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Conteúdo abordado

- Dados abertos;

- Definição, motivação e limitações;

- Visualização;

- Visualização por meio de mapas;

- Visualização de dados;

- Visualização da informação;

- Participação;

- Visão.



Dados abertos

- Definição:

- São dados disponibilizados em forma e formato que permitem sua 

exploração e uso [pelos indivíduos com as condições necessárias para 

tanto].



Dados abertos

- Motivação:

- Caracteriza-se como uma contraposição à um modelo de informação 

pronta;

- Oferece a possibilidade de ampliação do uso dos dados e geração da 

informação.

Em contraposição a um modelo de informação pronta, nos últimos anos, percebe-se que a 

combinação entre a experiência da democracia e a difusão das tecnologias tem proporcionado “o 

aumento das demandas pelo respeito ao direito à informação com diversas motivações: cidadania, 

controle, participação, fiscalização, accountability, transparência, governança” (MALIN, 2013).



Dados abertos

- Limitações:

- Necessidade de indivíduos mais especializados para seu efetivo uso.

... em uma realidade fragmentada por desajustes sociais, econômicos e políticos, a disponibilidade ou a 

possibilidade de acesso à informação não implica uso efetivo que pode produzir conhecimento. Democratizar a 

informação não pode, assim, envolver somente programas para facilitar e aumentar acesso à informação. É 

necessário que o indivíduo tenha condições de elaborar este insumo recebido, transformando-o em conhecimento 

esclarecedor e libertador, em benefício próprio e da sociedade onde vive. (BARRETO, 1994, p. 3-4)

Talvez a maior ameaça representada pela Era Digital seja que, ao invés de levar a uma maior igualdade de 

oportunidades e resultados, ela crie novas disparidades ou aumente as já existentes. (GREGSON, 2015, p. 43)



Desafio

Democratizar = “Tornar acessível a todas as classes”. (https://www.dicio.com.br/democratizar/)

Apropriar = “Tomar para si”. (https://www.dicio.com.br/apropriar/)

https://vanzolini.org.br/weblog/2015/07/17/as-unicas-pessoas-que-compartilham-conhecimentos/



Visualização

É “um mapeamento entre dados discretos e uma representação visual” ou ainda como um 

“remapeamento de outros códigos em um código visual”. (MANOVICH, 2010, p. 24)

https://i1.wp.com/www.cienciaedados.com/wp-content/uploads/2015/12/Design-de-Visualiza%C3%A7%C3%A3o-de-Dados.jpg

“Visualizações fazem com que assuntos 

complexos se tornem concretos e acessíveis”. Viégas 

(2009)



Visualização por meio de mapas

A opção pelos mapas está relacionada à sua competência em fornecer um contexto local, mais 

próximo da realidade das pessoas, aproximando-as dos dados e informações contextualizando-os no 

território habitado.

… nos coloca uma forma própria de apreensão da realidade, aquela das linguagens 

destinadas à vista, ao olhar, e ele nos traz tanto a possibilidade de ofertar, em 

outros termos, um mundo que é complexo demais para os nossos olhos, quanto 

principalmente de apresentar um mundo que só está disponível no mapa. 

(FONSECA, 2014, p. 144)

http://www.visualizador.inde.gov.br/



Visualização de dados



Visualização da informação

http://www.visualizador.inde.gov.br/

“As estratégias de visualização ou os regimes de visualidade nos 

impõem um olhar, portanto, um olhar culturalmente construído, 

uma linguagem e um modo de conhecer que determinam nosso 

modo de ser e de viver nosso cotidiano”. (DE AGUIAR, 2010, p. 12) 



Participação “o “pensar” ocorre através da interação entre 

indivíduos, usando ferramentas cognitivas e 

operando dentro de redes sociais”. (WARE, 2012, p. 

2)

“pessoas com máquinas e em grupos são muito mais poderosas cognitivamente do que 

um indivíduo sozinho com seus pensamentos”... a “melhora do sistema cognitivo do 

indivíduo está frequentemente relacionada à interação entre uma pessoa, ferramentas 

baseadas em computadores e outros indivíduos”. (WARE, 2004, p. 1-2)http://www.bancariosce.org.br/



Visão
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