadoria, isto é, informação". (MARCONDES FILHO, seção 21, e-book)

Na mesma linha, Genro Filho defende que “a objetividade plena é impossível no
jornalismo”, o que seria “um sinal da potência subjetiva do homem diante da objetivi3

Big-data refere-se a coisas que alguém é capaz de fazer em larga escala que não poderia ser concretizado em uma escala menor, como extrair insights ou criar novas formas de valor, de maneiras que alteram
mercados, organizações, e o relacionamento entre cidadão e governos etc.. (MAYER-SCHÖNBERGER e
CUKIER, 2013, p.6, tradução nossa).
4
Físico britânico, criador da World Wild Web (WWW ou Internet) e fundador da World Wide Consortium (W3C), o fórum de desenvolvimento técnico da Web, e cofundador do Open Data Institute, voltado
para a manutenção da privacidade, liberdade e abertura da rede.
5
De acordo com o Relatório de Posição e Participação no mercado editorial em março de 2017 fornecido
pelo IVC.
6
www1.folha.uol.com.br
7
www.oglobo.globo.com
8
www.estadao.com.br
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dade”. Mesmo com essa compreensão, a busca pela objetividade segue subjacente. O
uso de discursos apoiados nos números ou dados numéricos (digitizados), é uma tentativa de tornar um discurso mais próximo da realidade.
O discurso de que o uso de dados aproximaria o jornalismo do ideal da objetividade vem da década de 1960, com o conceito do Jornalismo de Precisão (MEYER,
1991), e a partir dos anos 80 no mundo e 90 no Brasil, da Reportagem com Auxílio de
Computador (RAC) (COX, 2000; GRAY, BOUNEGRU & CHAMBERS, 2012; CODDINGTON, 2014). Esses conjuntos de práticas surgiram para permitir a coleta, o processamento e a extração de significado das massas de dados. Era a transição de uma
realidade de poucas bases de dados privadas, para uma infinidade de bases de dados
abertas e acessíveis. Como parte do processo de transformação do mercado, surgiram
também novos veículos voltados especialmente às reportagens com dados, como a ProPublica, nos Estados Unidos, o Nexo Jornal, no Brasil, entre outros.
A defesa do uso de dados no jornalismo geradores de objetividade poderia funcionar num cenário ideal, no qual dados são gerados de forma adequada, jornalistas estão capacitados a processá-los e interpretá-los visando o bem comum e empresas jornalísticas estão de acordo com as funções democráticas dos seus negócios. Mas o cenário
ideal não existe.

3. O potencial dos dados abertos
O movimento dos dados abertos nas mídias foi consequência de uma transformação mundial que nasceu no mercado, como dispositivo de controle e accountability,
e alcançou governos de diferentes níveis, consolidando o paradigma da Era da Informação. Promover o acesso a tais dados de forma compreensível seria uma forma de democratizar o poder que eles carregam. Vale frisar que o foco do movimento está na publicização de dados públicos, ou gerados com financiamento público, visando beneficiar a
sociedade como um todo (KITCHIN, 2014).
No Brasil, o arcabouço que sustenta a abertura de dados públicos inclui as leis nº
101/2000 (normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal), nº 131/2009 (acrescenta dispositivos à LC 101, com foco na oferta de informações
de execução fiscal em tempo real), 12.527/2011 (regulamenta o direito constitucional de
3
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acesso dos cidadãos às informações públicas com publicação em formatos abertos e não
proprietários) e a instrução normativa nº 4/2012, que instituiu a Infraestrutura Nacional
de Dados Abertos (INDA).
Assim, o ciclo de produção, divulgação e consumo dos dados de realimenta, e
tende a se intensificar. Ao usar os serviços públicos, a população gera dados massivos
que são coletados, armazenados e estruturados pelos governos, responsável por divulgar
esse material. Jornalistas usufruem da abertura par transformando estas massas de dados
em informação passível de compreensão para grupos não especializados.
A oferta dessas bases de dados abre portas para grandes empreitadas jornalísticas, mas é importante pensar que seu manejo guarda grande potencial para o jornalismo
diário para tratar de temas como transporte público, saneamento básico, compras governamentais, etc. É possível, portanto, que o maior potencial do uso de dados no jornalismo não esteja nas equipes especializadas, mas possibilidade de uso na prática jornalística rotineira.

4. A evolução do uso dos dados no jornalismo
De acordo com Megan Knight (2015), a expressão “data journalism”9 apareceu
pela primeira vez num texto de Simon Rogers no jornal inglês The Guardian10. No blog
Inside The Guardian, ele relatou a adoção de um aplicativo para gerar visualização de
dados brutos em mapas dinâmicos. Para explicar que jornalistas e desenvolvedores estavam trabalhando juntos nisso, disse objetivamente: “isso é jornalismo de dados”.
(ROGERS 2008, par. 7). Um vídeo11 gravado pelo mesmo Rogers em 2013 afirma que,
em 1821, o jornal vazou uma planilha de custos das escolas locais, reivindicando a invenção do Jornalismo de Dados.
O primeiro registro do uso de dados no jornalismo data de 1952, quando a CBS
usou programas de computador para tentar prever os resultados das eleições presidenciais norte-americanas (GRAY, BOUNEGRU & CHAMBERS, 2012). Mas o primeiro
registro sistematizado reunindo jornalismo e uso de dados veio do trabalho de Philip
9

Jornalismo de Dados, em tradução livre.
www.theguardian.com
11
https://www.theguardian.com/news/datablog/video/2013/apr/04/history-of-data-journalism-video
10
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Meyer, que em 1967 usou métodos das ciências sociais na apuração jornalística, resultando no livro Precision Journalism (1973). Para o autor, o método científico poderia
produzir um jornalismo melhor do que o baseado em press releases e declarações. Com
o passar dos anos, Meyer reviu o conceito de precisão, orientando sua pesquisa a novas
técnicas investigativas para análise e processamento de dados, apresentadas em The
New Precision Journalism (1991). Numa declaração a Bounegru em 2012, Meyer apresenta uma nova análise. “When information was scarce, most of our efforts were devoted to hunting and gathering. Now the information is abundant, processing is more important” (GRAY, BOUNEGRU & CHAMBERS, 2012, p. 6).
Entre as décadas de 80 e 90, a pesquisa sobre uso e processamento de dados
quantitativos no jornalismo foi abrigada pelo termo Reportagem Assistida por Computador (RAC). A literatura nas redações associa a prática à popularização dos microcomputadores e arquivos digitais, bem como da internet (MACHADO, 2005; FLEW et al
2012, CRUCIANELLI, 2013; CODDINGTON, 2015; VASCONCELOS et al., 2015;
CUSHION 2016).
O uso do computador e das ferramentas web, bem como a oferta de dados abertos, cresceu exponencialmente desde a segunda metade do século passado. No campo do
jornalismo, esse salto veio em outubro de 2010, quando o mundo voltou os olhos para a
liberação de milhares de registros da Guerra do Afeganistão, em julho, e da Guerra do
Iraque pelo site Wikileaks12. Através do trabalho do dono da página, o jornalista Julien
Assange, e da equipe do The Guardian, foi dado acesso a milhares de dados com o desenvolvimento de um navegador personalizado para buscar registros por palavras chave,
permitindo o acesso ao conhecimento contido no big data (ROGERS, 2012). A partir de
então, surgiram mais reportagens do tipo, cursos, manuais, o que não foi acompanhado
da discussão do uso cotidiano do Jornalismo de Dados, seu impacto na qualidade jornalística, na ampliação da diversidade temática, seu custo-benefício para o jornalismo.
Sendo a “revolução industrial dos dados” uma realidade, o jornalismo dela se
apropriou rapidamente, e definir se eles se tornaram uma nova categoria de fontes ou
um novo conjunto de ferramentas para a prática profissional parece necessário. Para o
12

A WikiLeaks se autodescreve como uma organização multinacional de mídia e biblioteca coletiva, foi
fundada pelo jornalista Julian Assange em 2006 e verificou a autenticidade dos mais de 10 milhões de
documentos publicados.
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jornalismo de dados as duas coisas andam juntas, e o papel dos profissionais da área é
criar conexões entre dados aparentemente ilógicos ou irrelevantes (BRADSHAW,
2014). Uma vez que os cidadãos já não precisam da imprensa para ter acesso aos dados,
o “furo jornalístico” deixa de ser sinal de excelência jornalística. O que importa não é
dar notícia primeiro, mas conseguir fazer as conexões de que os demais não foram capazes, enxergar o que os outros não viram.
Este ponto de vista torna mais exata a linha divisória entre RAC e Jornalismo de
dados. A RAC pode ser definida como uma evolução do jornalismo de precisão, apoiada em metodologias das ciências sociais (survey, análise de conteúdo, análise estatística) para a construção da reportagem investigativa, a fim de solucionar a falta de informação sobre um tema (CODDINGTON, 2015). Já o Jornalismo de Dados parte da própria base de dados, da informação em abundância, para a construção de uma narrativa
analítica. O foco sai da coleta para o processamento e visualização de informações, cruzando a atuação de jornalistas, programadores e designers. O terceiro termo deste cenário é o jornalismo computacional, que para Diakopoulos (2011) é uma vertente tecnologicamente orientada do jornalismo, com aplicação do pensamento computacional às
práticas de coleta, produção de sentido e apresentação de informações.
Os três conceitos apresentados acima se sobrepõem sob o olhar de alguns autores (CODDINGTON, 2015; LIMA JÚNIOR, 2012; MANCINI E VASCONELOS;
2016). Juntas ou separadas, tais práticas se enquadram no que Barbosa & Torres (2013)
chamaram de extensões Paradigma Jornalismo Digital de Base de Dados (JDBD):
“[...] 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”. (p.154)

5. Metodologia
O crescimento da oferta de informação na internet tem sido abordado por vários
autores com a expectativas positivas nos Estados democráticos (SILVA, 2009; BRA6
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GATTO & NICOLÁS, 2011; PINHO, 2008), abordagem bastante conectada aos mecanismos para construção destas mudanças, entre eles, o jornalismo. Os meios digitais, a
oferta e o uso de bases de dados cada vez mais robustas e intercomunicáveis (massas de
dados/big data e dados abertos/open data), conforme previsto por Berners-Lee (2010),
alargaram o campo jornalístico, fornecendo auxílio de um grande volume de dados que
pode sustentar a discussão dos interesses públicos acerca de saúde, educação, economia,
mercado de trabalho, raça, orientação sexual, violência, situação econômica, etc.. A
proposta aqui é entender se e de que modo esse aparato de recursos informativos está
sendo usado pelo jornalismo.
Para esta análise, escolhemos as pautas ligadas a mulher, considerando o aumento das publicações sobre o tema típico do dia 08 de março: o Dia Internacional da Mulher. Foram selecionadas todas as matérias sobre mulher publicadas na véspera, na data
e no dia seguinte (07, 08 e 09/03/2017) por três dos maiores sites jornalísticos do Brasil:
Folha de S. Paulo, O Globo e Estadão. Os dados são do Instituto Verificador de Comunicação (IVC)13, que chega aos resultados investigando a circulação total de cada um,
incluindo exemplares impressos e digitais.
Ao todo foram levantadas 129 matérias: 38 do Estadão, 41 da Folha de S. Paulo
e 49 de O Globo. Para refinar os dados analisados, consideramos apenas as matérias
produzidas pelas redações dos veículos analisados, seguindo sua linha editoria e cultura
organizacional, desconsiderando material de agências de notícias e blogs hospedados.
A análise reúne variáveis testadas em três diferentes pesquisas, além de quatro critérios de análise inéditos. A primeira é uma adaptação da tipologia proposta por Knight
(2015) ao analisar matérias baseadas em dados publicadas em jornais do Reino Unido, a
fim de observar suportes e formatos do jornalismo de dados enquanto práxis da mídia
tradicional. Na ocasião, a autora classificou as matérias coletadas nas categorias Grupo

13

Relatório de Posição e Participação no mercado editorial em março de 2017 fornecido pelo IVC, entidade sem fins lucrativos que realiza auditoria multiplataforma de mídia e fornece ao mercado dados isentos e detalhados sobre comunicação, incluindo tráfego web, tanto de desktops quanto de smartphones,
tablets e aplicativos, bem como circulação, eventos, e inventário e campanhas de mídia out of home.
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de Mídia (veículo), editoria, categoria de uso dos dados e origem dos dados. A essas
categorias foram somadas mais três propostas por Cushion (2016): uso de dados, fonte
dos dados e problematização dos dados. Nas categorias que consideram o Jornalismo
Guiado por Dados como uma das extensões do Paradigma Jornalismo em Bases de Dados – Paradigma JDBD (BARBOSA & TORRES, 2013), três foram adotadas nesta investigação: inter-relacionamento/hiperlinkagem, visualização e convergência. Foram
incluídos três quesitos além dos utilizados pela autora: diversidade de fonte (uma, duas,
três ou mais fontes), acesso às fontes (não cita, cita, cita e oferece link de acesso) e oferta de dados brutos utilizados na produção da reportagem, formando as categorias e operadores de classificação abaixo:
1.

Veículo – empresa responsável pela notícia;

2.

Editoria – enquadramento temático escolhido para a notícia;

3.

Uso de dados – indicar se houve o uso de qualquer dado numérico e seu grau de
aprofundamento, sendo quatro as opções: não há; referência vaga, sem suporte empírico; referência curta, mas clara; ou referência detalhada, com contexto;

4.

Tipo do uso dos dados –mapa estático, mapa dinâmico, gráfico ou quadro, infográfico, lista, olho/destaque numérico, tabela, análise textual dos dados, linha do tempo
ou citação dos dados;

5.

Diversidade de fontes – quantas fontes de dados foram utilizadass;

6.

Acesso às fontes – não indica, indica ou indica e oferece o link da fonte;

7.

Oferta de dados brutos – checar a oferta dos dados brutos utilizados na análise;

8.

Fonte dos dados –se foram inseridos na matéria a partir de uma colocação do jornalista ou de um entrevistado;

9.

Origem dos dados –produzidos pelo governo ou por outras instituições;

10. Problematização dos dados – verificar se o jornalista contrapõe os dados informados com informações contrárias, questionando um ponto de vista;
11. Inter-relacionamento/hiperlinkagem – informar se há incorporação de páginas web
para oferecer contexto e favorecer a análise crítica do leitor, variando entre não há
links, há links internos (para a base de dados do próprio site), há links externos (para outas bases de dados);
8
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12. Visualização – presença ou ausência de modo de visualização exclusivamente digital, excluindo, por exemplo, gráficos, tabelas e mapas estáticos.
13. Convergência – registrar se e quantos formatos ou suportes foram utilizados na matéria.
A etapa seguinte será a apresentação e discussão dos resultados coletados.

6. Resultados e discussão
Foram encontradas 129 matérias tratando de temas ligados à mulher, entre os dias 07 e 09/03/2017, nos sites dos jornais Estadão (N = 38), O Globo ( N = 49) e Folha
de S. Paulo (N = 42), submetidas a análise de acordo com as categorias propostas.

Descartadas as matérias que ignoram dados - 62 matérias ou 48,1% da amostra -,
a editoria de Opinião é a que mais usa dados, seguida de Cidade e Brasil. Há algumas
matérias sobre saúde e violência contra a mulher, espalhadas em diferentes editorias,
que não apresentam qualquer dado ou estatística. A editoria de economia só aparece em
quarto lugar. A editoria Folha Mulher, que de acordo com o site do jornal foi criada para

9
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ampliar a cobertura sobre as questões de gênero,
teve apenas 4 das 42 matérias publicadas pelo jornal
no período.
A segunda categoria de análise tratou sobre
o uso de dados numéricos e seu grau de aprofundamento. Conforme o gráfico a seguir, quase a metade
das matérias coletadas continha uma informação
curta, porém clara, dos relação aos dados, como no
exemplo:
“Menos de 10% do Congresso são formados por
mulheres, número muito menor do que em muitos países da América Latina, infinitamente menor do que em países desenvolvidos”.
Da matéria 'Mulheres têm menos voz, participação, e não têm poder de decisão', diz Miriam Müller
O Globo, 08/03/2017

Por outro lado, a menor parte da amostra continha dados detalhados com informações
contextuais, como neste caso:
E, a cada 12 minutos em 2016, uma mulher sofreu agressão física no Rio. Os números,
divulgados ontem, Dia Internacional da Mulher, pela Polícia Militar e pela Secretaria
estadual de Segurança, respectivamente, dão um quadro da gravidade da violência de
gênero no estado.
Da matéria Crimes contra mulheres no topo de queixas à PM
O Globo, 09/03/2017

O achado mais interessante é que 28,4% das matérias utilizavam referências vagas e
sem ligação com uma fonte ou base de dados que possa referendar a citação, como aqui:
A despeito de todas as mulheres estarem potencialmente submetidas à proibição penal
do aborto, a criminalização afeta desproporcionalmente mulheres negras e indígenas,
pobres, de baixa escolaridade e que vivem distante de centros urbanos
Da matéria PSOL entra com ação no STF para descriminalizar aborto até 12ª semana
Estadão, 07/05/2017

Quando essa variação de aprofundamento é dividida por editoria, a maior parte
dos dados sem suporte é utilizado em Brasil e Opinião. Ao contrário, a maioria das ma10
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térias com referência detalhada e contextualizada está na editoria de cidade, seguida por
economia e mulher. Entendemos que é importante buscar explicação para este achado,
incluindo a disponibilidade de dados sobre determinados temas e a rotina produtiva de
cada editoria e dos diferentes veículos.

Em relação aos tipos de usos de dados, mais de 70% das ocorrências apenas citam dados, dos quais parte importante tem fonte desconhecida. Em seguida aparece a
análise textual dos dados, encontrada em 12 casos. Os recursos visuais foram utilizados
em frequência bastante baixa. Mapas dinâmicos e linhas do tempo, por exemplo, não
foram encontrados na amostra analisada.

11
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Considerando que, comparado ao suporte impresso, o jornalismo digital seria
menos atingido pela limitação de espaço, resolvemos analisar a diversidade das fontes
de dados utilizadas na construção do texto. (Diversidade de fontes aqui se refere a dados
numéricos, e não à quantidade de pessoas entrevistadas.) Entre as matérias usam dados,
mais de 80% recorreram a uma fonte, 15% a duas fontes e apenas uma matéria confrontou três fontes.
Um resultado curioso é que em 29 matérias estudadas, foram usados dados sem
a indicação da fonte, contrariando os princípios básicos de verificação jornalística. Dentro do total da amostra, apenas uma reportagem da Folha que tratava sobre violência
contra a mulher fornecia um link para o site de onde foram retirados os dados. Além
disso, não foi encontrada nenhuma oferta de dados brutos utilizados na reportagem, como indicam manuais de boas práticas do Jornalismo de Dados, como o The Data Journalism Handbook (2012).
Em seguida foi analisada a fonte dos dados como instrumento de conferência de
validade a discursos. O número de jornalistas que inseriram dados em seu próprio discurso foi quase o dobro do de entrevistados. Acredita-se que isso pode se dar por dois
motivos: primeiro, parece que os jornalistas sentem maior necessidade de legitimação
12
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dos discursos a partir dos números; em segundo lugar, é possível considerar que os jornalistas acham suficientes as declarações dos entrevistados, não cobrando deles dados
que sustentem suas falas.
Ainda tratando das características dos dados, foi levantada a origem das informações citadas, variando entre fontes governamentais, fontes institucionais (empresas,
sindicatos, fundações, associações, organizações sem fins lucrativos, etc.) ou fontes
desconhecidas. A maior parte dos dados citados na amostra tem fonte desconhecida,
fato sobre o qual destacamos três aspectos: há jornalistas que citam dados sem revelar
suas fontes; há entrevistados que citam dados sem referência e não são questionados
pelos repórteres (o que ocorreu m 65% das vezes em que as fontes citaram dados); e
produtos com essa falha de checagem percorreram todo o processo produtivo da notícia,
passando pelo processo de edição e fechamento, e isso não foi uma exceção.
Acerca da problematização de dados, nenhuma matéria analisada trouxe dados
do jornalista e da fonte ao mesmo tempo, indicando que em nenhuma das 17 vezes em
que a fontes lançaram mão de dados, os jornalistas utilizaram outros dados para confirmar ou refutar seus pontos de vista, oferecendo contexto e variedade de perspectivas.
A categoria de inter-relacionamento/hiperlinkagem foi adotada do modelo de
Barbosa (2008) considerando ser o recurso de hiperlinkagem uma possibilidade de contextualização. Não havia links em 70% das matérias verificadas, 20% contavam com
links para o próprio veículo, e apenas sete matérias (5%) levavam o leitor a sites com
mais informações. Ou seja, ainda que os três jornais possuam um vasto arquivo digitalizado, seu uso para ampliar a informação para o
leitor não tem sido uma prática.
Assim como dissemos que o jornalismo
online supera limitações espaciais, podemos
sugerir que ele oferece mais possibilidades de
visualização de dados, algumas exclusivas do
meios digital, como ferramentas de geração de
visualização disponíveis online e que podem ser
usadas por pessoas não especializadas. Na
amostra analisada, a visualização estava presen13
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te em apenas 6 das 129 matérias, divididos entre quatro infográficos, um quadro e uma
visualização interativa, o mapa dinâmico presente no Estadão. Numa outra correlação, é
possível pensar que as visualizações só foram apresentadas em 1/3 das 18 matérias que
ofereciam referência detalhada e com contexto.

Da matéria O mundo segundo as Mulheres
Estadão, 08/03/2017

Na categoria convergência, foram encontradas 5 ocorrências do uso de duas mídias em uma mesma matéria, incluindo aí texto e vídeo. Não foram inseridas na análise
matérias onde estava disponível texto e foto ou texto e visualizações estáticas, pois poderiam ser utilizadas em jornais impressos, não caracterizando conteúdo multimídia.

7. Considerações finais
Este estudo examina e discute se algumas alegações feitas pelos defensores do jornalismo de dados são verdadeiras. A ideia não é apoiar nem destruir as propostas desse
conjunto de técnicas, mas examinar em que nível elas têm tomado conta da prática nas
redações da mídia tradicional. Ao fim e ao cabo, não há sinais de que o uso dos dados
tenha de fato invadido as redações da mídia tradicional brasileira de forma generalizada,
e que os jornalistas estejam de fato lançando mão na enxurrada de dados que estão hoje
disponíveis para quem neles tiver interesse. Entretanto, é importante dizer que todos os
14
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veículos analisados lançaram mão, em algum momento, do conjunto de práticas que
convencionamos chamar de jornalismo e dados.
Conforme já era esperado, visto que tem uma pequena equipe especializada em jornalismo de dados, apesar de ter produzido uma menor quantidade de matérias em números no período e sobre o tema analisados, proporcionalmente, foi o que mais utilizou
dados, e o único a apresentar um mapa dinâmico. Os outros dois jornais, de um modo
geral, utilizaram os dados de modo menos frequente. Em termos de visualizações, o
Estadão produziu três, enquanto O Globo e Folha apresentaram cada um duas visualizações, apesar de terem publicado uma quantidade significativamente maior de matérias
que se adequassem aos critérios de seleção.
Levando em conta a literatura levantada para o estudo, a expectativa era de que a
maior dos dados utilizados fosse proveniente de fontes governamentais, favorecendo o
discurso de posições de poder. Embora esse tipo de dado tenha sido mais utilizado do
que aquele proveniente de fontes institucionais não governamentais, houve uma surpresa negativa na revelação de que a maior parte das matérias utiliza dados advindos de
fontes desconhecidas, e que essa prática é bastante mais atribuída aos jornalistas do que
a seus entrevistados. Por outro lado, ao contrário do que tem se verificado em países
como a Inglaterra e os Estados Unidos, no Brasil ainda são minoria as matérias apoiadas
em massas de dados divulgados pelos governos ou outras instituições. Esse fato é mais
marcante em áreas sociais como saúde e segurança pública, a respeito das quais o jornalismo praticado em países com melhores índices de desenvolvimento humano (IDH)
tem se baseado com frequência nesse tipo de fonte de dados, que inclui resultados de
pesquisas e conjuntos de dados abertos governamentais.
A ideia defendida pelos entusiastas do jornalismo de dados, de que revelações advindas de pedidos via Lei de Acesso à Informação e vazamentos de informações estatais
se tornaria importantes fontes para o trabalho jornalístico também parecem não se confirmas, ao menos no período e tema selecionados para esta pesquisa. Tudo indica que as
pautas ligadas à mulher continuam sendo prioritariamente cobertas a partir de ocorrências, e não enquanto um tema relevante da agenda pública.
Também é importante pensar que, mesmo quando os jornalistas estão interessados
nos dados, sua habilidade com eles, cuja necessidade premente foi sugerida por Berners15
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Lee em 2013, ainda está no campo da idealização. Mesmo quando utilizam dados, os
jornalistas ainda parecem não entender a necessidade de aprofundamento e contextualização da informação que apresentam.
Independentemente disso, e considerando que o estudo aqui realizado ainda é muito
frágil e superficial, tanto em termos de conhecimento teórico quando de consistência
metodológica, os achados desta pesquisa indicam que a conexão entre o uso de dados e
a cobertura de pautas ligadas à mulher é, sim, um caminho de pesquisa promissor. No
contexto deste estudo, entretanto, ficou demonstrado que o uso de dados nas redações
tradicionais não tem, em média, recebido maior atenção do que qualquer outra técnica
jornalística rotineira.
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