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O espaço social depende, para sua significação, conforme aponta Charaudeau (2010, p.131), “do 

olhar lançado sobre ele pelos diferentes atores sociais, através dos discursos que produzem para 

tentar torná-lo inteligível”. Ele exemplifica abordando que “mortos são mortos, mas para que 

signifiquem ‘genocídio’, ‘purificação étnica’, ‘solução final’, ‘vítimas do destino’, é preciso que 

se insiram em discursos de inteligibilidade do mundo que apontam para sistemas de valores que 

caracterizam os grupos sociais”. Ou seja, para que um acontecimento possa figurar no campo do 

real é necessário que ele seja nomeado. Seguindo essa perspectiva, podemos afirmar que o 

“fazer jornalístico” pode ser considerado uma série de “artefatos linguísticos que procuram 

representar determinados aspectos da realidade e resultam de um processo de produção e fabrico 

onde interagem diversos fatores” (SOUSA, 2002, p. 13). Ao longo de seu percurso histórico, o 

jornalismo acompanhou as modificações sociais e tecnológicas, o que também causou impacto 

em sua prática. Isso se refere tanto aos conteúdos quanto aos meios de veiculação. Uma das 

narrativas em que isso é bastante observável é o Jornalismo de Dados (doravante JD), a respeito 

do qual trataremos em nossa pesquisa. Para Bradshaw (2014), o JD, em comparação ao restante 

do jornalismo, reúne as “novas possibilidades que se abrem quando se combina o tradicional 

‘faro jornalístico’ e a habilidade de contar uma história envolvente com a escala e o alcance 

absolutos da informação digital agora disponível”. Ou seja, é a capacidade de buscar e entender 

o fluxo de dados e também de como apresentá-los ao consumidor. Partindo dessas ideias, 

analisaremos a forma como a narrativa do JD constrói os personagens que dela participam em 

grandes acontecimentos. Entre os casos a serem analisados, estão produções do site da Folha de 

S. Paulo durante a Copa do Mundo de futebol, evento esportivo que, neste ano de 2018, foi 

realizado na Rússia. A partir da análise discursiva, observaremos como os personagens dessas 

produções jornalísticas são retratados e como atuam no acontecimento. Entre os aspectos 

notados estão o uso de bases de dados como guia para narrar como estes participam dos fatos e 

seus respectivos papéis nos mesmos. 
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