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BASES DE DADOS E A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO 

Introdução 

 O uso de bases de dados relacionais não é atividade recente, desde meados da década 

de 70 elas são conhecidas e utilizadas; todavia, com o desenvolvimento acentuado, a 

popularização e a disseminação dos recursos tecnológicos e produtos de tecnologia da 

informação por todo o planeta assistidos desde a década de 90, elas se tornaram bastante 

conhecidas e presentes em diversas soluções. 

 Inicialmente o uso delas seguiu o pragmatismo, concentrando mais em departamentos 

de Estado, grandes centros de pesquisa e grandes corporações, buscando o armazenamento e 

a disponibilidade rápida e fácil de dados por todo o ambiente de trabalho. Com o aumento da 

popularidade e do acesso aos recursos de tecnologia da informação, o emprego alcançou 

pequenas e médias empresas, profissionais liberais e até ambientes domésticos. Processos 

inteiros começaram a nascer, desenvolver e encerrar dentro de sistemas de informação, 

conferindo rapidez e sinergia. E, ainda mais recente, elas começaram a assumir um papel central 

na explosão de soluções e de ferramentas criadas para as mais diversas tarefas da vida cotidiana, 

inclusive entretenimento e relacionamentos. Sem qualquer exagero, o nível de disseminação 

das bases de dados na atualidade é tal que se pode dizer estar qualquer pessoa comum sendo 

monitorada constantemente por sistemas de informação. Um simples smartphone está 

constantemente coletando informações de localização sem seu proprietário se dar conta; seus 

acessos à internet estão sendo registrados pelas mais inúmeras bases com os mais diversos fins; 

os estabelecimentos que se frequenta; aquilo que se compra e o quanto se paga; as imagens 

dos deslocamentos pelo ambiente urbano; e assim em diante. 

 Toda esta revolução recente, e ainda em processo, não é novidade para o leitor; lê-se, 

fala-se, discute-se e imagina-se o tempo todo quanto ao que poderá advir no futuro como 

realidade de transformações tão rápidas e tão profundas em diversos setores da vida humana. 

O que muito frequentemente escapa do público geral, embora alimente discussões ricas para o 

público mais especializado no presente, é o processo novo que se desencadeou dentro de todo 

este processo maior: nunca antes foi possível saber e acompanhar tantas informações precisas 

a respeito de fenômenos e de efeitos antes não alcançados. De um simples pragmatismo 

gerencial ao uso dos dados acumulados dos mais diversos fenômenos na geração de 

mailto:e-mail%20consultoria.valluga@gmail.com


 

 

 
difusão cultural - artigos 

 
valluga.com.br  

 
 

 
Av. Paulista, nº 171, 10º andar, CEP 01311-000 | whatsapp +55 11 98701-8933 | e-mail consultoria.valluga@gmail.com II 

 

informações estratégicas para seu entendimento e monitoramento, eis a revolução contida 

dentro da revolução. 

 Duas grandes empresas ícones que se erguem em cima do uso dos dados acumulados 

de seus clientes para a geração de informação são Google e Facebook. O primeiro mais 

reconhecido por acumular dados de seus clientes para a caracterização de perfil de consumo e 

o aproximar de ofertas de serviços e de produtos; bem como criando ferramentas úteis e 

práticas para aproximar o cliente dos seus sistemas e, por consequência, acumular mais dados 

sobre a atividade dele. O segundo com as mesmas finalidades do primeiro, mas fazendo uso da 

informação obtida sobre o perfil psicológico do cliente para tornar a sua existência no ambiente 

do sistema ainda mais agradável e hipnotizante, criando uma realidade fantástica longe de 

qualquer frustação ou desencanto com o mundo real. 

 Mas por que bases de dados armazenam tanta informação? Onde ela está ou como ela 

é armazenada? Como ela é obtida? Por que tão poucos têm o acesso a ela? Eis algumas questões 

que serão abordadas de modo bastante simples neste artigo de divulgação. 

Dados versus Informação 

A primeira diferença que precisa ser estabelecida é o que são dados e o que é 

informação. Muitas vezes estas duas palavras são utilizadas como se fossem equivalentes, 

provocando diversos maus entendimentos conceituais. Bases de dados relacionais, como o 

próprio nome revela, alocam dados – coordenadas, variáveis – e não informação em sentido 

mais amplo. 

Dados são apenas os valores que entram nos campos de uma base de dados e, dentro 

do contexto da realidade descrita por aquele sistema, possuem sim certo nível de informação. 

Tratam do nível zero da informação, por assim dizer. Por exemplo, considere uma base simples 

de registros de localização de moradias nos espaços urbanos; num campo específico para ser 

registado o dado de início da morada da pessoa “A” é colocada a data do acontecimento deste 

evento. A data é o dado e ela traz a informação de qual momento aquela pessoa se instalou 

naquela determinada moradia; é um nível muito básico de conhecimento, envolve um 

conhecimento prévio daquilo que a base está monitorando, mas é ainda assim um 

conhecimento sobre a realidade saber quando o evento ocorreu. 
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A informação é o conhecimento advindo pela análise e interpretação dos dados. Pode-

se ser pragmático e dizer que a informação é aquilo que concretamente não está na base de 

dados, mas que dela pode ser derivado. 

Apenas esta propriedade da informação contida nas bases de dados já lança a toda uma 

discussão a respeito de ética, moral, democracia e, principalmente, poder. Afinal, se a 

informação é aquilo que não se apreende diretamente pelo acesso aos dados, requerendo 

competências e habilidades específicas para ser efetivada; então, independentemente da pose 

dos dados, somente um círculo de pessoas é que pode extrair todo aquele conteúdo. No 

entanto, este artigo é orientado para questões técnicas e não filosóficas ou morais, sendo tal 

questão apenas aqui colocada para ilustrar o quão amplo é o universo de discussões sobre este 

tema. 

O que se apreende numa base de dados 

Um aspecto importante das bases de dados que no presente vem se dando bastante 

valor é que são elas verdadeiros instrumentos de medidas e de registros de estados, ou de 

configurações, de sistemas reais. 

Ao se construir um sistema de informação, ainda que não pensado pelo desenvolvedor, 

se tem como objetivo final organizar um conjunto de dados capaz de caracterizar de forma não 

ambígua eventos chaves de todas as transformações ou ações de processos dentro do ambiente 

abrangido por aquele sistema. Pictoricamente, tal sistema de informação atua como um olho 

implacável que tudo registra de importante de mudanças e acontecimentos dentro do ambiente 

abrangido. Trata do monitoramento de uma pequena realidade e não do seu entendimento. 

Cada evento registrado pelo sistema de informação é representado por valores 

específicos em campos pré-determinados que caracterizam aquela configuração. O registro de 

cada evento é inteiramente análogo à localização de uma partícula no espaço e no tempo de um 

sistema cinemático, ou na determinação do estado termodinâmico de um sistema térmico ou 

na localização da moradia de uma pessoa. Em todos estes casos há uma representação não 

ambígua de uma configuração de um sistema representado por coordenadas. 

Da mesma forma que um sistema físico pode ter sua história conhecida pela plotagem 

da evolução de todos os seus estados, um sistema monitorado por um sistema de informação 

pode ter sua história reconstruída pela plotagem de todos os seus eventos. 
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Com este paralelo simples feito, pode ser citada uma grande diferença entre sistemas 

físicos e os sistemas de informação: enquanto no primeiro o conhecimento exato das variáveis 

responsáveis pela dinâmica do processo é possível e claro, além das leis que o governa serem 

em geral conhecidas e gerais, sendo as descrições completas e plenas; no segundo são apenas 

captados e armazenados os eventos resultantes do processo com uso de variáveis nem sempre 

refletidas se seriam condizentes com uma descrição clara e simples destes mesmos resultados, 

sem qualquer preocupação para o uso de variáveis que estejam relacionadas com a descrição 

de fenômenos de causa ou interação para a produção final do resultado e, por fim, sem qualquer 

preocupação com o conhecimento prévio de leis de evolução. Os sistemas de informação são, 

assim, medidas quase acidentais de fragmentos de uma pequena realidade que, se trabalhadas 

adequadamente, podem revelar bastante informação; da mesma forma que a observação e a 

análise de resultados de estados e de configurações de sistemas físicos podem encaminhar para 

o conhecimento de leis e princípios gerais que estão regendo as transformações registradas. 

A transformação dos dados em informação 

 A obtenção de qualquer informação numa base de dados trata resumidamente de 

conferir a representação matemática apropriada para os dados ali presentes, para a realização 

de análises e de estudos matemáticos, cujos resultados são novamente representados em 

elementos sensíveis da realidade monitorada. Isto fica mais claro no exemplo abaixo. 

Considere como exemplo um sistema de monitoramento de localização de moradias nos 

espaços urbanos de todo o planeta nos últimos vinte anos, cujos campos sejam os seguintes: 

pessoa data país estado cidade bairro rua número complemento 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Inúmeros eventos de mudança de localização serão notados; conferindo o tratamento 

matemático e computacional apropriado, tal sistema de informação revelará que 

deslocamentos populacionais ocorreram no planeta, em especial, que um forte deslocamento 

humano ocorreu da Síria para países da Europa e Leste Europeu em momento mais recente do 

presente; ele revelará quando começou tal deslocamento, como ele aumentou e quando 

alcançou seu maior contingente humano, como esta população se distribuiu e quais foram os 

destinos preferidos. Tal sistema hipotético – aqui vale a reflexão se tal sistema é 

verdadeiramente hipotético numa era onde muitos possuem smartphones com sistemas do 
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Google coletando dados de localização a todo tempo – é capaz de apresentar informações 

precisas e detalhadas sobre qualquer dinâmica populacional.  

Tome a data de instalação na nova moradia de uma pessoa “B”. É um dado que traz a 

informação de qual momento aquele evento ocorreu, situando ele num instante único. Se se 

toma o instante presente e se calcula o intervalo de dias entre aquele evento e o momento 

atual, conhece-se, então, qual o período de tempo que determinada pessoa está naquela 

moradia; é um passo nos degraus dos níveis de informação, pois agora se sabe quanto tempo 

aquela pessoa vive no local. Observe que não há na base de dados qualquer campo registrando 

um dado de “período de moradia”, o conhecimento adquirido foi resultado da análise do dado. 

Um passo a mais pode ser dado no nível de informação se se buscar na base de dados a 

existência de um segundo dado de alocação para a mesma pessoa. Se a busca for positiva, então 

pode ser inferido que a pessoa realizou uma mudança de moradia e, ainda, que ela permaneceu 

determinado período de tempo na morada antiga. Observe que tal conhecimento não está nos 

dados da base, a análise e a interpretação dos dados é que conferem níveis cada vez maiores de 

conhecimento e, portanto, de informação sobre as atividades daquela específica pessoa. 

Um degrau ainda maior pode ser alcançado se combinações de campos e formação de 

conjuntos forem adotados. Considere agora todas as pessoas num momento passado do tempo 

e o campo “país” associado a elas naquele instante, para saber em qual país cada pessoa estava 

é preciso analisar para cada uma qual o último evento de instalação de nova moradia em relação 

ao tempo considerado, pois este conhecimento não está diretamente acessível na base num 

campo específico. Se contabilizar agora quantas pessoas são encontradas em cada conjunto 

formado pelos países, será conhecido o contingente de pessoas residindo em cada país naquele 

específico instante de tempo. Se armazenar estes dados processados e repetir o mesmo 

procedimento para diversos momentos de tempo, será obtida uma série temporal de retratos 

do tipo do resultado anterior. Agora, se orientar temporalmente todos os resultados 

armazenados e, varrendo por cada conjunto “país”, se selecionar aqueles países onde a média 

e sua dispersão apontam indiscutivelmente para redução ou aumento populacional; eis que 

serão conhecidos os países que, dentro do intervalo de tempo escolhido, sofreram processos 

seguros de emigração e imigração. Trata de um nível de informação um tanto já sofisticado 

retirado de uma base de dados aparentemente simples. 
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Tal processo de análise e interpretação pode ser aplicado de modo cada vez mais 

sofisticado e complexo sobre a mesma fonte de dados e níveis cada vez mais sofisticados de 

informações poderão ser alcançados; novas bases de dados podem ser derivadas da primeira e 

combinações entre elas podem ser feitas também. 

Apenas para exemplificar o conteúdo anterior, tome a mesma base de dados e realize 

uma discretização relativamente fina de todo o intervalo de tempo monitorado. Para cada 

instante, crie uma base de dados auxiliar contendo apenas a pessoa e o país que está residindo. 

Agora, para cada duas bases auxiliares consecutivas, procure identificar aqueles eventos nos 

quais a mesma pessoa alterou seu campo país e forme uma nova base auxiliar registrando o 

vetor orientado no tempo “país-1 -> país-2” para aquele pequeno período de tempo. Nesta 

última base auxiliar, refine os dados fazendo uma soma vetorial a fim de serem obtidos somente 

os vetores resultantes. Por fim, organize uma nova base de dados apenas com os campos de 

“intervalos de tempo” e “vetores resultantes”. Esta última base guarda a informação de toda a 

dinâmica de deslocamento populacional ao longo de todo o período de tempo, podendo serem 

identificadas as taxas de variação destes fluxos pelo período, inclusive os caminhos seguidos 

pelo deslocamento humano pelo planeta. Sem dúvida, é uma informação ainda mais precisa e 

refinada que foi derivada da base de dados original. 

O exemplo apresentado é altamente simples e didático para ilustrar como informação 

pode ser gerada através de dados. 

Conclusão 

 Nesta exposição simples foram caracterizadas as bases de dados relacionais como 

grandes tabelas contendo dados em campos pré-determinados que descrevem quase 

acidentalmente de modo não ambíguo uma pequena realidade monitorada. A priori são apenas 

encontrados dados em tais tabelas, a obtenção de informações envolve trabalhos de 

representação matemática, análise e interpretação dos resultados, não estando elas disponíveis 

diretamente. 

 As bases de dados registram apenas resultados de configurações da realidade 

monitorada e, em conjunto, podem revelar regras e fenômenos dinâmicos, i.e. informação. 
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