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Definições iniciais:

Base de Dados x Banco de Dados

Base de dados e banco de dados não são em si a mesma coisa. A base está relacionada à estrutura lógico-matemática, e a 
questões de softwares; Banco de dados se relaciona ao conteúdo, informação. 

O Modelo JDBD

O Modelo Jornalismo Digital em Base de Dados, conformado segundo funcionalidades e categorias específicas, desponta em 
razão das vantagens asseguradas pelas bases de dados para a construção e gestão de sites jornalísticos, bem como para a 
estruturação e a apresentação dos conteúdos.

Suzana Barbosa propõe o seguinte conceito

 O JDBD é o modelo que tem as bases de dados como definidoras da estrutura e da organização, bem como da apresentação 
dos conteúdos de natureza jornalística, de acordo com funcionalidades e categorias específicas, que vão permitir a criação, a 
manutenção, a atualização, a disponibilização e a circulação de produtos jornalísticos digitais dinâmicos. Esse modelo é aseado 
nos sites informativos da transição da terceira para a quarta geração do jornalismo digital.



Base de dados: conjunto estruturado de dados, cuja organização permite a recuperação da informação e quando digital, é 
viabilizado por hardwares e softwares

Histórico da incorporação das bases de dados no jornalismo segue curva do "S", ou curva do modelo de adoção de inovação 
(Rogers, 1995):

- Os primeiros a adotar as bases de dados são o jornais, na decada de 70 -  Base de dados utilizadas essencialmente para 
armazenamento e distribuição de informações. Depois são incorporadas aos processos de apuração.

- Fase de consolidação nas década de 80, com a tecnologia do video-texto e o uso frequente pela Tv e o Radio. Já na 
década de 90, com o surgimento do computador pessoal, se difunde a Reportagem Assistida por Computador.

Primeiro computador pessoal, IBM



Primeira reportagem assistida por computador a ganhar o prêmio Pulitzer, em 1989.

Bill Dedman, jornalista do The Atlanta Journal-Constitution, denunciou a discriminação racial nos processos de concessão de empréstimos 
hipotecários em Atlanta.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Dedman
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Atlanta_Journal-Constitution
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Dedman


- Novo impulso em 1995 com a chegada da WWW - World Wide Web e mudança de paradigma para um Modelo de Jornalismo 
Digital em Base de Dados (JDBD) e os processos de convergência entre mídias

O site da Associeted Press, www.ap.org, disponilibiliza uma imensa base de dados online com material jornalístico produzido por 
eles, disponível para clientes consultarem sem necessidade de senha. Um exemplo de base de dados que reune em torno de si uma 
comunidade jornalista diversificada e integra rotinas.



Desenvolvimento de uma Estética Base de Dados, que são modos de representação dos conteúdos informativos através de 
abordagens artísticas, cruzando e interpretando dados, dando novos significados à eles.

fonte: www.currentcity.org



Convergência das mídias - integração entre meios de comunicação distintos, multi-plataformas para publicação e distribuição 
de conteúdos informacionais, novas atribuições para os jornalistas como a habilidade para trabalhar com tecnologias da 
informação, softwares, hipertextualidade, interatividade, e construção de novas narrativas com esses recursos.



Quadro de funcionalidades do Modelo JDBD

As BDs, desempenham 
um conjunto de 
funções percebidas 
tanto quanto à gestão 
interna dos produtos, 
quanto aos processos 
de apuração e 
contextualização, à 
estruturação das 
informações, à 
composição das peças 
informativas, assim 
como à recuperação 
das informações e à 
apresentação dos 
conteúdos. 



Categorias expressivas:

- dinamicidade - categoria definidora do Modelo, por ser uma contraposição aos sites estáticos 
anteriores

- automatização - possibilitada a partir do uso das bases de dados

- flexibilidade - facilidade na busca de conteúdos, maior autonomia do jornalista e descentralização da 
produção

- hiperlinkagem - incorporação de conteúdos de arquivo, contextualizar e somar recursos multimídia à 
narrativa

- densidade informativa - pluralidade e diversidade das noticias online que vão se acumulando na web

- densidade temática - grandes volumes de dados permitem a exploração de novos temas 

- visualização - categoria das formas diversificadas de visualizar as informações em banco de dados



O Modelo JDBD reforça a convergência, intensificando a cooperação entre meios distintos e integrando os processos internos 
das redações. As bases de dados favorecem a inovação constante do jornalismo por sua flexibilidade e potencial de reinvenção. 
É um recurso estruturante dos processos de convergência, que organizam a atividade jornalística em todas as etapas da 
produção: pré-produção, produção, disponibilização, consumo e pós-produção, integrando todas as rotinas produtivas dos meios.

"Quantos mais um grupo ou empresa informativa possua seus conteúdos estruturados em bases de dados, mais possibilidades 
de cooperação entre os distintos meios terá, assim como maior será o potencial para produzir conteúdos multimídia, para 
alcançar a distribuição multi-plataforma, automatizar tarefas, para facilitar o trabalhos dos profissionais, ativar a participação dos 
usuários e agregar recursos da web 2.0" (Suzana Barbosa, 2008)





http://www.theguardian.com/world/interactive/2012/may/08/gay-rights-united-states

Infográgifico interativo: Gay rights in the US, state by state,  premiado em 2013 pelo Data Journalism 
Awards



O jornalista como curador da informação

O contexto cibercultural contemporâneo é marcado pelo fluxo excessivo de dados. 
Essa circulação de dados ocorre através de processos sustentados por  operações computadorizadas: uso de 
algoritmos, softwares, bancos de dados, aplicativos, etc

Os algoritmos são, na informática, códigos de programação com instruções para cumprir uma tarefa especifica.

Ferramentas de busca baseadas em "algoritmos-curadores" decidem qual informação será disponibilizada para o 
usuário. É possível fazer essa filtragem por diversos critérios de reconhecimento de padrões, que pode ser feita por 
exemplo, através da identificação dos  interesses pessoais do usuário, ou de um rankeamento das informações mais 
acessadas pelo público. Para Pariser (2011) os gatekeepers humanos estão sendo substituídos por algoritmos, que 
desconhecem noções éticas, politicas, sociais e nos mostram apenas o que queremos ver. "A agenda setting passa a 
ser pessoal, única, personalizada e determinada por seus desejos." (BERTOCCHI e SAAD, 2012)
 



Web semântica -  web sem ambigüidades, onde os computadores consigam entender o significado 
dos dados através da leitura estrutural de tags incorporadas à todo conteúdo lançado na rede. A 
máquina irá identificar o contexto da informação para apresentar resultados objetivos nas buscas. 

fonte: www.oficinadanet.com.br





Destaca-se a importância da utilização dos conhecimentos especializados do jornalista na 
composição do algorítimo, tanto na sua criação quanto para a sofisticação da sua estrutura ao longo 
do tempo. 

Os marcadores semânticos são opções de tagueamento dos conteúdos, definidos estrategicamente 
de acordo com a linha editorial da empresa de comunicação, que são aplicados ao seu banco de 
dados e permite unificação, otimização e precisão nas buscas feitas pelos jornalistas.

"Em termos objetivos podemos afirmar que hoje o jornalista transita entre o excesso de informação, a 
necessidade de relatar o mundo para a sociedade, o aprendizado tecnológico, o predomínio de 
dispositivos móveis como (não) localização da audiência e a proximidade às vezes intrusiva do velho 
leitor. O excesso de informação exige organização e contextualização, o aprendizado tecnológico 
demanda investimento corporativo e disponibilidade intelectual, a mobilidade e a proximidade 
solicitam novos formatos narrativos."

O jornalista como agenciador da informação e analista humano, capaz de dar sentido ao dado, 
adicionar novas perspectivas, surpreender, debater. 



Dos dados aos formatos: o sistema narrativo no jornalismo digital

Segundo a autora Daniela Bertocchi (2014), o jornalismo pós-
industrial não se organiza mais a partir de uma lógica industrial 
de cascata, mas passa a ter marcas complexas, com a 
abrangência de autores, mais circularidade, algoritmos, 
inteligência artificial.

Neste caso, o formato jornalístico no meio digital engloba nas 
narrativas dados, metadados e modelos realizados por 
jornalistas, webmasters, designers, engenheiros, algoritmos, 
robôs



Modelo de metadados



Formatação da narrativa e papel do 
jornalista
O formato revela a experiência narrativa para 
os usuários finais de um sistema. 

“O jornalista é designer de experiência, pois ele 
não apenas escreve o texto, mas é a figura 
capaz de modelar a narrativa em camadas, 
com equipes humanas…” (BERTOCCHI, 2014,p.13)



Informações de um critério de 
metadados



Conceito de narrativa digital

Bertocchi(2014) defende que a narrativa digital é vista como sistema 
adaptativo, complexo e interage com diversos elementos computacionais 
(algoritmos, inteligência artificial, web semântica, robôs).

Assim, se faz necessário incorporar nas narrativas digitais outros elementos 
que são visíveis nas práticas do mercado- para além da criação das bases de 
dados- e que articulam-se ativamente para servir ao denominado datastream 
(fluxo de dados).



Modelo teórico: sistema da narrativa



Sistema narrativo abrange três fases

● Ato I- Antenarração dos dados;

● Ato II- Antenarração dos metadados;

● Ato III- Narração ou formatação narrativa;




