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9Prefácio

Prefácio

Quando temos apenas o texto a nossa frente, tentamos imaginar e conce-
ber em nossa mente a imagem descrita naquelas palavras sem nunca termos 
certeza do que realmente ela é. 

Se for apenas a imagem sem o texto ao seu lado, ficaremos algum tempo 
procurando tentar descobrir o que ela representa e o seu significado.

Quando temos os dois juntos, aí sim! O entendimento rápido e preciso 
acontece.

Isso é infografia, a integração entre texto e imagem usada para explicar 
uma série de coisas que existem no nosso planeta e no universo.

Seja no mundo microscópico, por dentro do corpo humano, através das 
grandes guerras. Milhões de anos atrás nos tempos dos dinossauros ou até 
mesmo nos mais extremos lugares do espaço, a infografia tem a missão de 
nos trazer informações visuais que nos levam a conhecimentos incríveis 
através da arte e da informação.

Com a evolução cada vez mais rápida da tecnologia, a infografia começa 
a ganhar espaço em várias mídias e pode se tornar uma das grandes apostas 
para o futuro da comunicação.

Revistas, Internet, televisão entre tantos outros meios de comunicação, a 
infografia vai estar cada vez mais presente no dia a dia de todos e, com cer-
teza, ela vai fazer a diferença.

Instrua-se, divirta-se e curta este livro e fique sabendo porque a infogra-
fia conquistou seu espaço e deixou sua marca nos quatro cantos do mundo.

 A infografia não descreve. Ela mostra!

Boa leitura!

Luiz Iria
Diretor	do	Núcleo	de	Infografia	da	Editora	Abril

infografiria.blogspot.com

Infografia: a arte de informar
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11Apresentação

Apresentação

A ideia de escrever um livro sobre infografia é antiga. Desde quando co-
mecei a estudar o tema, em 2004, chamava a minha atenção a ausência de 
uma obra nacional sobre este assunto. Como um país como o Brasil, que reúne 
alguns dos profissionais mais respeitados neste campo, poderia não ter um 
livro sobre infográficos? Confesso que, naquele momento, não me preocupei 
em encontrar esta resposta. As dúvidas e a dedicação ao estudo da infografia 
acabaram por levar a outras questões, no meu entender, mais prementes. E 
assim dediquei-me de forma sistemática a conceitos, tipologias, discussões 
acerca de características dos infográficos, e ao ensino da infografia. 

Com muitos destes questionamentos transformados em projetos de pes-
quisa, em 2006 criei o Núcleo de Pesquisa em Linguagens do Jornalismo 
Científico (NUPEJOC) no Departamento de Jornalismo da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina. O grupo começou modesto, com alguns voluntários 
e muitas propostas. Aos poucos, foi se profissionalizando, obtendo bolsistas 
de iniciação científica (PIBIC) e financiamento do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para duas pesquisas, além de 
apoio do Programa UOL Bolsa Pesquisa e da Fundação de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC). O grupo pas-
sou a integrar redes nacionais e internacionais de cooperação, com apoio da 
CAPES, e novos desafios se apresentaram, mostrando de forma ainda mais 
evidente o valor do trabalho coletivo. Sem tais apoios, o desenvolvimento 
das pesquisas que deram origem a este livro não teria sido possível.

Por isso, os leitores mais atentos vão perceber que cito várias vezes o 
NUPEJOC. A explicação é simples: foi a partir das discussões realizadas nas 
reuniões mensais do grupo que surgiram muitos dos conceitos, exemplos 

“Nascer leva tempo”
Vitor Ramil
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e resultados apresentados aqui. A cada leitura de livro, a cada pesquisa de 
campo, novas ideias, novos desafios, novos debates obrigavam a ir mais a 
fundo na busca por conceitos, explicações, análises. Divido, portanto, com 
todos os membros que passaram pelo grupo e com os que lá se encontram 
este livro. Sem eles, o trabalho não seria possível. Mas, não posso deixar de 
destacar, em especial, os agradecimentos a Felipe Mendes, Mayara Rinaldi, 
Elaine Manini e André Vendrami, precursores efetivos de toda esta história. 

O tempo foi revelando o inevitável: era preciso sistematizar o conheci-
mento produzido ao longo dos anos e a pesquisa “O uso da infografia na 
cobertura de Ciência e Tecnologia em jornais populares”, desenvolvida a 
partir de 2007, só fez reforçar esta necessidade. Por isso, os resultados destes 
anos de trabalho que foram apresentados em congressos nacionais e inter-
nacionais e publicados como capítulos de livros estão, agora, reunidos nesta 
obra que apresento aos que têm interesse no tema. Todos os textos a seguir 
são consequência dos debates estabelecidos nestes encontros e da repercus-
são causada pelos capítulos publicados, o que permitiu amadurecer várias 
ideias e propostas iniciais. Não se trata, portanto, de uma coletânea de arti-
gos, mas da consolidação da maioria deles, a partir desta saudável interação 
com os colegas de diversas universidades e com profissionais que contacta-
ram o grupo, visitaram o blog e o site do NUPEJOC, trouxeram novas referên-
cias, problemas de pesquisa, ideias. 

Alguns destes leitores cuidadosos já tinham chamado a atenção e, aqui, 
devo fazer o esclarecimento. Muitos vão perceber que uso como sinônimas 
as palavras infográfico e infografia ao longo de todo o livro. Embora se sai-
ba que alguns pesquisadores procuram estabelecer uma distinção entre os 
termos, decidi seguir uma tendência comum entre os profissionais da área, 
usando ambos para me referir ao mesmo objeto. Imagino que, assim, evita-
se ainda mais confusão conceitual, algo comum quando se trata de estudar 
ou explicar a infografia, sobretudo em função da origem anglo-saxã da pa-
lavra que, não raro, é usada de maneira equivocada, como será discutido ao 
longo deste livro. 

Esta opção também se deve ao fato de acreditar que, no fundo, o mais 
complexo quando se pretende discutir a infografia não é a questão semân-

12 Apresentação

Infografia e Jornalismo.indb   12 20/12/2010   16:25:41



13Apresentação

tica, em si. Os desafios da infografia estão em sua conceituação, em sentido 
amplo, e na sua prática. Pelo menos, foi isto o que me revelaram as ativida-
des orientadas realizadas no jornal laboratório Infociência do Curso de Gra-
duação em Jornalismo do Centro Universitário da Bahia (FIB), no início dos 
anos 2000. Foi lá, inclusive, enquanto orientava os alunos na cobertura de Ci-
ência e Tecnologia, ao lado de colegas como Paulo Munhoz e Carlos Henrique 
Brito, que o meu interesse pela infografia surgiu, em boa medida decorrente 
da falta de livros que fossem capazes, àquela época, de responder algumas 
das questões que os alunos colocavam quando eram incentivados a produzir 
infografias para a publicação. Depois, já na UFSC, procurei incentivar o uso 
dos infográficos na orientação de trabalhos de conclusão de curso. Estas ex-
periências, somada a todas as discussões teórico-conceituais desenvolvidas 
no âmbito do NUPEJOC, deram origem ao trabalho desenvolvido no jornal 
laboratório Zero do Curso de Graduação em Jornalismo, entre 2008 e 2009. O 
relato da experiência está no capítulo 4 deste livro, onde mostro como fazer 
infografia é desafiador. Por aceitarem fazer parte deste projeto, não posso 
deixar de agradecer aos professores Lucio Baggio e Sandro Galarça e aos 
alunos da disciplina Jornal Laboratório, oferecida no curso de graduação em 
Jornalismo da UFSC. 

Mas um livro como este não se faz, apenas, a partir de parcerias acadê-
micas. Por isso, não posso terminar esta breve apresentação sem agradecer 
aos profissionais das revistas Saúde e Superinteressante, sempre solícitos e 
dispostos a nos ajudar, em especial Dennis Russo, Luiz Iria, Lúcia Helena 
de Oliveira, Sérgio Gwercman, Rogério Maroja, Thiago Lyra e Alceu Nunes.  
Também é necessário agradecer à equipe do jornal Hora de Santa Catarina 
que forneceu templates e dados confidenciais que foram muito importantes 
para o desenvolvimento de pesquisas aqui relatadas. Este tipo de parceria 
só me faz acreditar ainda mais na necessidade de uma efetiva aproximação 
entre academia e mercado visando uma compreensão mútua e a efetiva me-
lhoria da qualidade da informação produzida e ofereciado ao público. No 
meu entender, o jornalismo de qualidade, comprometido com a cidadania, 
depende, também, deste tipo de movimento.
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15Um pouco de história

1Um pouco de história

No princípio, era a imagem. Para autores como De Pablos (1999), Sancho 
(2001) e George-Palilonis (2006), a informação gráfica faz parte da cultura vi-
sual do homem desde os tempos das cavernas e as pinturas rupestres seriam 
uma prova disto. Historicamente, há vários exemplos que nos mostram que, 
de fato, informações gráficas e computadores longe estão de manterem uma 
relação óbvia de causa e efeito. O mais clássico deles são os diagramas ma-
nuscritos de Leonardo da Vinci (Fig. 1) que costumam ser apontados por pro-
fissionais e pesquisadores como exemplos pioneiros de infografia. Tais como 
este, são citados como precursores na produção de informação gráfica dife-
renciada Wiliam Playfair e seu The Commercial & Political Atlas que, publica-
do em 1786, trazia 44 gráficos, muitos de febre ou de barras, algo totalmente 
inovador[1]; John Snow, que produziu um mapa de Londres, cruzando infor-
mações que foram capazes de provar a ligação entre a água contaminada e a 
epidemia de cólera que se alastrava pela cidade, em 1854; e, por fim, Charles 
Joseph Minard e seu trabalho gráfico – chamado por alguns de mapa e por 
outros de diagrama –, produzido em 1869,  que analisava o fracasso da inva-
são do exército napoleônico a  Moscou, em 1812. Seu esforço possibilita com-
preender melhor o porquê da derrota das tropas francesas, a partir de seis 
variáveis graficamente expostas que reúnem informações geográficas, esta-
tísticas e históricas. Mais contemporaneamente, destaca-se o surgimento dos 
pictogramas criados pelo movimento ISOTYPE, liderado por Otto Neurath, 
na década de 20 do século passado, que ajudaram a expandir o que comu-

1 Outras obras inovadoras de Playfair são Statistical Breviary (1801) e Statistical of the United States 
(1805).	Neste	terceiro	 livro,	ele	 inova	ao	criar	o	que	mais	tarde	ficaria	conhecido	como	gráfico	de	
pizza (pie chart).
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16 Infografia	e	Jornalismo:	conceitos,	análises	e	perspectivas

mente se chama de alfabetização visual. Sem dúvida, até chegar à conhecida 
revolução do Macintosh, da Apple, há muita história. Este livro não pretende 
dar conta dela, mas ater-se de modo específico aos infográficos jornalísticos. 

Figura 1 – Manuscrito de Leonardo da Vinci, sobre o  
desenvolvimento de embriões, produzido no século XVI

Imagem + Texto

Comecemos, então, por aqueles que são considerados os primeiros info-
gráficos da imprensa contemporânea. Em 20 de abril de 1801, explica Ribei-
ro (2008, p. 80), o The Times publicou o esquema de uma batalha naval entre 
a frota inglesa e a dinamarquesa. Longe dos modelos mais contemporâneos 
de infografia, este diagrama, a seu modo, explica a estratégia adotada que 
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17Um pouco de história

levou à vitória britânica. Autores como Peltzer (1991), Sancho (2001), entre 
outros, defendem que o primeiro infográfico publicado pela grande impren-
sa é aquele intitulado Mr. Blight́ s House. Veiculada na primeira página do 
londrino The Times, em 07 de abril de 1806, a figura abaixo explicava um 
assassinato (Fig. 2), detalhando o passo-a-passo do homicida quando estava 
dentro da casa, a trajetória da bala que matou Isaac Blight e o local onde o 
homem caiu morto.

Figura 2 – A casa de Mr. Blight 
Fonte:	Peltzer	(1991,	p.	108).
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Temos aqui uma versão rudimentar de infográfico jornalístico. É im-
portante frisar que definimos este termo como uma modalidade discursiva, 
ou subgênero do jornalismo informativo, na qual a presença indissociável 
de imagem e texto – e imagem, aqui, aparece em sentido amplo – em uma 
construção narrativa permite a compreensão de um fenômeno específico 
como um acontecimento jornalístico ou o funcionamento de algo comple-
xo ou difícil de ser descrito em uma narrativa textual convencional. Como 
defende Moraes (1998, p. 111), “a infografia [...] pode ser entendida como um 
esforço de apresentar, de maneira clara, informações complexas o bastante 
para serem transmitidas apenas por texto”. Consideramos que seja funda-
mental que as informações trazidas por uma infografia jornalística sejam 
relevantes para a compreensão ou contextualização de um acontecimento 
específico. Neste sentido, adotamos um conceito distinto daquele defendido 
por Cairo (2008, p. 21), por exemplo, que a compreende como “uma represen-
tação diagramática de dados.”[2]

A partir da bibliografia especializada e da análise de mais de cinco cente-
nas de infográficos publicados em diferentes meios impressos e cibermeios, 
afirmamos que o infográfico é composto por elementos icônicos e tipográ-
ficos e pode ser constituído por mapas, fotografias, ilustrações, gráficos e 
outros recursos visuais, inclusive aqueles mais abstratos e não necessaria-
mente icônicos. Esta relação entre imagem e texto, indissociável, é para nós 
umas das principais características da infografia jornalística. Autores como 
Cairo (2008, p. 21) defendem que a infografia não tem que ter, necessaria-
mente, palavras, tomando como uma das principais referências trabalhos 
como o de Nigel Holmes em Wordless Diagrams, de 2005. Entendemos que, 
neste caso, não temos infografia, mas, como o livro de Holmes parece indi-
car, diagramas que podem ou não ser usados em um infográfico.  Um dos 
exemplos pode ser visto na imagem intitulada How to curtsy (Fig. 3).

O próprio Holmes, aliás, em entrevista para Heller (2006, p. 3), diz que 
“quando se trata de explicar algo, os melhores resultados são obtidos me-
diante a combinação de ilustrações e texto. [...] O modo de narrar uma his-

2 “[...] una representación diagramática de datos.” 
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tória por meio da imprensa consiste em pensar na fusão entre ilustração e 
palavra.”[3]

 
Figura 3 – How to curtsy (Como fazer uma reverência) 

Fonte:	Holmes	(2005,	p.	35).

Na internet, a produção de infográficos pode incluir recursos multimídia 
– como vídeos e áudios – e, no caso do chamado infográfico dinâmico, permi-
tir que o leitor utilize informações disponibilizadas em banco de dados para 
construir a infografia, a partir de suas demandas específicas, estabelecendo 
graus cada vez mais crescentes de interatividade. 

3	“cuando	se	trata	de	explicar	algo,	se	obtienen	los	mejores	resultados	mediante	la	combinación	de	
ilustraciones y texto. [...] El modo de narrar una historia por medio de la imprenta consiste em pensar 
en la fusión entre ilustración y palavra.”
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Precursores

Se, como comprovado, muito antes das mudanças proporcionadas pelo 
uso de computadores nas redações já se produziam infográficos – ou, ao 
menos, versões menos elaboradas deles – foi nos anos 80 que sua presença 
se popularizou, exatamente em função de algumas facilidades que a infor-
mática e o avanço de recursos de impressão introduziram no processo de 
produção. Isto não se deu de forma repentina, mas gradual e constante. Nos 
anos 30, segundo depoimento de Nigel Holmes (HELLER, 2006 p. 9), a revista 
Fortune, dos Estados Unidos, já era reconhecida pela qualidade dos gráficos 
ilustrativos que publicava. Na década de 70, o St. Petersburg Times inovava 
ao publicar sua capa regularmente em cores, colaborando para tornar o uso 
deste recurso mais popular nos jornais americanos (GARCIA; STARK, 1991) e 
a revista Time, desde o final da década de 70, também se destacava ao trazer 
regularmente em suas páginas os gráficos de Holmes, considerado um dos 
pioneiros no uso da infografia contemporânea, ao lado de Peter Sullivan. 
Segundo Urabayen: 

Aqueles gráficos de Holmes na TIME foram a grande novidade gráfica nos 

anos em que foram publicados  (1978 a 1983) e logo foram imitados por 

muitas publicações, entre elas o USA Today. [...] O estilo de Holmes se po-

pularizou mais, convertendo-o no infografista de maior influência na im-

prensa mundial (HELLER, 2006, p. XX)[4].

Mas foi a partir da década de 80 do século XX que aconteceu uma altera-
ção expressiva no que se compreendia como forma de conceber o design da 
notícia ou a programação visual de jornais. O marco foi o já citado diário USA 
Today, fundado em setembro de 1982, que nasceu com uma aposta editorial 
que o diferenciava, calcada no uso sistemático de textos curtos, e, sobretu-
do, em formas inovadoras de uso de cores, de produção/concepção de mapas 
(como os seus hoje clássicos mapas do tempo), de gráficos, de infográficos e 

4	“Aquellos	gráficos	de	Holmes	en	TIME	constituyeron	la	gran	novedad	gráfica	de	los	años	en	que	
aparecieron (1978 a 1983) y pronto fueron imitados por muchas publicaciones, entre ellas USA Today 
[…]	Así,	aquel	estilo	de	Holmes	se	extendió	todavía	más,	convietiéndole	en	el	infografista	de	mayor	
influencia	en	la	prensa	mundial.”
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21Um pouco de história

outros tantos recursos similares (GEORGE-PALILONIS, 2006, p. 5). Naquele 
jornal, mostrar a informação, desde o início, era, mais do que essencial, obri-
gatório. Quando questionado sobre que tipo de filosofia estava presente na 
redação naquela época, um de seus fundadores, J. Ford Huffman, relembra:

Eu acredito que Richard Curtis viu a possibilidade do USA Today ser mais 

facilmente lido pelos seus leitores graças à informação contada visualmen-

te. E isto de fato aconteceu. A média de leitores do jornal era de 6 milhões 

por dia (GEORGE-PALILONIS, 2006, p. 15)[5].

As propostas do veículo estadunidense e suas influências foram replica-
das, para o bem e para o mal e, muitas vezes, de maneira acrítica, em vários 
diários nos Estados Unidos e também em outros países. Em 1989, um estudo 
de Sandra Utt e Steve Pasternack analisou 161 jornais diários e demonstrou 
que a maioria havia sido redesenhada nos cinco anos anteriores e, na sua re-
forma, eles priorizaram o uso de cores e gráficos no design da notícia (Stoval, 
1997).  Mais tarde, já no início da década de 90, um estudo de Eye Trac©, con-
duzido por Garcia e Stark (1991), queria verificar a influência da cor no modo 
de leitura das páginas.  A pesquisa, porém, foi capaz também de comprovar 
cientificamente que havia muitos mitos por trás da concepção clássica do de-
sign de jornais e no modo como os editores e outros profissionais envolvidos 
no processo de produção jornalística compreendiam a relação do leitor com 
o produto, visualmente falando. 

Entre as descobertas, o fato de fotos grandes (três colunas ou mais) e ele-
mentos gráficos/arte chamarem mais a atenção do leitor do que as notícias 
e reportagens – mesmo quando impressos em preto e branco – sendo, geral-
mente, o ponto de entrada nestas páginas. Além disso, os elementos visuais 
determinam o caminho de leitura adotado pelo público. Se um elemento é 
grande e em cores, não importa onde esteja na página, o leitor será atraí-
do inicialmente por ele e nem sempre será atraído para a leitura dos textos 

5	“I	believe	he	[Richard	Curtis,	editor	de	Gráficos	e	Fotografia	do	USA Today à época, apontado como 
um	dos	principais	artífices	do	projeto	inovador	em	curso.	N.A]	saw	the	possibility	that	USA	Today	
could make reading easier for readers by telling information visually. It must have worked. The paper 
averages six milion readers a day.”
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que o acompanham. As evidências levaram os autores a defenderem, por 
exemplo, que editores, repórteres e designers buscassem caminhos diferen-
ciados, abandonando certas práticas arraigadas, aliando design e texto de 
modo a atrair o leitor de forma mais integrada, compreendo melhor as suas 
preferências. O interessante é que, mesmo passados quase 20 anos desde a 
publicação desse estudo, ainda há muitos veículos e profissionais, sobretudo 
entre os jornalistas, que têm grande dificuldade em investir em formas ino-
vadoras e eficazes. Obviamente que o caminho não é fácil.

Se o USA Today foi essencial para o design de notícias, a Guerra do Golfo, 
de 1991, é apontada como marco específico da história da infografia contem-
porânea e do que se convencionou chamar de jornalismo visual – expressão 
definida por autores, entre eles Lester (HARRIS; LESTER, 2002, p. 11), como 
o resultado da prática de contar histórias com palavras, imagens e recursos 
de design, envolvendo não apenas habilidade, mas conhecimentos de áreas 
bastante distintas para a concepção de um produto cada vez mais comple-
xo. Não era a primeira vez que um confronto bélico obrigava os jornais a 
buscarem formas diferenciadas para narrar os acontecimentos, isto já havia 
acontecido tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial e até antes 
disto. Alberto Cairo conta que durante a Guerra da Crimeia (1853-1856) e 
a Guerra de Secessão (1861-1865) alguns jornais enviaram ilustradores aos 
campos de batalha que se encarregavam de produzir um relato dramatizado 
dos confrontos. No caso da Guerra do Golfo, havia uma censura grande e a 
dificuldade para obter imagens (fotos) do conflito em si, em terra, era um 
desafio para os jornais que ofereciam regularmente informação gráfica de 
qualidade para os seus leitores. Algo semelhante, mas por motivos distintos, 
havia acontecido na cobertura da Guerra das Malvinas, em 1982. Nove anos 
depois, os jornalistas contavam com poucas alternativas e isto incentivou a 
produção regular de infográficos. Como explica De Pablos:

Naquela dinâmica de mostrar o desconhecido ou aquilo que necessita de 

uma explicação gráfico- textual, quando chegou a guerra, os jornais pude-

ram mostrar iconograficamente os detalhes do que não podiam mostrar 
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melhor com fotografias [...] principalmente porque em Bagdá não havia 

repórteres fotográficos (DE PABLOS, 2001, p. 70)[6].

O entusiasmo com aquela que parecia ser uma nova e revolucionária 
linguagem foi analisado criticamente por especialistas como Nigel Holmes. 
Javier Errea, em 2004, mais de dez anos depois da Guerra, dizia que o inves-
timento daquela época apontava para uma certa dose de  ingenuidade de 
novatos que viam na infografia uma forma de usar muitas de suas habilida-
des e, em certa medida, provocar a concorrência. Cairo também faz críticas 
ao modo como a infografia foi utilizada na cobertura do conflito. No seu en-
tender, do ponto de vista jornalístico, o uso da infografia foi problemático, 
sobretudo porque havia uma preocupação maior com a beleza, em si, dos 
gráficos do que com a precisão da informação relatada, com ênfase na espe-
tacularização da Guerra. Sua críticas vão além:

Como havia ocorrido em 1889 com o New York  Journal e a explosão do Mai-

ne em Cuba, os gráficos sobre a primeira Guerra do Golfo estavam cheios 

de meias verdades, exageros e detalhes completamente inventados. Esti-

listicamente eram muito sofisticados: a qualidade das ilustrações alcan-

çou níveis nunca vistos até então. Eticamente, porém, a Guerra do Golfo 

de 1991 foi um ponto obscuro do jornalismo visual que haveria de marcar 

todos os conflitos  posteriores até os nossos dias, especialmente fora da 

imprensa estadunidense ‘de elite’ (CAIRO, 2008, p. 55)[7].

6	 “En	 aquella	 dinámica	 de	mostrar	 lo	 desconocido	 o	 lo	 que	 necesita	 de	 una	 explicación	 gráfico-
-textual,	 llegado	el	momento	de	la	guerra,	 los	periódicos	pudieron	mostrar	iconográficamente	los	
detalles	de	lo	que	no	podían	enseñar	de	mejor	manera	con	fotografías	[…]	principalmente	desde	que	
en Bagdad no quedaron fotógrafos de prensa.”
7	“Como	había	ocurrido	en	1889	con	El	New	York	Journal	y	la	explosión	del	Maine	en	Cuba,	los	gráfi-
cos sobre la primera Guerra del Golfo estaban llenos de medias verdades, exageraciones y detalles 
completamente	inventados.	Estilísticamente	eran	muy	sofisticados:	la	calidad	de	las	ilustraciones	al-
canzó cotas nunca vista hasta el momento. Éticamente, sin embargo, la Guerra del Golfo de 1991 fue 
un	punto	oscuro	del	periodismo	visual	que	habría	de	marcar	todos	los	conflictos	posteriores	hasta	
nuestros días, especialmente fuera de la prensa ‘de élite’ estadounidense.”
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 A infografia no Brasil

Foi também na década de 90 que a infografia começou a ser usada de 
modo mais frequente no Brasil, embora a presença de gráficos informativos 
seja bem anterior a este período. Recentemente, localizou-se o que seria uma 
das primeiras manifestações do uso de recursos gráficos precursores da in-
fografia, no jornal o Estado de S.Paulo, publicada em 18 de agosto de 1909, há 
mais de cem anos, portanto (Fig. 4). A descoberta gerou uma série de discus-
sões em redes sociais – como o Twitter – e em alguns blogs especializados 
não só do Brasil, como de outros países, Espanha, por exemplo. Em entrevis-
ta a Rodrigo Caixeta, para a ABI – Associação Brasileira de Imprensa –, Léo 
Tavejnhansky, de O Globo, conta que o jornal publicou o que ele entende ser 
um infográfico na primeira página da sua edição n.1, em 1925, “mostrando o 
aumento dos automóveis no Rio de Janeiro de um ano para outro”. 

Figura 4 – A Navegação Brasileira 
Fonte:	Jornal	O Estado de S.Paulo, 18 ago. 1909

Na revista Veja, localizamos gráficos semelhantes – que aliam dados esta-
tísticos e ilustração – já na década de 70 e, em meados dos anos 80, algumas 
versões embrionárias de infográficos. No livro A Revista no Brasil, da Editora 
Abril, lemos que “a infografia apareceu nas revistas e nos jornais no final 
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dos anos 70 como uma resposta da imprensa escrita ao impacto visual que a 
televisão e o computador trouxeram ao universo da notícia” (A REVISTA NO 
BRASIL, 2000, p. 76). A preocupação com a informação gráfica estava tam-
bém nas primeiras versões do polêmico Projeto Folha que, em sua versão 
1985-86, valorizava o jornalismo de serviço e a explicação detalhada, didáti-
ca, dos acontecimentos. No caso, interessa-nos mais especificamente o que se 
compreendia, à época, por didatismo e vale reproduzir um trecho do Projeto:

Tudo deve ser explicado, esclarecido e detalhado – de forma concisa e exa-

ta, numa linguagem tanto coloquial e direta quanto possível [...] O didatis-

mo deve estender-se também à disposição visual do que é editado. Precisa-

mos consolidar e homogeneizar os recursos gráficos [...] A apreensão pelo 

leitor deve ser fácil, clara e rápida. [...] A rigor, tudo o que puder ser dito 

sobre a forma de quadro, mapa, gráfico ou tabela não deve ser dito sob a 

forma de texto (SILVA, 2005, p. 122).

Talvez diante destas diretrizes editoriais, Massimo Gentili, então editor 
de Arte da Folha de S.Paulo, afirmou, em 2005, também a Caixeta, que o jor-
nal foi o primeiro no Brasil a usar infográficos. Ary Moraes, um dos poucos 
a tentar recontar, ainda que parcialmente, a história da infografia no Brasil, 
lembra que a expressão infografia começou a ser usada no país no final dos 
anos 80, “trazida pelos poucos iniciados que tinham contato, principalmen-
te, com o trabalho desenvolvido pela SND [Society for News Design], e seu 
uso limitava-se ao círculo dessas pessoas” (MORAES, 1998, p. 68). Em outros 
jornais que investiram na informatização nos anos 80, a exemplo do Diário 
Catarinense, o investimento em informação gráfica também ganhou fôlego e 
alguma constância em diversas coberturas.

Nos anos 90, as reformas gráfico-editoriais em muitos jornais brasileiros, 
muitas vezes com a contratação de consultorias internacionais, passaram 
a ser comuns e, graças a elas, a presença da infografia se tornou mais cor-
riqueira nas páginas de diversos diários. De acordo com o testemunho de 
Moraes, a reforma do jornal O Dia, em 1992, foi emblemática. O jornal inovou 
ao criar o primeiro departamento de infografia e ilustração do Brasil, em 
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1994, e ganhar um prêmio Malofiej[8], em 1996, quando o departamento já 
havia se transformado em uma editoria do jornal, “tornando-se o primeiro 
diário brasileiro a ser premiado no concurso, o mais importante do mun-
do” (MORAES, 1998, p. 70). Depois deste primeiro prêmio, o Brasil sempre se 
destacou na competição, apesar dos altos e baixos, conseguindo uma série 
de outras medalhas ao longo dos últimos 14 anos. Na edição de 2009 do Ma-
lofiej trabalhos brasileiros obtiveram quatro medalhas, uma para a Folha 
de S.Paulo e três para revistas do grupo Abril, que, desde os anos 90, investe 
em infografia, tendo conquistado o seu primeiro Malofiej em 1997, com um 
infográfico publicado pela revista Veja. 

Na Abril, aliás, também foi no início dos anos 90  que o investimento em 
infografia tornou-se uma prática e, apesar de algumas resistências enfren-
tadas no período inicial de implantação, não demorou até que fossem con-
quistados prêmios, como em 1997, pela revista Veja, e em 1998, pela Supe-
rinteressante. Eugenio Bucci, que à época atuava na secretaria editorial da 
Abril, conta em entrevista à pesquisadora Mayara Rinaldi que, primeiro, 
foi criado dentro da empresa um grupo de autotreinamento, integrado por 
profissionais de algumas revistas e coordenado por Flávio Dieguez. O prin-
cipal objetivo era formar pessoal. “A partir deste grupo, nós começamos 
a mandar profissionais para o exterior e a convidar especialistas de fora 
que nos orientavam nesta busca pelo estabelecimento de uma linguagem 
infográfica”, relembra Bucci. 

Naqueles anos, o treinamento com profissionais de fora do país era uma 
constante. Ainda de acordo com o que relata Moraes em sua dissertação de 
Mestrado, em 1993 o Estado de S.Paulo trouxe ao Brasil o infografista Jeff 
Goertzen, dos Estados Unidos, para um trabalho de treinamento na redação 
do jornal. Em 1994, foi a vez de O Globo promover um ciclo de palestras com 
Nigel Holmes. Em 1996, Jeff Goertzen volta ao Brasil para um workshop pro-
movido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). Aos poucos, os brasileiros 
foram dominando a infografia jornalística e muitos profissionais se torna-

8	O	prêmio	Malofiej	foi	criado	em	1993,	por	dois	professores	da	Universidade	de	Navarra,	em	parceria	
com	o	capítulo	espanhol	da	SND.	O	nome	é	uma	homenagem	ao	argentino	Alejandro	Malofiej,	um	dos	
pioneiros	no	uso	da	infografia	em	todo	o	mundo.	A	premiação	acontece	todos	os	anos	desde	então.
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ram referência, inclusive internacional. Luiz Iria, um desses destaques, lem-
brava em entrevista a Mayara Rinaldi, em 2005:

Hoje a infografia não só na Super como na Mundo Estranho é um referên-

cia mundial, as pessoas se inspiram nos nossos infográficos, várias revis-

tas, principalmente na Europa, compram nossos infográficos, então é uma 

linguagem que já virou marca registrada da revista (RINALDI, 2005).

Consolidando-se como linguagem, a infografia também gerava muitas 
dúvidas e apreensões, tópico que será aprofundado na análise do caso da 
Superinteressante, entre 1994 e 2004, presente no capítulo 3. Em meio à ne-
cessidade de esclarecer e aperfeiçoar o que se compreendia como lingua-
gem infográfica, em uma época na qual as escolas de jornalismo pratica-
mente não abordavam este tema, merece destaque o Manual de Infografia 
da Folha de S.Paulo, produzido em 1998 por Mario Kanno e Renato Brandão.

O livreto de 36 páginas trazia dados interessantes, desde o conceito de in-
fografia – “recurso gráfico que se utiliza de elementos visuais para explicar 
algum assunto ao leitor. Esses elementos visuais podem ser tipográficos, grá-
ficos, mapas, ilustrações ou fotos” – até detalhes sobre o processo de produ-
ção e edição de uma série de recursos gráficos como mapas, gráficos e fluxo-
gramas. Interessante, também, é a indicação da necessidade de um trabalho 
integrado na redação, um desafio que se apresenta até hoje, em veículos do 
mundo inteiro. O cuidado dos autores era tão grande que produziram até o 
diagrama reproduzido na página seguinte (Fig. 5).

O futuro

Nos últimos 20 anos, as discussões sobre a infografia parecem estar sem-
pre em torno de posições extremas. Durante a edição de 1999 do Malofiej, 
Mario Tascon – um dos principais nomes da infografia na Espanha e consul-
tor internacional de diversos jornais – foi categórico ao afirmar que a info-
grafia morreu. E explicou:
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Figura 5 – Modelo de Diagrama  
Fonte:	Kanno;	Brandão	(1998,	p.	32).
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Temos provado de tudo e temos esquecido dos nossos leitores. Tudo muda: 

programas, sociedade... Porém nós, os infografistas, temos nos acomodado. 

Temos nos convertido em funcionários do gráfico. Trabalhamos para ga-

nhar prêmios, não para nossos leitores. Fazemos pouca info e muita grafia. 

Sinceramente, fazemos gráficos piores do que o que fazíamos há uma dé-

cada (ERREA, 2004, p. 1-2)[9].

O balde de água fria no entusiasmo que dominava muitas redações à 
época tinha razão de ser. Mas, aos poucos, em vários veículos de todo o 
mundo, os profissionais foram conseguindo equilibrar a produção, fugin-
do dos excessos e valorizando a informação jornalística. Claro que isto não 
se aplicou a todos, mas uma rápida consulta aos livros do Malofiej, onde se 
pode ver os trabalhos premiados, parece comprovar que se estava buscan-
do o equilíbrio, ainda que não se perdesse de vista a necessidade de ino-
vação. Alguns outros momentos foram decisivos e obrigaram a uma nova 
reflexão sobre o potencial da infografia – como a cobertura do 11 de setem-
bro. Ainda hoje, os desafios são muitos e passam por uma série de aspectos, 
a começar pela própria formação profissional.

Em meio a um período de muitas incertezas sobre o futuro do próprio 
jornalismo como o conhecemos, os discursos voltaram a ficar inflamados e 
polêmicos. Em 2008, Javier Errea, professor da Universidade de Navarra e 
então presidente do capítulo Espanhol da Society for News Design (SND-E), 
publicou um artigo provocador. Nele, afirma que só a infografia salvará os 
jornais impressos e justifica:

Por que digo isto? Porque uma infografia oferece as ferramentas para aca-

bar com a fórmula clássica de fazer jornalismo: Informação = Título + Texto 

+ Foto. Esta fórmula serviu durante muitos anos. Foi como um mecanismo 

de segurança para jornalistas de todos os tipos e condições. Nosso guia. O 

que, sem dúvida, acabou por uniformizar a maneira de contar a realidade, 

9	“Hemos	probado	de	todo	y	hemos	olvidado	a	nuestros	lectores.	Todo	cambia:	software,	sociedad…,	
pero	los	infografistas	nos	hemos	acomodado.	Nos	hemos	convertido	en	funcionarios	del	grafico.	Traba-
jamos	para	ganar	premios,	no	para	nuestros	lectores.	Hacemos	poca	info	y	mucha	grafia.	Sinceramen-
te,	hacemos	peores	gráficos	que	hace	una	década”
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submetendo-a às estreitas margens da narrativa textual (ERREA, 2008, p. 

58-60)[10].

Em sua argumentação, o jornalista alega que, como narrativa, a info-
grafia pode se caracterizar como um diferencial necessário em tempos 
nos quais se proclama o fim do jornal impresso. Ele recorre aos estudos de  
Holmqvist[11] e sua equipe, para mostrar que os infográficos não só atraem o 
leitor como são capazes de fazê-los permanecer em uma determinada página. 
Em meio a um breve panorama histórico da própria evolução do uso da in-
fografia no jornalismo contemporâneo – especialmente nos anos 90 – Errea 
defende:

O poder da infografia é imenso e significa literalmente que há um mundo 

de formatos a explorar. Em definitivo, a chave está tanto nas histórias que 

se contam – o segredo de sempre – e em como se contam. A novidade: ade-

quar as histórias a uma narrativa (ERREA, 2008, p. 66)[12].

As discussões em torno do presente e do futuro da infografia se intensi-
ficam ano após ano, revelando algumas contradições e muitos desafios. Em 
um “Manifesto” publicado em uma edição do livro do Malofiej (2009), Juan 
Antonio Giner (2009, p. 8) proclama que os “infográficos monomedia estão 
mortos” para defender que o futuro da infografia está na multimidialidade. 
Ao mesmo tempo, ele explica que sempre entendeu que a linguagem visual 
era uma arma muito poderosa para contar histórias. Isto porque o presiden-
te e fundador da Innovation Internacional Media Consulting Group acredita 
que os infografistas não são artistas, mas jornalistas visuais ou contadores 
de histórias visuais. 

10 “¿Por qué digo esto? Pues porque la infografía ofrece todas las herramientas para acabar con la 
fórmula	clásica	de	hacer	periodismo:	Información	=	Título	+	Texto	+	Foto.	Esta	fórmula	sirvió	durante	
muchos	años.	Ha	sido	como	un	mecanismo	de	seguridad	para	periodistas	de	todo	pelaje	y	condición.	
Nuestro el libro de ruta. Que, sin embargo, ha acabado por uniformizar la manera de contar la reali-
dad, sometiéndola a los estrechos márgenes de la narrativa textual.”
11	Kenneth	Holmqvist	é	um	dos	principais	pesquisadores	do	Laboratório	de	Humanidades	da	Univer-
sidade	de	Lund.	Seus	trabalhos	versam	sobre	as	ciências	da	cognição	e	informação	gráfica.	
12	“[...]	el	poder	de	la	infografia	es	inmenso	y	significa	literalmente	que	hay	un	mundo	de	formatos	
por	explorar.	Que,	en	definitiva,	la	clave	está	tanto	en	las	historias	que	se	cuentan	–	el	secreto	de	
siempre	–	y	en	cómo	se	cuentan.	La	novedad:	adecuar	las	historias	a	una	narrativa.”
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O artigo de Errea provocou reações, o manifesto de Giner também não 
foi menos polêmico[13]. No entanto, não se pode dizer que ambos tragam 
ideias propriamente novas. O futuro e o presente da infografia continuam 
em discussão.

13 Sobre isto ler os artigos e comentários publicados no blog Visualmente –	<http://visualmente. 
blogspot.com/>.	Alberto	Cairo,	 em	entrevista	ao	NUPEJOC,	 em	2008,	 ao	 ser	questionado	 sobre	a	
afirmação	de	que	a	infografia	pode	salvar	o	jornalismo,	foi	enfático	“Acho	que	não.	Os	leitores	vão	
ser	mantidos	pela	qualidade	do	conteúdo,	não	porque	você	começa	a	usar	um	 jeito	diferente	de	
contar	histórias.	O	grande	problema	dos	jornais	impressos	é	que	eles	estão	fazendo	o	mesmo	que	os	
jornais	online, no dia seguinte em que aconteceu o acidente em Madri; eles dizem ‘Caiu um avião em 
Madri’,	eu	já	sei	isso,	eu	quero	que	me	conte	o	por	quê.	[...].	O	impresso	tem	que	aprofundar.	Eu	vejo	
uma complementaridade entre impresso e online,	isso	reforça	a	marca	do	jornal.	A	infografia	não	vai	
ajudar,	ajudará	no	mesmo	sentido	que	pode	ajudar	um	bom	texto”.	
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2O infográfico jornalístico

Todo infográfico deve conter alguns elementos obrigatórios, a saber: 
(1) título; (2) texto introdutório – uma espécie de lead de poucas linhas com 
informações gerais; (3) indicação das fontes; e (4) assinatura do(s) autor(es) 
(DE PABLOS, 1999), (SOJO, 2000) e (GEORGE-PALILONIS, 2006). Este formato 
é adotado nas redações que têm tradição na produção de infográficos e con-
tribui de maneira efetiva para a maior qualidade do material apresentado 
ao leitor (telespectador, no caso da tevê e usuário/interagente, na infografia 
online). Além disso, um bom infográfico costuma contar com recursos visu-
ais diversos como fotografias, mapas, tabelas, ilustrações, diagramas, entre 
outros. Mas um mapa é, por princípio, um infográfico jornalístico? O limite, 
acreditamos, dar-se-ia a partir de uma equação bastante simples: um info-
gráfico jornalístico, porque é uma das manifestações do chamado gênero 
informativo, como veremos no capítulo 3, pressupõe uma narrativa, sendo 
que, neste caso, ela é construída a partir da inter-relação indissolúvel entre 
texto (que vai além de uma simples legenda ou título) e imagem que deve 
ser mais que uma ilustração de valor essencialmente estético, por exemplo, 
mas algo que tenha o propósito claro de contribuir para a construção e con-
sequente compreensão plena desta narrativa. Neste sentido, vale destacar 
que compreendemos narrativa como o ato de “relatar eventos de interesse 
humano enunciados em um suceder temporal encaminhado a um desfecho” 
(MOTTA, 2004, p. 7). Também concordamos com Vogel, que a define como 
uma realização que nos permite “compartilhar experiências e conhecimen-
tos, e alargar o contexto pragmático” (VOGEL, 2009, p. 270).  

Na infografia jornalística, esta construção narrativa não deve perder de 
vista a importância que cada elemento verbal e gráfico deve ter e aí a neces-
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sidade do autor de um infográfico estar sempre atento ao fato de que, como 
modalidade jornalística, cada elemento componente do discurso do infográ-
fico como uma peça da narrativa deve manter uma relação evidente com 
aquilo que se compreende como realidade. Genette (2008, p. 272) defende 
que “toda narrativa comporta com efeito, embora nitidamente misturadas 
e em proporções muito variáveis, de um lado representações de ações e de 
acontecimentos, que constituem a narração propriamente dita, e de outro 
lado, representações de objetos e personagens, que são o fato daquilo que 
se denomina hoje a descrição”. Então, no caso da infografia, cada imagem 
e cada frase devem ser pensadas como elementos que efetivamente auxi-
liem não só na construção da narrativa, enquanto “uma realização media-
ta da linguagem que propõe comunicar uma série de acontecimentos a um 
ou mais interlocutores” (VOGEL, 2009, p. 270), mas como elementos de uma 
construção mais complexa que agrega todas as questões e impasses deon-
tológicos próprios do jornalismo ao também descreverem objetos, persona-
gens, fenômenos. Se um carro bateu em um muro, não adianta representá-lo 
batendo em uma cerca, não é a mesma coisa. Se o muro era de concreto, ele 
não era de tijolos, e isto faz muita diferença para o leitor, e como em um tex-
to tradicional, o infografista-repórter não pode desconhecer estas diferen-
ças porque cada elemento também descreve, enquanto constrói-se a própria 
narrativa. Por isso, ele deve ser cuidadoso em todas as etapas de produção do 
infográfico, a começar pela própria apuração, como veremos mais adiante.  

Podemos dizer, portanto, que este binômio imagem e texto – compreendi-
do aqui em sentido amplo –, na infografia jornalística, exerce, por princípio, 
uma função explicativa e não apenas expositiva. O infográfico, enquanto 
discurso, deve passar uma informação de sentido completo, favorecendo a 
compreensão de algo, e nem imagem nem texto devem se sobressair a pon-
to de tornar um ou outro dispensável. O infográfico também não pode ser 
construído de maneira aleatória ou que privilegie a estética ou os recursos 
tecnológicos em detrimento da informação jornalística.

Sojo (2000) é um dos autores que mais se preocuparam em distinguir a 
infografia jornalística de outras manifestações gráficas comuns em veículos 
informativos. A questão surge, sobretudo, em função de alguns problemas 
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de ordem semântica, na medida em que os termos informação gráfica, grá-
ficos, gráficos informativos, infográficos, muitas vezes, sobretudo na língua 
inglesa, costumam ser usados para se referir a manifestações distintas entre 
si. Para tentar fazer uma distinção mais adequada entre estas manifesta-
ções, o pesquisador revisa diversos autores e tenta derrubar aquilo que ele 
chama de terceiro dos seis mitos que elenca sobre a infografia, ou seja, o de 
que o termo gráfico equivale a infografia. Para isto, Carlos Sojo destaca cin-
co diferenças fundamentais entre infografia jornalística e demais tipos de 
gráficos. Na sequência, fala sobre o quarto mito que seria exatamente a clas-
sificação de mapas, tabelas e gráficos estatísticos como formas de infografia. 

Concordamos com muitos dos argumentos apresentados por Sojo, mas 
destacamos a necessidade de se constituir esta diferenciação a partir da nar-
rativa, em si. Algumas vezes, os recursos gráficos apresentados em jornais e 
revistas – e até em veículos online que, em tese, deveriam privilegiar recur-
sos multimidiáticos – são o que chamamos de mapas, tabelas, gráficos ilus-
trados, algo bem diferente dos infográficos. É o caso da tabela abaixo (Fig. 1).

Figura 1 – Exemplo de Tabela  
Fonte:	Veja, ano 39, n. 48, p. 60, 6 dez. 2006. Original colorido

Se tirarmos a imagem (Fig. 2), a mudança, em termos de produção de 
sentidos, se dá, em essência, ao nível do design, sobretudo se levarmos em 
consideração que a tabela não está sozinha – acompanha uma matéria sobre 
as disputas entre o homem e o computador, a qual é ilustrada, inclusive, por 
foto de um jogo de xadrez. De igual modo, os dados embora constituam uma 
informação importante e, até certo ponto, autônoma, são, jornalisticamente, 
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dependentes da matéria para comporem um quadro completo de informa-
ção, para além do conteúdo numérico. Por fim, há a apresentação de uma sé-
rie de informações, mas não uma narrativa, o que não retira a importância 
de recursos desta natureza, e é inegável que tabelas cumprem uma função 
importante dentro do conjunto daquilo que se chama de design da notícia. 

Figura 2 – Exemplo de Tabela – Adaptado pela autora 
Fonte:	Veja, ano 39, n. 48, p. 60, 6 dez. 2006. Original colorido

Sobre tabelas como estas Sojo é taxativo, ao dizer que tal recurso não pre-
cisa, obrigatoriamente, utilizar nenhum tipo de representação iconográfica 
para passar as informações que o seu autor/editor deseja. “Não obstante, com 
freqüência as acompanha alguma imagem basicamente decorativa, a qual 
só é útil quando serve para que a informação seja mais clara ou agradável de 
ler” (SOJO, 2000, p. 101)[14]. Também George-Palilonis, embora sem a mesma 
ênfase de Sojo, quando fala das manifestações gráficas baseadas em texto, 
como as tabelas e linhas do tempo, procura relativizá-las. 

Embora tabelas e linhas do tempo não sejam exatamente o melhor das pe-

ças gráficas, elas são formas alternativas de narrativas que possibilitam 

maiores oportunidades de prazer visual, graças à organização dos dados 

de um modo diferente da forma tradicional da narrativa linear e cronoló-

gica (GEORGE-PALILONIS, 2006, p. 128)[15]. 

14 “No obstante, con frecuencia las acompaña alguna imagen básicamente decorativa, la cual sólo 
resulta útil cuando sierve para que la información sea más clara o agradable de leer.”
15 “Although tables and time lines aren’t exactly the most ‘graphic’ pieces, they are alternative 
storytelling forms that provide opportunities for a more visually pleasing, visually organized format 
for data than the traditional one-paragraph-at-a-time story form.”
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No caso das linhas do tempo, o que se deve observar é como texto e ima-
gem se relacionam, porque não raro o que temos é uma perspectiva ilustra-
tiva e não de simbiose, de idissociabilidade.

O mesmo acontece com alguns tipos de mapas e gráficos, como os snap-
shots que indicamos abaixo, do USA Today, que seguem um modelo que se 
tornou moda desde quando começou a ser publicado, em sua edição impres-
sa, a partir de 1982. 

Figura 3 – Exemplo de Snapshots 
Fonte:	Perez	e	Gil	(2007,	p.	13).	Original	colorido
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O snapshot é um dos recursos mais populares do USA Today que foi copia-
do ainda na década de 80 por diários de todo o mundo, a exemplo da Folha de 
S. Paulo, no Brasil. No site do jornal, os editores indicam a definição do recur-
so que é apresentado como uma forma de representar estatísticas de forma 
fácil e visualmente agradável[16]. Outros gráficos, ainda que cuidadosamente 
concebidos, com clareza e cuidado estético (ver Fig. 4), também não deixam 
de ser apenas gráficos, e não infográficos, como alguns autores às vezes pa-
recem sugerir, mesmo quando usam recursos mais sofisticados ou que, ne-
cessariamente, exigem do leitor algum grau de conhecimento mais acurado. 

Figura 4 –	Exemplo	de	Gráfico 
Fonte:	Revista Época, n. 575, p. 79, 25 maio 2009. Original colorido

Esta polêmica envolve trabalhos premiados como os do The New York Ti-
mes e que têm gerado uma série de discussões. Um exemplo é o conjunto de 
gráficos que podemos ver a seguir, publicado em 2008 e totalmente baseado 
em dados estatísticos. A peça recebeu uma medalha de prata na 17ª edição 
do Malofiej, evento que concedeu ao The New York Times e ao NYTimes.com o 
prêmio Peter Sullivan/Best of Show, o mais importante da competição.

16 “USA TODAY Snapshots are easy-to-read statistical graphics that present information on various 
issues and trends in a visually appealing way. Readers are invited to answer a “Quick Question” rela-
ted to the snapshot. A new Snapshot is posted online Monday through Friday.” (USA Today Snapshots 
são	formatos	de	gráficos	estatísticos	 fáceis	de	 ler	que	apresentam	informações	variadas	em	uma	
forma agradável de visualizar. Os leitores são convidados a responder “Questões Rápidas” relaciona-
das ao snapshot. Um novo snapshot é publicado online de segunda a sexta-feira) (Tradução nossa).
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Figura	5	–	Gráfico	das	eleições	norte-americanas 
Disponível em <http://bit.ly/c0R3sz>. Acessado em 25 mar. 2009  

(Original publicado no The New York Times, em 2008)
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Esta diferenciação está longe de ser consensual. Lester, por exemplo, di-
vide os infográficos em dois tipos: estatísticos e não estatísticos, conforme 
descrição a seguir:

[...] os infográficos estatísticos convertem números em mensagens visu-

ais. Os tipos mais comuns de infográficos estatísticos são os mapas do 

tempo e os gráficos. Os infográficos não-estatísticos típicos organizam 

palavras e números em formatos que são mais agradáveis e fáceis de ler 

ou são manifestações gráficas mais complexas que ilustram produtos ou 

processos. Exemplos de infográficos não-estatísticos são os boxes, tabe-

las, diagramas e da mesma forma ícones e a programação de televisão 

(LESTER, 2002, p. 210)[17]. 

Claro que não queremos dizer que tabelas, gráficos e mapas, como os 
aqui apresentados, não têm importância ou não exercem função relevante 
nas matérias que acompanham. Apenas defendemos que eles não são, isola-
damente, infográficos, apesar de serem elementos iconográficos[18], de indis-
cutível valor informativo, inclusive contribuindo para contextualizar algu-
mas informações, relativizá-las e, sobretudo, organizá-las para um público 
que consome cada vez mais informação e que, muitas vezes, necessita desta 
agilidade informativa que os gráficos e tabelas, quando bem produzidos, po-
dem proporcionar.

Compreender estas diferenças parece-nos essencial quando se fala em 
conceber a infografia como discurso jornalístico. Consideramos que elas es-
tão no cerne desta discussão porque ajudam a definir a função de gráficos, 
mapas, tabelas e, claro, do infográfico, esclarecendo, portanto, a necessidade 
dele ser pensado, planejado, jornalisticamente. Por isso – e aqui concordamos 
com autores como Cairo (2008) que se debruçaram sobre o tema – acredita-
mos que ele deve ser concebido a partir de uma ação conjunta de jornalistas 

17 “[...] statistical infographics convert numbers into a visual message. The most common types 
of statistical infographics are weather maps and charts. Nonstatistical infographics typically either 
arrange words and numbers into a more pleasing and easily read displays or are complicated rende-
rings that illustrate a product or process. Examples of nonstatistical infographics include fact boxes, 
tables, diagrams, and even icons and television schedules.”
18 Ver Peltzer (1991).
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e designers que devem focar não na beleza de uma página, mas na qualidade, 
na precisão e na clareza informativas, como um todo. Cairo (2008, p. 21), que 
entende infografia como “qualquer informação apresentada em forma de 
diagrama”[19], é taxativo quanto ao que chama de infografia estetizante e sua 
crítica é consistente:

A corrente estetizante concebe a infografia como um elemento ornamental 

e informativo ao mesmo tempo, apesar de que, em muitos casos, permite-se 

que os elementos estéticos atrapalhem a compreensão das histórias. Esta é a 

tendência dominante na visualização de informação na imprensa na atuali-

dade e conduz, em suas manifestações mais extremas (porém, nem por isso, 

pouco comuns), a confundir infografia com ilustração (CAIRO, 2008, p. 29)[20].

Uma proposta de tipologia

A infografia, quando bem empregada, pode melhorar a narrativa jor-
nalística e torná-la mais compreensível aos leitores, além de ser algo muito 
atrativo, como já demonstraram algumas pesquisas. O objetivo deveria ser, 
sempre, favorecer o leitor e a função primordial do jornalismo enquanto for-
ma de conhecimento e, por isso, críticas como a de Cairo, citada acima, são 
muito pertinentes. Os caminhos para conseguir tal qualidade enunciativa 
são vários e, com base nas pesquisas até aqui empreendidas, sugerimos o 
seguinte modelo tipológico para a infografia que geralmente aparece na im-
prensa, para, após, nos debruçarmos de modo mais aprofundado sobre o que 
chamamos de infográfico jornalístico.

19 “[...] cualquier información presentada en forma de diagrama.”
20 “[...] la corriente estetizante concibe la infografía como un elemento ornamental e informativo al 
miesmo tiempo, a pesar de que en muchos casos se permita que los elementos estéticos obstaculi-
cen la comprensión de las historias. Ésta es la tendencia dominante en la visualización de informa-
ción en prensa en la actualidad y conduce, en sus manifestaciones más extremas (pero no por ello 
poco comunes), a hermanar infografía con ilustración.”
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Protoinfográfico

Infográfico

Enciclopédico Jornalístico

Independente Complementar

Reportagem 
Infográfica

Independente Complementar

Figura 6 –	Organograma:	Os	dois	grandes	grupos	de	infográficos 
Fonte:	Elaborado	pela	autora

Como se pode ver, a partir da leitura da figura acima, primeiro dividimos 
os infográficos em dois grandes grupos. No campo dos enciclopédicos estão 
aqueles centrados em explicações de caráter mais universal como, por exem-
plo, detalhes do funcionamento do corpo humano; como se formam as nu-
vens; o que são bactérias; o que é ciranda financeira; o que são partidos polí-
ticos; quais são os controles e comandos da cabine de um avião, entre outros. 
A figura 7, destacada na página seguinte, ajuda a compreender melhor esta 
nossa tipologia. Como se pode constatar através dos exemplos destacados, 
este tipo de infográfico costuma ser bastante generalista.  Observamos que, 
na maioria das vezes, os enciclopédicos, por mais que utilizem elementos 
gráficos de qualidade, são muito semelhantes às figuras que encontramos 
em livros didáticos, folhetos explicativos, cartilhas ou manuais, conforme se 
pode verificar nos exemplos (Fig. 7, 8, 9 e 10), retirados de diferentes produ-
tos e que poderiam ser usados em diferentes situações, para ilustrar muitos 
tipos de textos, jornalísticos ou não. As infografias enciclopédicas, não raro, 
equivalem àquelas classificadas por Sancho como documentais e ele, para 
explicá-las, usa um exemplo que nos parece bastante esclarecedor, por isso 
o reproduzimos abaixo:

[...] no lugar de realizar a infografia sobre o coração de uma pessoa que é 

o personagem da notícia do dia, mas que, todavia, não se sabe como é, faz-
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se uma sobre os corações que padecem com determinadas doenças, ainda 

que a motivação [gancho] seja a notícia de uma cirurgia em uma pessoa 

real. Outro exemplo: não é a arma que matou Kennedy, mas, sim, os fuzis 

deste tipo com suas características que são passíveis de serem tratados em 

uma infografia (SANCHO, 2001, p. 139)[21].

Figura 7 –	Exemplo	de	Infográfico	Enciclopédico	n.	1 
Fonte:	Revista Saúde!,	n.	286,	p.	45,	jun.	2007	 

(Este	infográfico	acompanha	a	reportagem	“Bendita	Água”.	Original	colorido)

21 “[...] en lugar de realizar la infografía del corazón de una persona que es noticia del día pero no se 
sabe cómo es, se realiza sobre los corazones que padecen determinadas enfermedades, aunque sea 
con motivo de que se tiene la información sobre determinada operación a una persona concreta. Por 
poner	otro	ejemplo,	no	es	el	arma	que	mató	Kennedy	sino	los	fusiles	de	ese	tipo	con	sus	caracterís-
ticas lo que es susceptible de ser tratado mediante una infografía.”
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Figura	8	–	Exemplo	de	Infográfico	Enciclopédico	n.	2 
Fonte:	Jornal O Povo. Disponível em <http://opovo.uol.com.br/conteudoextra/890052.html> 

Acessado em 2 ago. 2009
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Figura	9	–	Exemplo	de	Infográfico	Enciclopédico	n.	3 
Fonte:	Revista Nova Escola, ed. 226, out. 2009. Disponível em <http://bit.ly/9o3QAE>.	Acessado	em	20	
dez. 2009.	(Este	infográfico	acompanha	a	reportagem	“Respeite	os	limites	físicos”.	Original	colorido)
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Figura 10 –	Exemplo	de	Infográfico	Enciclopédico	n.	4 
Fonte:	Revista	Época, 9 abr. 2007. Disponível em <http://bit.ly/cmFd2o> 

Acessado em 25 nov. 2009
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Enquanto os infográficos enciclopédicos produzem abordagens mais 
genéricas de diferentes fenômenos, os jornalísticos se atêm a aspectos 
mais próximos da singularidade dos fatos, ideias ou situações narrados. 
Neste sentido, para entender o que compreendemos por singularidade, 
retomamos Adelmo Genro Filho (1987), que defende que o jornalismo 
é “uma modalidade social de conhecimento cuja categoria central é o 
singular”[22]. O autor explica que, neste caso, “o conceito de conhecimento 
não deve ser entendido na acepção vulgar do positivismo, e, sim, como 
momento de práxis, vale dizer como dimensão simbólica da apropriação 
social do homem sobre a realidade”. A cristalização no singular, sobre a 
qual nos fala Genro Filho, está diretamente relacionada àquilo que cos-
tumamos chamar nas redações de especificidade, aquilo que faz com que 
um determinado fenômeno seja “único”. No caso dos infográficos, uma 
maneira simples de compreender o que isto significa é pensarmos que 
um info produzido, por exemplo, para demonstrar como ocorreu um aci-
dente aéreo específico não poderá ser usado para explicar outro porque 
as chances matemáticas de acontecerem dois acidentes exatamente iguais 
são ínfimas. Em outras palavras, ele estará visceralmente ligado ao singu-
lar embora, é claro, deva manter uma relação efetiva com o particular e o 
universal. Como esclarece Genro Filho:

Para o entendimento correto da cristalização da informação jornalísti-

ca no singular, é preciso estabelecer as relações desse conceito com os 

demais que a ele estão indissoluvelmente ligados. Existe, como já foi 

apontado pelas reflexões precedentes, uma relação dialética entre singu-

laridade, particularidade e universalidade, categorias lógicas que repre-

sentam aspectos objetivos da realidade.

Tomemos o infográfico destacado anteriormente, na figura 8. Ele pode, 
a princípio, acompanhar qualquer reportagem ou notícia que trate de ci-
nema 3D e pode, neste caso, cumprir com este papel de trazer o particular 

22	Todas	as	citações	de	Adelmo	Genro	Filho	foram	extraídas	da	versão	digital,	em	Word/OCR,	de	
seu livro, produzida pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), em maio de 1996. Por isso, 
não há a indicação de páginas.
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de uma técnica específica que nos permite captar e reproduzir imagens dan-
do a sensação de tridimensionalidade. Digamos que alguém resolva fazer 
uma reportagem sobre o crescimento da produção de filmes em 3D em todo o 
mundo. A equipe poderia usar este infográfico para explicar a técnica. Neste 
caso, a reportagem teria como especificidade a quantidade de filmes produ-
zidos em um determinado intervalo de tempo, o alcance mundial, expecta-
tivas, número de salas no Brasil, valores investidos, enfim, elementos que 
lhe são próprios e o infográfico complementaria a reportagem – trazendo-
lhe aspectos das demais categorias – particular ou universal, a depender do 
caso – fazendo o leitor entender melhor a ilusão 3D, até porque usar apenas 
palavras para tal fim é muito mais difícil, em qualquer situação. 

Apenas para tornar mais clara esta relação, convém esclarecer, citando 
mais uma vez Genro Filho (1987), que:

[...] cada um desses conceitos é uma expressão das diferentes dimensões 

que compõem a realidade e, ao mesmo tempo, compreende em si os de-

mais. São formas de existência da natureza e da sociedade que se contém 

reciprocamente e se expressam através dessas categorias e de suas rela-

ções lógicas (GENRO FILHO, 1987).

No infográfico jornalístico, a especificidade, portanto, a singularida-
de, é a sua razão de ser, é o cerne da narrativa que ele traz em destaque, 
mesmo quando acompanha um texto jornalístico tradicional.  Importa, 
portanto, aquilo que não se repete, que só é idêntico a si mesmo, como já 
pontuava Genro Filho. Então, o que compreendemos como infográficos 
jornalísticos são modalidades bastante comuns em casos como acidentes 
– reproduzem/explicam o que aconteceu a partir de depoimentos colhidos 
pelas testemunhas e/ou outras fontes; quando se pretende explicar como 
ocorre um procedimento médico ou odontológico novo; após uma eleição, 
quando mostram como se chegou à composição das assembleias a partir 
de panoramas estaduais e partidários; e poderíamos citar dezenas de ou-
tros exemplos. Estão, muitas vezes, ligados a breaking news. Obviamente 
que, como produção jornalística, eles estão igualmente relacionados à pró-
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pria noção de atualidade que caracteriza o jornalismo como prática social.  
A seguir, apresentamos alguns exemplos que podem ajudar a compreender 
melhor este tipo de infográfico e a classificação que propomos.

Figura	11	–	Exemplo	de	Infográfico	Jornalístico	n.	1 
Fonte:	O Globo, 31 ago. 2007
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Figura	12	–	Exemplo	de	Infográfico	Jornalístico	n.	2 
Fonte:	Jornal Zero Hora,	p.	3,	18	jul.	2007 
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Figura	13	–	Exemplo	de	Infográfico	Jornalístico	n.	3	 
Fonte:	Revista	Saúde!,	n.	294,	p.	9,	jan.	2008.	Original	colorido
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A partir da análise de cada um destes infos, podemos perceber sua estrei-
ta relação com aquilo que Genro Filho defendia em uma palestra proferida 
para estudantes de Jornalismo, em julho de 1987.

A força do Jornalismo é precisamente a singularidade. Os professores, que 

têm uma atividade empírica, no Jornalismo, mesmo que não teorizem so-

bre o problema, ensinam na Escola: olha, ao invés de dizer que o sujeito era 

muito alto, diga que ele tinha um metro e noventa, eu estou me lembrando 

de um exemplo que o Nilson Lage dá. [...] Claro, eu não estou aqui apre-

sentando uma fórmula, que jamais se deva escrever isso, mas só fazendo 

uma comparação relativa - que dizer, a singularidade, aquilo que é menos 

generalizante, digamos assim, é o que tem mais força no Jornalismo. São 

as características, os detalhes, porque eu preciso montar um quadro que 

tenha uma certa semelhança com a minha percepção imediata, das coisas 

que eu vejo ao meu redor. É daí que decorre a grandeza e a força do Jorna-

lismo, o fato de ele reproduzir coisas distantes, pelo ângulo do fenômeno, 

ou seja, pelo ângulo da sua singularidade.

Cada detalhe do infográfico sobre o acidente em Austin é próprio àque-
le acidente e nenhum outro. No caso da Tam, publicado pela Zero Hora, a 
mesma coisa, sendo que aqui o infográfico é ainda mais completo porque 
há uma preocupação em trazer, além dos detalhes singulares do acidente, 
em si, outros de caráter descritivo sobre a própria aeronave e o aeroporto 
de Congonhas. No caso do infográfico da figura 13, temos a especificidade, 
o passo-a-passo de uma cirurgia que está em desenvolvimento e que utiliza 
técnicas inovadoras que são explicadas de forma didática ao leitor leigo, o 
público-alvo, ressalte-se, da revista Saúde!, da editora Abril.

Uma vez definido como jornalístico ou enciclopédico, o infográfico pode 
ser dividido em complementar e independente. O primeiro diz respeito 
àqueles infográficos que estão diretamente vinculados a uma determinada 
notícia ou reportagem, atuando, neste caso, como um mecanismo para me-
lhorar a compreensão de algo, possibilitando a contextualização mais deta-
lhada. É o caso do infográfico apresentado na figura 4, que acompanha uma 
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reportagem sobre a água, e o da figura 5. Sua função, quando enciclopédicos, 
costuma ser muito importante porque eles ajudam a compreender o aconte-
cimento em questão com maior profundidade. O jornalístico complemen-
tar, por sua vez, costuma ser indispensável à matéria, sobretudo quando é 
capaz de trazer esclarecimentos que se tornariam maçantes e/ou confusos 
se – para explicitá-los – fosse usada a narrativa jornalística textual e con-
vencional. Além disso, costuma ser feito a partir de uma ação conjunta de 
repórteres, editores e equipe de arte, tendo em vista a especificidade das in-
formações que encerra. No caso da figura 5, o infográfico acompanha uma 
matéria maior sobre o acidente destacado, fazendo-nos entender o que, de 
fato, aconteceu naquele dia. 

Os enciclopédicos independentes, por sua vez, caracterizam-se por não 
acompanharem nenhuma reportagem ou notícia e tratarem de temas, a partir 
de um viés mais generalista e, não raro, essencialmente descritivo. Geralmen-
te são respostas a curiosidades de leitores ou mesmo um modo diferenciado 
de explicar ou sistematizar informações mais clássicas, como aquelas sobre 
personagens da mitologia grega ou romana; sobre acontecimentos históricos; 
fenômenos biológicos ou físicos; inovações tecnológicas; e assim sucessiva-
mente. Seu uso é amplo, independe de acontecimentos específicos e exige um 
rigoroso processo de apuração, na maioria das vezes.  São mais comuns em 
revistas e aparecem, sobretudo, ocupando páginas inteiras ou até páginas 
duplas, como fazem as revistas Superinteressante, a Mundo Estranho e, mais 
recentemente, após a reforma gráfico-editorial de 2009, a Galileu. Cada vez 
mais, podemos encontrá-los em jornais diários, sobretudo em cadernos sema-
nais e/ou edições dominicais e, algumas vezes, nas seções de gráficos ou info-
gráficos de veículos online. Sua importância é significativa, sobretudo quando 
adequados ao público-alvo da publicação,  seus interesses e repertório.

Um caso bem-sucedido de produção de infográficos publicados original-
mente em revistas e que, depois, ganharam vida própria foram os da revista 
Aventuras na História, da Abril, que, em 2009, deram origem a “O grande li-
vro da História ilustrada”. Por não serem datados, estes infográficos – alguns 
premiados em competições internacionais – puderam dar origem ao livro.
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A seguir, alguns exemplos de infográfico enciclopédico independente:

Figura	14	–	Conjunto	de	infográficos	distribuídos	em	edições	dominicais	do	jornal	 
El Mundo,	de	Madri.	Ao	final	da	“coleção”,	o	leitor	tinha	o	megainfográfico	acima. 

O	trabalho	recebeu	medalha	de	bronze,	na	14ª	Edição	do	Malofiej.	 
Fonte:	Perez	e	Gil	(2007).
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Figura	15	–	Exemplo	de	Infográfico	Independente 
Fonte:	Revista	Mundo Estranho, dez. 2006. Original colorido.
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Os jornalísticos independentes eram raros até bem recentemente, mas, 
com a melhor compreensão das técnicas e o maior respeito que os infográ-
ficos começam a ter em muitas redações, tornaram-se mais comuns. Apa-
recem como uma forma diferenciada de narrar um acontecimento jorna-
lístico, na maioria das vezes através de vários recursos que, em conjunto, 
compõem um infográfico complexo. Neste grupo encontra-se o que chama-
mos de reportagem infográfica, que definimos como um tipo de narrativa na 
qual há um texto principal que funcionaria como a introdução/abertura de 
uma reportagem, seguido por infográfico ou infográficos. Neste caso, nem 
infográfico, nem texto podem ser pensados de forma autônoma porque um 
foi concebido para estar associado ao outro e fazem parte de um só conjunto 
discursivo que passa ao largo de uma mera relação de complementaridade. 
Aqui design gráfico, apuração, produção, tudo gira em torno da execução de 
um produto diferenciado, único.

Para cunhar tal termo, como já explicamos em trabalho anterior, par-
timos do pressuposto que a reportagem – enquanto modalidade do chama-
do gênero jornalístico informativo – pode ser definida como uma narrativa 
capaz de proporcionar a contextualização em profundidade – ou seja, com 
maior ênfase no particular – de um acontecimento ou de aspectos especí-
ficos de um tema da atualidade, abordando-os a partir do viés histórico, 
político e/ou social, e oferecendo ao leitor um tipo de conhecimento mais 
complexo acerca daquilo que aborda. A qualidade desta informação está 
diretamente relacionada à escolha das fontes, à capacidade de seleção de 
informações e ao tipo de narrativa adotado, uma vez que, ao contrário da 
notícia tradicional, a reportagem permite diferentes estruturas, a depender 
da opção editorial da publicação, além de uma ênfase maior nos recursos 
descritivos. No Brasil, um dos veículos pioneiros no uso sistemático da re-
portagem infográfica foi a revista Superinteressante, que recebeu prêmios 
internacionais por alguns destes trabalhos. A seguir, temos um exemplo re-
cente de reportagem infográfica. 
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Figura	16	–	Reportagem	infográfica	 
Fonte:	Revista	Superinteressante,	ed.	258,	p.	50/51,	nov.	2008.
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No texto maior em destaque, lemos:

Blindados militares americanos atravessam uma rua estreita de uma ci-

dade em ruínas. Os pedestres vão escasseando e de repente uma bomba 

enterrada é detonada, destruindo o primeiro veículo do comboio. Quando 

os soldados se dão conta, surgem insurgentes armados de todos os lados 

e eles ficam cercados. Essa emboscada pode estar acontecendo agora, em 

algum lugar do Iraque.

Da invasão de 2003 para cá, apesar da segurança ter melhorado, ainda 

ocorrem muitas emboscadas, onde os explosivos artesanais são as grandes 

estrelas (ver tabela ao lado). Essa fragilidade é mais aparente em Mosul, 

390 km ao norte de Bagdá. Insurgentes árabes sunitas transformaram a 

cidade curda em um centro de atentados antiamericanos. O sargento Tim 

Carter, baseado no local e sobrevivente de 6 emboscadas, diz: “É difícil di-

ferenciar um insurgente de um civil. Um garoto pode cumprimentar você 

e dali a  pouco lhe lançar uma granada.”

Nestas páginas, um cenário que explica porque os americanos querem o 

fim da guerra

A reportagem infográfica conta com uma série de detalhes importantes, 
como a figura que mostramos a seguir, que descreve um tipo de bomba ca-
seira usada no local do conflito:

Figura 17 – Destaque que mostra o IED, uma espécie de bomba caseira 
Fonte:	Revista	Superinteressante,	ed.	258,	p.	50/51,	nov.	2008.
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Por fim, destacamos a tabela, com os números anuais de mortos.

Figura	18	–	Destaque	na	reportagem	infográfica,	tabela	mostra	o	número	de	 
soldados vítimas de bombas caseiras. 

Fonte:	Revista	Superinteressante,	ed.	258,	p.	50/51,	nov.	2008.

Escolhemos também um exemplo recente, publicado na Argentina, que 
reproduzimos a seguir, a fim de esclarecer melhor o conceito que propomos. 
Na sequência, algumas explicações sobre esta reportagem infográfica.

O texto introdutório é típico da abertura de uma reportagem informati-
va, onde se lê informações atuais sobre a epidemia de Gripe A, na Argenti-
na, o que motivou a publicação deste megainfográfico ou infografia coletiva, 
para usar uma expressão cunhada por autores como Sancho (2001) e De Pa-
blos (1999), – composta por um conjunto de gráficos e infográficos menores 
– dia 05 de julho de 2009, pelo jornal La voz del interior, de Córdoba. 

Os primeiros casos de Gripe A (H1N1) apareceram no fim de março no Mé-

xico. O vírus se propagou pelos cinco continentes, por isso a OMS decidiu 

emitir o alerta de nível máximo. Trata-se da primeira pandemia do século 

21. O primeiro caso na Argentina foi detectado em 07 de maio. Em Córdoba 

o vírus chegou 14 dias depois. A partir desta data as medidas para barrar o 

avanço da gripe A (H1N1) foram se sucedendo. A mais recente foi a prorro-
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gação das férias de inverno para frear o pico da infecção que se esperava 

para meados de julho. Enquanto se espera pela fabricação de uma vacina 

efetiva, as melhores medidas para combater a pandemia são a prevenção 

e a consulta médica.[23]

Figura	19	–	Exemplo	de	megainfográfico	ou	infografia	coletiva	 
Fonte:	Jornal	La Voz del Interior,	5	jul.	2009.
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Segundo um de seus autores, Juan Colombato, em entrevista à autora, o 
material foi produzido em apenas três dias. No texto que abre a reportagem, 
lemos quando o primeiro caso da doença foi registrado na Argentina e quan-
do o primeiro foi registrado em Córdoba. Na sequência, temos um conjunto 
de informações, desde aquelas mais gerais, destacadas em infográficos en-
ciclopédicos, até outras bem específicas, destacadas em mapas, tabelas e ou-
tros recursos semelhantes. É este conjunto, coeso e coerente, que chamamos 
de reportagem infográfica. A indicação das fontes, ainda que de maneira 
discreta, aparece na parte inferior do infográfico. Um produto como este é, 
sem dúvida, um modo diferenciado de abordar tema tão relevante. [23]

Não deixa de ser interessante, porém, que, enquanto em todo o mundo 
são implementadas algumas inovações significativas na produção da info-
grafia em diferentes suportes – e no impresso e no online isto tem sido cada 
vez mais sistemático –, ainda convivamos com aquilo que chamamos de pro-
toinfográficos[24]. Este conceito se refere a formas embrionárias da infogra-
fia que se caracterizam pela ausência – ou presença inadequada capaz de 
comprometer a autonomia enunciativa do infográfico – de alguns de seus 
elementos essenciais, como o texto de entrada, espécie de lead explicativo 
que situa o leitor, e outros que seriam fundamentais para favorecer a com-
preensão do produto pretendido. O interessante é que se pode pensar, em 
um primeiro momento, que o protoinfográfico seria algo do passado. Não é 
isto o que acontece. No exemplo abaixo, não temos título, fonte ou mesmo o 
texto introdutório que nos permitiria entender esta tentativa de infografia, 
mesmo sem termos acesso à matéria que ela acompanha. Portanto, descon-
sidera-se um princípio básico, que é o da autonomia enunciativa do info-
gráfico, que deve ser entendido plenamente, mesmo quando é de natureza 

23	“Los	primeros	casos	de	gripe	A	(H1N1)	aparecieron	a	fines	de	marzo	en	México.	El	virus	se	propa-
gó por los cinco continentes, por lo que OMS decidió pasar el alerta al nivel máximo. Se trata de la 
primera pandemia del siglo 21. El primer caso en Argentina fue detectado el 7 de mayo. A Córdoba 
el virus llegó 14 días después. A partir de esa fecha las medidas para poner una barrera a la gripe 
A (H1N1) se fueron sucediendo. La más reciente fue la extensión de las vacaciones de inverno para 
frenar	el	pico	de	infección	que	se	espera	para	mediados	de	julio.	Mientras	se	espera	la	fabricación	
de	una	vacuna	efectiva,	las	mejores	medidas	para	frenar	la	pandemia	son	la	prevención	y	la	consulta	
medica oportuna.”
24	Termo	cunhado	durante	as	reuniões	do	NUPEJOC,	a	partir	das	reflexões	provocadas	pelo	binômio	
leitura-pesquisa de campo.
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complementar. A matéria em questão – intitulada Difícil de engolir – é sobre 
disfagia, uma patologia definida como dificuldade para deglutir ou sensação 
de comida presa na garganta. O protoinfográfico certamente se refere a isto, 
mas como entendê-lo sem ter acesso à matéria principal? 

Figura	20	–	Exemplo	de	Protoinfográfico 
Fonte:	Revista	Vida e Saúde,	p.	18,	jul.	2009.	Original	colorido.

Por que classificar?

Normalmente quem pesquisa infografia elabora propostas para classi-
ficá-la. Autores como Sancho (2001) propõem classificações que estão rela-
cionadas aos elementos presentes em uma infografia e ao modo como ela 
é organizada estruturalmente. Muitas destas ideias nos parecem bastante 
adequadas. No entanto, sentíamos falta de algo que fosse capaz de proporcio-
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nar uma compreensão maior de quando a infografia deve ser usada e, sobre-
tudo, como deve ser usada e produzida, porque estas questões são aquelas 
que mais inquietam não só os estudantes quando são confrontados com a 
infografia e a sua produção, como até mesmo os profissionais das redações. 

Por isso, a nossa proposta de tipologia visa atender tanto a aspectos me-
todológicos, como àqueles inerentes ao ensino e à consequente produção de 
infografias nos mais variados veículos. Classificar, no jornalismo, sempre 
cumpre uma dupla função: orientar tanto a prática profissional como o con-
sumo da informação. É o que acontece, por exemplo, no caso da própria clas-
sificação dos gêneros jornalísticos e foi o que serviu de base para a proposta 
tipológica que defendemos.

Neste sentido, um primeiro esclarecimento faz-se necessário. Esta classi-
ficação não pretende criar hierarquias ou análises qualitativas, apontando, 
a priori, que tipo de infográfico é melhor ou pior, mais ou menos adequa-
do, mais ou menos relevante. O que há são opções que devem ser pensadas 
de modo planejado, desde a concepção da pauta, facilitando e melhorando o 
trabalho de todos os envolvidos – porque é preciso pensar que a infografia, 
como o próprio jornalismo, é fruto de um trabalho em equipe. Ao propormos 
esta tipologia não queremos dizer que os infográficos jornalísticos são me-
lhores ou que os enciclopédicos devem ser banidos ou vice-versa. A ideia é 
mesmo propor uma reflexão e uma perspectiva que possa nortear o trabalho 
dos que começam a se aventurar no exercício da infografia que, como vere-
mos no próximo capítulo, raramente é ensinada nas escolas de Jornalismo.

Isto significa fazer escolhas adequadas a cada situação, em especial, e, 
ao propô-las, é preciso mudar o próprio horizonte do trabalho realizado co-
mumente. Por exemplo: se após um acidente automobilístico a equipe de-
cide que é obrigatório investir em um infográfico jornalístico, repórteres, 
designers e editores deverão adotar um determinado método de trabalho. Se 
a opção é pelo enciclopédico, tem-se uma outra perspectiva. A depender do 
caso, a segunda opção pode ser muito mais complexa e a primeira, às vezes, 
é quase impossível de ser realizada nos prazos previstos. 

Um episódio recente que ilustra bem o resultado destas escolhas foi o 
do voo 447, da Air France, em 31 de maio de 2009. Uma semana após o aci-
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Figura	21	–	Infográficos	em	“convívio”	harmônico,	publicados	pela	Revista	Época,	ed.577,	de	08	de	jun.	de	
2009, produzidos por Marcos Marques (diretor de arte), Alexandre Lucas (editor de arte) Alberto Cairo, 

Gerson	Mora,	Luis	Carlos	Salomão,	Marco	Vergotti	e	Nilson	Cardoso	(equipe	de	infografia)	 
Disponível	em	<http://bit.ly/cw53Yq>.	Acessado	em	12	dez.	2009.
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dente, não se sabia explicar os motivos da queda do avião, um Airbus de 
última geração, e, como o acidente fora no meio do oceano Atlântico, sequer 
havia testemunhas. Detalhes da queda – típicos de um infográfico jornalís-
tico tradicional – não eram muito claros até então. Em meio a um conjun-
to cada vez mais amplo de dúvidas, a revista Época produziu uma série de 
infográficos – um jornalístico e os demais enciclopédicos – para tentar dar 
alguma coerência ao acidente que até hoje ainda não foi bem explicado pelas 
autoridades que o investigam. Ao lado, apresentamos os infográficos, pro-
duzidos por membros da equipe de arte da revista, em parceria com alguns 
colaboradores. Pelo trabalho na edição n. 577, Marcos Marques, Alexandre 
Lucas, Marco Vergotti, Eduardo Cometti, Alberto Cairo e outros profissionais 
receberam o Prêmio Esso de Jornalismo de Criação Gráfica, categoria Revis-
ta, além de uma medalha no Malofiej.

Este trabalho mostra como os diversos tipos de infográfico podem convi-
ver de maneira harmônica. Além dos infos, o especial traz alguns gráficos 
que ajudam a entender não apenas o acidente em si, mas os próprios riscos de 
voar, as principais causas de acidente, entre outras informações adicionais.
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3O infográfico e o  
jornalismo informativo

Enquanto teóricos e profissionais experientes apostam no crescimento 
do uso da infografia nos veículos jornalísticos, sobretudo nos online, a for-
mação profissional de infografistas ainda não está estabelecida de forma 
consolidada nos cursos de Jornalismo, ao menos no Brasil. Sabe-se que a in-
fografia pode contribuir de maneira efetiva para a qualidade da narrativa 
jornalística, mas, com exceção de um grupo ainda restrito de profissionais, 
nem sempre se sabe como fazê-la de maneira eficaz. E este não-saber não se 
refere ao domínio de ferramentas específicas, mas à capacidade de pensar 
infograficamente. 

Um dos primeiros autores a demonstrar como é possível ensinar a pen-
sar narrativas, através do que ele chama de binômio gráfico + texto, foi De 
Pablos (1999). Isto é importante porque ainda é comum encontrar quem 
defenda que a infografia é uma linguagem para iniciados que devem ter 
um talento artístico maior que propriamente preparação ou formação jor-
nalística – e o termo formação, aqui, não se refere exclusivamente ao ato de 
cursar uma graduação em Jornalismo.

Em entrevista à então bolsista PIBIC/CNPq, Mayara Rinaldi, Eugênio Buc-
ci contou como foi, em 1994, implementar a infografia na revista Superinte-
ressante, hoje uma publicação de referência, não só no Brasil, sendo uma das 
mais premiadas pelo Malofiej. Bucci é categórico ao definir o profissional 
por trás de uma infografia: “o infografista não é um ilustrador. Essa é uma 
primeira demarcação importante a ser feita, ele é um repórter que explica 
com linguagem que usa recursos visuais”. (RINALDI, 2006, p. 12).

Uma infografia, salvo raríssimas exceções, é resultado de um trabalho 
conjunto, que exige de todos os membros da equipe domínio da linguagem a 
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ser usada. Ora, isto significa, sem sombra de dúvidas, uma mudança de pa-
radigma. O próprio Bucci revela que, no início, forçava o uso de infografias 
na Superinteressante e explica:

[...] se eu não fizesse isto eu não construiria na redação um ambiente 

que lidasse naturalmente com este recurso e este foi um diferencial da 

Superinteressante.

Os números demonstram o fôlego do investimento em infografia, como 
podemos ver no gráfico abaixo que mostra a quantidade de infográficos pu-
blicados pela Superinteressante entre 1994 e 2006:
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Figura	1	–	Número	de	infográficos	(1994-2006)	 
Fonte:	Teixeira;	Manini;	Rinaldi	(2007,	p.	4)

Eugênio Bucci esteve à frente da Superinteressante, entre 1994 e 1998. Nes-
te período, como se pode observar no gráfico acima, de fato o uso da infografia 
era constante e em grande quantidade. Fazer estas escolhas não é tarefa fácil 
e exige de todos uma perspectiva diferenciada. Nesta mesma entrevista, con-
cedida a Rinaldi, Bucci explica que um dos desafios dentro da própria editora 
Abril foi o de “derrubar a fronteira que separava [setor de] arte de redação”.

Antigamente, quando se falava em redação, as pessoas estavam se refe-

rindo aos que redigiam, escreviam. Nós tínhamos uma concepção de que 

redação eram as equipes que trabalhavam o conteúdo da revista e o conte-
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údo é visual e escrito. [...] O conteúdo de uma revista não pode ser só pensa-

do em letras. Então, nós identificávamos uma dificuldade muito grande na 

formação dos jovens porque eles costumavam vir formados para escrever 

e não para pensar visualmente e isto é fundamental.

Para se investir na informação gráfica de qualidade é, preciso, pois, mu-
dar a perspectiva sobre alguns dos próprios processos de produção e as ha-
bilidades e competências dos profissionais. Isto também significa derrubar 
alguns mitos. Neste sentido, parece-nos muito oportuna a explicação de Nigel 
Holmes para uma indagação clássica: quais devem ser as habilidades de um 
profissional que pretenda trabalhar com infografia (Fig. 2)?

Com seu tradicional bom humor, Holmes revela aspectos bem interessan-
tes deste perfil profissional almejado. Observe-se que, para ele, o “comunica-
dor gráfico” não deve ser um expert em programas de informática, nem um 
exímio desenhista. Os três aspectos mais importantes seriam: fácil acesso a 
ambos os hemisférios cerebrais (25%), curiosidade jornalística e capacidade 
acurada de observação (25%) e, por fim, capacidade de tratar de forma igua-
litária o desenho e o texto escrito (25%). 

Nenhuma destas características é uma questão meramente de dom pes-
soal. Todas elas são decorrentes de preparação, persistência, trabalho, for-
mação. E a união delas em uma única pessoa é algo que não era, até bem 
pouco tempo atrás, exigido ou incentivado nas redações profissionais e mes-
mo nos cursos de Jornalismo. Ainda hoje – mesmo estando todos envolvidos 
direta ou indiretamente em processos de convergência cada vez mais inten-
sos que rompem com uma certa compartimentalização clássica do fazer jor-
nalístico – estas questões não estão muito claras. É evidente que as melhores 
infografias não são feitas por uma só pessoa, mas parece-nos claro que todas 
aquelas envolvidas na produção de um infográfico devem ser capazes de en-
tender a relação indissociável entre imagem e texto de uma forma que vá 
além do conhecimento superficial porque isto interfere em todas as etapas 
de produção, que vai da pauta ao produto final, passando pelo complexo pro-
cesso de apuração que envolve a infografia. Daí a importância das caracte-
rísticas ressaltadas por Holmes.
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Figura 2 –	Habilidades	para	se	trabalhar	com	infografia	 
Fonte:	Heller	(2006,	p.	XXV).
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Não é de espantar, portanto, o esforço de alguns profissionais, ainda no 
começo da década de 90, no Brasil, para tentar provar aos colegas de redação 
a relevância da infografia. Mais do que uma novidade, ela rompe com uma 
perspectiva mais ou menos arraigada onde um escreve, outro fotografa e 
outro põe a legenda e cada peça deve levar à construção harmônica de uma 
página que outro diagramou e outro editou. E, afora tudo isto, a infografia – 
e mesmo gráficos e mapas – às vezes parece ser uma ameaça ao texto como 
estrutura historicamente visceral do jornalismo e/ou um tipo de modalidade 
restrita aos iniciados que dominam a arte de ilustrar/desenhar.

Aos poucos, estas crenças vão se revelando nada mais do que mitos ou 
preconceitos, mas a tarefa de derrubá-los não é fácil. Em 2009, por exemplo, 
na edição do 1º LIDE, evento organizado por profissionais que atuam em São 
Paulo e que reúne especialistas reconhecidos nacional e internacionalmen-
te para discutir Linguagem, Informação e Design Editorial, chamou-nos a 
atenção a quantidade de vezes nas quais usaram-se as expressões jornalistas 
“de texto” e jornalistas “de imagem”. Impossível não lembrar, mais uma vez, 
da entrevista de Eugênio Bucci quando ele interrompe a repórter Mayara 
Rinaldi para explicar:

O infográfico não rouba conteúdo de palavras, o que você precisa descre-

ver em palavras você só pode usar as palavras, e o que você pode fazer por 

infográfico é bom fazer para não transformar o texto numa trilha modor-

renta e sonífera para o leitor. Se você ficar tentando descrever detalhes de 

um esquema espacial por meio de um texto de revista, você vai construir 

uma espécie de trilha de obstáculos, o leitor não vai suportar passar por 

aquilo lá. Ao passo que se o repórter usa a linguagem visual, ele reforça a 

importância do texto que vem ao lado. Isto é muito importante: não dizer 

por texto o que pode ser dito por infográfico e não dizer por infográfico o 

que pode ser dito por texto.

Arriscamos defender que não há – ou não deveria haver – jornalista de 
texto e jornalista de imagem, pelo menos quando falamos de infografia. Há 
jornalistas e estes devem ser capazes de distinguir com clareza quando de-
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vem investir nas modalidades tradicionais (notícias, reportagens, notas etc.) 
e quando devem investir (também) em infográficos.  Óbvio que, no discurso, 
tudo é mais plausível, admitimos, mas algumas experiências demonstram 
que é possível e seguro mudar uma perspectiva relativamente arraigada 
que ainda coloca em campos opostos texto e imagem na construção do dis-
curso jornalístico.

O próprio caso da Superinteressante é singular. Depois de um período de 
uso intenso da infografia, necessário naquele contexto específico e que trou-
xe dois Malofiej para a publicação, a revista entrou em uma aparente zona de 
equilíbrio. Em trabalho anterior (TEIXEIRA; MANINI; RINALDI, 2007), mos-
tramos que houve queda no número de infográficos a partir de 2001 (não 
por acaso, um período de mudanças no comando editorial da publicação), 
quando o total diminuiu para menos da metade do ano anterior (Fig. 3). Na 
década de 1990, era comum, ainda, que uma única matéria possuísse vários 
infográficos, mas isto também se modificou como se pode verificar pelo grá-
fico que segue.
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Figura 3 –	Matérias	x	número	de	infográficos	na	Superinteressante. 
Fonte:	Teixeira,	Manini	e	Rinaldi	(2007,	p.	5).

Até 2000, a média anual de matérias com mais de um infográfico era supe-
rior a 43; a partir de 2001, esta média caiu para quatro matérias/ ano. O uso das 
chamadas megainfografias (DE PABLOS, 1999, p. 148) – também diminuiu com 
o tempo. Entre 1995 e 2000, encontramos 31 infográficos que ocupavam mais 
de quatro páginas inteiras, enquanto que, de 2001 a 2006, foram apenas nove. 
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Outro dado importante é a diminuição das infografias nas reportagens 
principais da revista. Conforme já demonstrado  por Rinaldi (2007), a info-
grafia perdeu espaço nas matérias de capa da Superinteressante, sendo que, 
entre 1994 e 2000, 73 reportagens de capa possuíam infografias enquanto 
que, entre 2001 e 2006, este número foi 28, ou seja, houve uma redução de 
61% em relação ao período anterior.  

O que aconteceu neste período? Como explicar estas mudanças? Alceu 
Nunes, ex-editor de arte da revista Superinteressante, em entrevista concedi-
da a Mayara Rinaldi relembra o período:

Até 2000, a gente usava muita infografia, mas acho que usava muito exage-

radamente, a qualquer momento, custasse o que custasse, era quase uma 

lei, uma obrigatoriedade ter infografia. A partir de 2000, logo que houve 

a mudança de diretor e de projeto [...] as primeiras versões não tinham 

quase nada de infografia. [...] No primeiro mês foi surpreendente a quan-

tidade de pessoas que se queixaram, os leitores se manifestaram bastante 

e a gente começou a voltar a fazer, de uma maneira comedida, mas voltou 

o uso da infografia, até chegar o momento de perceber que, na verdade, 

era preciso usar muito, mas de uma maneira especial, fazer grandes 

projetos (grifos nossos).

Luiz Iria, que começou sua carreira na Superinteressante e hoje é respei-
tado no Brasil e no exterior, contou, em entrevista à autora concedida em 
2005, como foi necessário quase que provar a importância da infografia após 
a chegada de um novo diretor de redação na revista:

Quando entrei na Super, no final de 1994, o diretor de redação na época era 

o Eugênio Bucci, grande jornalista que naquele momento estava trazendo 

a linguagem da infografia para a Super. Alguns dos melhores profissionais 

do mundo estiveram por aqui ministrando palestras e workshops para vá-

rios profissionais da Abril. A partir desse período comecei a me integrar 

e a estudar cada vez mais a infografia e, aos poucos, ela foi ganhando um 

grande espaço na revista. Na gestão do Eugênio, duas grandes matérias da 
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Super ganharam vários prêmios aqui e no exterior. Em 2000, aconteceu o 

inevitável. Eugênio Bucci deixa a Super [...] Com isso, a infografia perdeu 

um pouco seu fôlego. Em 2002, mais uma mudança e desta vez quem assu-

miu a cadeira de diretor de redação [...], na época, desconhecia a importân-

cia da infografia e mais uma vez tive que me empenhar muito para fazer 

com que ela voltasse a ser forte na revista. Hoje em dia, a infografia da 

Super é reconhecida mundialmente devido aos vários prêmios internacio-

nais que ela já ganhou desde 97 no Malofiej.

Denis Russo também construiu boa parte de sua carreira profissional na 
Superinteressante, da qual foi diretor de redação. Em 2005, quando instigado 
sobre os critérios que devem nortear a opção pelo uso de infográficos, ele 
também lembrou do começo da história da infografia na Superinteressante:

O critério básico, fundamental é: fazer infografia nos ajuda a contar a his-

tória? Há alguns anos atrás (até 1999, 2000), tínhamos a obrigação de fazer 

infografia sempre e, às vezes, elas simplesmente não ajudavam a melhorar 

a matéria. O resultado disso é que fazíamos vários infográficos meio bobos 

(por exemplo, mostrando determinada área do cérebro, que o leitor não 

conhece e que não o ajuda a entender o processo que está sendo descrito). 

Hoje não temos mais a obrigação [de fazer infográficos].

Nota-se, portanto, que a explicação para as mudanças após 2000 está em 
um misto de (1) decisão editorial, (2) desconhecimento do potencial e da im-
portância da infografia, (3) desejo da equipe e (4) anseios do público-alvo da 
publicação. 

Em outras publicações a discussão em torno da infografia também ocor-
reu e ainda ocorre. Na Galileu – concorrente direta da Superinteressante – 
uma reforma gráfico-editorial implementada no segundo semestre de 2009 
tornou a infografia uma modalidade mais presente na revista, com mais 
destaque, inclusive. Um movimento semelhante acontece em outras revistas 
e jornais que passaram a valorizar a infografia. Em meio a toda esta mo-
vimentação do chamado mercado, nas universidades não caminhamos na 
mesma velocidade.  Aos poucos, as pesquisas sobre infografia vão crescendo, 
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é bem verdade, mas ainda são raros os jornais e revistas laboratoriais que 
investem nos infográficos jornalísticos de forma sistemática. Afinal, é possí-
vel ensinar a pensar infograficamente? 

A infografia como modalidade jornalística

Ao longo dos últimos anos, não foram poucos os autores que discutiram 
a infografia como jornalismo. As definições são diversas. Comecemos por De 
Pablos que, em 1999,  já defendia o que chama de infoperiodismo e explicava:

Infojornalismo é a infografia em geral como o telejornalismo é a televisão 

e o fotojornalismo a fotografia. Porém se trata de algo mais. Reforça o senti-

do jornalístico ou informativo ao gênero frente à generalidade e à confusão; 

nem toda televisão, nem toda fotografia são jornalísticas. [...] A base do info-

jornalismo é a infografia, porém não é só isto, pois implica em uma maneira 

de trabalhar que potencia este renascido gênero visual impresso, com a ajuda 

de jornalistas providos de cultura visual suficiente para saber em cada mo-

mento o que é mais infograficamente conveniente (DE PABLOS, 1999, p. 43)[25].

Um pouco antes, em 1991, Peltzer, no prólogo do livro Jornalismo Icono-
gráfico, esclarecia:

Em diferentes seminários, conferências e aulas sobre informação gráfica e 

também em conversas pessoais com técnicos de informação gráfica ao longo 

dos últimos anos, verifiquei que existe um notório desconcerto na matéria. 

Não há praticamente duas opiniões coincidentes sobre a identidade do tra-

balho informativo iconográfico: para uns é um novo gênero, para outros é 

mera ilustração, embelezamento das páginas de um jornal, ou cartografia 

de urgência (PELTZER, 1991, p. 11).

25 “Infoperiodismo es a infografía en general lo que teleperiodismo es a televisión o fotoperiodismo 
a fotografía. Pero se trata de algo más. Subraya el sentido periodístico o informativo del género 
frente a la generalidade y la confusión; no toda televisión ni toda la fotografía son periodísticas. […] 
La base del infoperiodismo es la infografía, pero no se queda ahí, pues implica una manera de tra-
bajar	que	potencia	este	renacido	género	visual	impreso,	con	la	ayuda	de	periodistas	provistos	de	la	
suficiente	cultura	visual	para	saber	en	cada	momento	qué	es	lo	más	infográficamente	conveniente.”	
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Partindo desta e de outras premissas explicitadas ao longo de seu livro, o 
pesquisador argentino defende que o que chama de informação visual não 
é um gênero informativo. Para ele, “trata-se de uma linguagem com todas as 
características modernas que actualmente enformam uma linguagem jor-
nalística e a essa linguagem informativa pode chamar-se Jornalismo Icono-
gráfico” (PELTZER, 1991, p. 27). Na sequência, ele vai definir os infográficos 
como um dos sete grupos de códigos visuais ou gêneros desta linguagem, isto 
é, do jornalismo iconográfico, ao lado de mapas, gráficos, símbolos, ilustra-
ções, comics e iconografia animada.

Em 2009, em texto publicado na coletânea Mostra Nacional de Infografia, 
organizada por Mario Kanno, Alberto Cairo, após elogiar o estado da arte da 
infografia no Brasil, defendeu: 

Tem uma frase que meus amigos brasileiros sabem que adoro repetir: a 

infografia não é arte; a infografia é um ramo do jornalismo que usa a arte, 

tomando emprestadas ferramentas do design gráfico, da ilustração, da 

cartografia, da estatística e de muitas outras disciplinas. Pois o objetivo 

central da infografia não é fazer as páginas ou os sites mais atrativos. É co-

municar informação de um jeito confiável e bem contrastado. A infografia 

não pode se definir pelas técnicas envolvidas na sua elaboração, mas pelas 

suas regras e pelos objetivos que persegue. Eles devem ser os mesmos que 

qualquer outra área do jornalismo: rigor, precisão, seriedade. E ética tam-

bém (CAIRO, 2009, p. 5).

Cairo alerta para a necessidade de que, por ser jornalismo e não mera 
ilustração, cada elemento de uma infografia deva seguir os mesmos princí-
pios éticos e deontológicos inerentes à prática jornalística onde o compro-
misso com a realidade deveria ser inegociável.

[...] inventar, em jornalismo, é motivo de demissão imediata. Por que, en-

tão, é tão comum a ficcionalização em infografia? Porque, em muitas re-

dações, o gráfico não é considerado jornalismo: é considerado “arte”. Algo 

que tem de ser lindo, antes que preciso e rigoroso (CAIRO, 2009, p. 5).
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Como pode ser visto no capítulo anterior, também compreendemos que o 
infográfico pode ser uma modalidade jornalística, mas defendemos que sem-
pre que usado na imprensa ele deve ter um compromisso com a veracidade 
das informações explicitadas. Neste sentido, entendemos que mesmo aquelas 
de caráter enciclopédico costumam cumprir uma função no produto jorna-
lístico que não pode ser menosprezada ou esquecida em nome da estética ou 
de qualquer outro argumento similar. Por isso, defendemos que é contrapro-
ducente negligenciar o ensino da infografia nos cursos de jornalismo. Ainda 
que admitamos que se trata de um trabalho interdisciplinar – o que pode ser 
comprovado na análise dos quadros das redações jornalísticas dos maiores 
veículos do Brasil – não há o que justifique a sua ausência nos currículos 
escolares como disciplina específica, própria, que precisa ser entendida em 
toda a sua complexidade, algo que passa por aquilo que Cairo aborda quando 
chama a atenção da necessidade de que cada elemento seja correspondente à 
realidade do fenômeno em pauta.

Não acreditamos que a infografia deva ser vista como um gênero à parte. 
Adotamos há algum tempo a perspectiva de Gomis (1991) que defende que o 
jornalismo pode ser compreendido a partir de dois gêneros: o informativo 
e o opinativo. Cremos que esta divisão pode ser usada não apenas no jorna-
lismo impresso e propomos que, a depender do suporte, o que mudam são 
os formatos/tipos, não os gêneros e subgêneros, em si, exceto nos casos nos 
quais eles não se aplicam (p. ex., no rádio tradicional nunca haverá infogra-
fia, por motivos óbvios). Temos, deste modo, adotado a seguinte estrutura 
organizativa dos gêneros jornalísticos – em especial o informativo, que nos 
interessa aqui mais diretamente:

Gênero Opinativo Gênero Informativo

Subgêneros/modalidades
ou espécies

Notícia
Reportagem
Entrevista
Perfil
Infográfico
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Assim o infográfico é relevante para a construção da narrativa jornalís-
tica característica do gênero informativo como outras modalidades clássicas 
que conhecemos. E, se é assim, deveria estar presente no currículo dos cursos 
de Jornalismo do mesmo modo que as demais modalidades aqui citadas. Nos-
sa provocação vai no seguinte sentido: se é inadmissível formar um jornalista 
que não saiba produzir uma notícia por que é aceitável que ele não saiba 
quase nada sobre infografia?

Infografia na escola

A ausência de disciplinas específicas não é uma realidade só do Brasil. A 
pesquisadora portuguesa Susana Ribeiro (2008) destaca que dos 25 cursos de 
Jornalismo ou Comunicação existentes em Portugal, apenas três têm discipli-
nas relacionas à infografia (RIBEIRO, 2008, p. 127). No Brasil, não há estatís-
ticas oficiais, mas um levantamento preliminar realizado por Talita Fernan-
des[26], a partir dos currículos atualizados disponibilizados nos sites oficiais 
das instituições, revela o pequeno índice de cursos que têm disciplinas obri-
gatórias ligadas à infografia, como podemos ver na tabela abaixo:

Tabela 1 – Cursos com disciplinas obrigatórias ligadas à infografia

Região Cursos / por 
região[27]

Currículos 
analisados

Possuem disciplina 
Infografia

Centro Oeste   31 29 2
Nordeste 56 45 0

Norte 25 22 0
Sudeste 177 145 13[28]

Sul 50 50 1[29]

26	Bolsista	PIBIC/CNPq	e	membro	do	NUPEJOC.
27 A listagem de cursos de Jornalismo foi retirada do site	do	Ministério	da	Educação	<http://www.
educacaosuperior.inep.gov.br>.	Acessado	em	16	jun.	2008.	A	listagem	original	continha	345	cursos.	
Apesar	de	estarem	entre	as	instituições	que	oferecem	cursos	de	Comunicação	Social/Jornalismo,	as	
seguintes	faculdades/universidades	ou	centro	de	ensino	superior,	não	apresentam	esse	curso	na	lis-
ta	dos	oferecidos	em	suas	páginas:	Faculdade	Campo	Real	–	Guarapuava/PR,	Unicastelo	–	São	Paulo/
SP,	Belas	Artes	–	São	Paulo/SP,	Unifeg	–	Guaxupé/MG,	Finac	–	ES	e	Inesp	–	Jacareí/SP.	Atualmente	o	
número de cursos de Jornalismo oferecidos no Brasil, de acordo com o MEC, é 369.
28	13	cursos	possuem	disciplina	Infografia,	mas	12	deles	são	da	Unip	–	Universidade	Paulista,	10	de-
les localizados na Grande São Paulo (8 estão na cidade de São Paulo) e 2 no interior paulista. O curso 
Jornalismo Multimídia do Centro Universitário Monte Serrat – UNIMONTE, localizado no município 
de	Santos,	litoral	paulista,	também	possui	disciplina	Infografia.
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Estes números vão ao encontro do que revelaram alguns profissionais entre-
vistados por pesquisadores do NUPEJOC ao longo dos últimos anos. Denis Rus-
so entrou na Superinteressante logo depois de se graduar em Jornalismo, ainda 
nos anos 90. Ao ser questionado se havia enfrentado dificuldades para traba-
lhar com infografia, ele declarou, em entrevista à autora, que quando saiu da 
faculdade “não tinha a menor idéia de como fazer infográficos. Acho sim que 
os jornalistas não são preparados para isso no Brasil”. Mais recentemente, em 
entrevista ao jornalista e pesquisador André Deak[30], Marina Motomura, edi-
tora-assistente da revista Mundo Estranho – publicação que tem, em média, 
mais da metade de suas páginas dedicadas a infográficos – também repete um 
discurso que foi ouvido pelos nossos pesquisadores em outras ocasiões. Ela diz:

Infelizmente, na faculdade eu só tinha uma leve idéia do que era info-

grafia. Quando caí no mercado, é claro que penei ao fazer meus primeiros 

infográficos [...]. Logo eu, que sempre gostei tanto de escrever, tive que ver 

meus textos reduzidos a bloquinhos de 300 toques cada! Mas essa percep-

ção que o picotamento do texto era para o mal durou pouquíssimo. [...] Nas 

revistas em que trabalhei, encontrei, sim, espaço para aprender a fazer 

infográficos. A maioria delas é formada por gente jovem, que gosta de en-

sinar. Também estamos sempre trocando e-mails com referências de tra-

balhos que achamos legais, vendo portfólios e, de vez em quando, rolam 

uns workshops de infografia na Abril — pena que a presença do pessoal de 

texto ainda é ínfima nesses eventos (grifo nosso).[27]

Os workshops e cursos internos parecem tentar cobrir a lacuna deixada 
pela maior parte dos cursos de Jornalismo que ainda não se aprofundam no 
ensino da infografia. É comum que infografistas, editores e repórteres citem 
aqueles cursos como fundamentais na sua formação. Isto porque é, muitas 
vezes, nesses espaços que se aperfeiçoa a capacidade de pensar visualmente 
e trabalhar em equipe, algo essencial para a produção de infográficos. 

29	O	único	curso	da	região	Sul	que	possui	disciplinas	de	Infografia	é	o	da	UFSC,	que	oferece	Infogra-
fia	e	Infografia	para	Internet	como	disciplinas	optativas,	a	primeira	ministrada	durante	2007	e	2008	
por professor substituto e a segunda ministrada por professor efetivo do departamento.
30	DEAK,	Andre.	 “Entrevista:	Marina	Motomura	–	 realizada	em	03	de	abril	 de	2008”.	Disponível	 em	
<http://www.andredeak.com.br/2008/04/03/entrevista-marina-motomura>.	Acessado	em	10	jan.	2009.
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De Pablos, em entrevista concedida a Mayara Rinaldi, em 2007, fez uma 
crítica ao ensino da infografia nos cursos de graduação. “É muito pobre, em 
poucas universidades professores ensinam infografia porque não há uma 
grande preocupação, não há interesse, apesar de ser muito importante”, 
afirmou. Para o entrevistado é importante que um jornalista saiba pensar 
infograficamente:

[...] são jornalistas mais importantes aqueles que são capazes de perceber 

quando há possibilidades gráficas de informar, sabem que podem propor 

infografias. A proposta pode ser como um “desenho de criança”, mas na 

redação, os profissionais de desenho o transformarão em uma infografia 

válida, que será publicada, com interesse informativo. Portanto, creio que 

não é imprescindível, mas importante [saber pensar infograficamente] 

(RINALDI, 2007).

Os próprios testemunhos de profissionais dão conta que, quando o jorna-
lista entende o que é a infografia, passa a ter uma perspectiva diferenciada 
de como deve trabalhar para produzi-la. Isto porque a integração imagem 
e texto é muito mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Alceu 
Nunes, que trabalhou durante anos na Superinteressante, revelou em 2007, 
alguns dos desafios de produzir infográficos:

O maior segredo de um bom infográfico é a organização das informações, é 

o jeito certo, claro, objetivo de contar a informação, de contar a história, or-

ganizar isto na página é a parte mais difícil, muitas vezes você dá um passo 

a mais e tem muita informação, muitas vezes você dá um passo a menos e 

não consegue explicar alguma coisa, o equilíbrio disso é a perfeição, que é 

difícil, é aonde a gente tenta sempre dar o máximo de informação pro leitor, 

que é a parte mais complicada, achar esse equilíbrio (RINALDI, 2007).

Tudo isto seria muito mais facilitado se desde a faculdade houvesse a pre-
ocupação com este subgênero que aparece em revistas, jornais, cibermeios 
e diversos programas jornalísticos da tevê. Afinal, produzir um infográfico 
não é tarefa fácil, ainda mais quando se tem em mente que é preciso equi-
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librar uma série de fatores e, mais do que isto, apurar em várias frentes ao 
mesmo tempo. Cada detalhe de uma infografia pode fazer toda a diferença 
para a qualidade da informação que chega ao leitor.

Intuitivamente, enquanto as faculdades não investem de forma sistemá-
tica no ensino da infografia – salvo as tradicionais e honrosas exceções – os 
profissionais tentam divulgar para os leigos como se faz um infográfico e 
toda a dificuldade por trás de cada um deles. Uma das primeiras iniciativas 
neste sentido foi da equipe da Superinteressante cujo primeiro vídeo para 
a TV Fiz, da Abril, chamava-se “Como fazer um infográfico”[31]. Nele, Luiz 
Iria explica, em pouco mais de dois minutos, como foi a produção de um 
dos infos da Superinteressante. Em setembro de 2007, o G1 também mostrou 
como foi produzido um infográfico do portal. Depois, em junho de 2008, na 
seção denominada Superprofissão, a revista Mundo Estranho, voltada para 
um público adolescente na faixa de 13 a 16 anos, explicava “como se tornar 
um infografista”. Na página, além do passo a passo da produção de um dos 
infográficos daquela edição da revista, existem algumas informações que 
nos interessam diretamente, como as que destacamos a seguir, lembrando 
que os negritos são nossos:

1. [...] a maioria dos profissionais nesta área é formada em jornalismo ou 

design. Na verdade, embora na ME você sempre ouça falar de infográficos 

e veja um monte deles a cada edição, a infografia ainda é uma das áreas 

menos desenvolvidas do jornalismo, tanto nas redações quanto nas 

universidades.

2. Como é uma área do jornalismo em construção, ainda não dá para pla-

nejar a evolução profissional dentro desta carreira. Mas a infografia é 

um tipo de linguagem em franco crescimento e há muito pouca gente 

especializada nisso.

3. Saber desenhar ajuda, mas não é fundamental. Você pode pensar no 

infográfico inteiro e contratar um ilustrador para fazer os desenhos.

31	Para	assisti-lo	acesse	<http://super.abril.com.br/videos/conteudo_videos_251205.shtml>.
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A complexidade da produção

As dicas de profissionais publicadas para o público leigo certamente vi-
sam valorizar a infografia, mas também demonstram a complexidade que 
está por trás da produção de infográficos. De algum modo, estas manifes-
tações ajudam a colocar em prática um discurso que costuma ser repetido 
pelos profissionais, não só no Brasil: para aprender infografia é necessário 
estar atento para observar os trabalhos desenvolvidos até então. No caso, 
quando se explica o passo a passo do processo de criação tem-se um diferen-
cial a mais nesta etapa de observação, sem dúvida. Heller perguntou a Nigel 
Holmes quando seria o melhor momento para os estudantes aprenderem in-
fografia a partir de uma posição “receptora” e de uma posição “criadora”.  
A resposta foi direta:

No instante em que tomou a decisão de se dedicar a esta profissão; devem 

tomar ambas posições ao mesmo tempo. Não há nada melhor que observar 

os trabalhos já publicados para aprender como fazê-los. Não me refiro a 

copiá-los, mas sim a ver o modo como um outro artista enfocou o tema e 

analisar se ele alcançou seu objetivo (HELLER, 2006, p. 120-1)[32].[29]

A observação é um dos recursos mais interessantes no processo de apren-
dizagem e ajuda a compreender melhor a própria infografia. Ainda assim, 
não garante que seja mais fácil produzi-la. No âmbito do NUPEJOC vivemos 
esta experiência de perto no desenvolvimento da pesquisa “O infográfico 
como diferencial na cobertura de Ciência, Tecnologia e Inovação em jornais 
populares – uma pesquisa a partir do jornal Hora de Santa Catarina”, entre 
2007 e 2009.  A equipe, ainda que formada por algumas pessoas que há pelo 
menos um ano estudavam infografia, debruçando-se quase que diariamen-
te sobre diversos exemplos, enfrentou muitas dificuldades para, a partir de 
reportagens publicadas no jornal Hora de Santa Catarina, desenvolver info-

32 “En el instante en que han tomado la decisión de dedicarse a esta profesión; deben tomar ambas 
posiciones	al	mismo	tiempo.	No	hay	nada	mejor	que	observar	trabajos	ya	publicados	para	aprender	
cómo	manejarse.	No	me	refiero	a	copiarlos,	sino	a	ver	el	modo	en	que	otro	artista	ha	enfocado	el	
tema,	y	decidir	si	ha	logrado	o	no	su	objetivo.”
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gráficos para a publicação, pensando no público-alvo específico de um jor-
nal popular. O jornal foi escolhido para a pesquisa por conta de sua tiragem 
– superior a 40 mil exemplares diários – e de seu público leitor, formado, 
prioritariamente, por pessoas das classes C, D e E.

 Foram muitos meses de pesquisas intensas, produção de diferentes pro-
tótipos e descarte de idéias. A frase de uma das bolsistas, no meio de uma 
das reuniões de trabalho foi emblemática: “Produzir infográficos é muito 
mais difícil do que parece”.  Aluna do curso de Jornalismo, ali era a primeira 
vez que ela se via envolvida na produção de um infográfico, apesar de estar,  
à época, na sexta fase do curso. 

A tarefa, imaginávamos, deveria ser simples: transformar material so-
bre Ciência e Tecnologia (C&T),  inicialmente veiculado no Hora, em infogra-
fia, sem acrescentar ou tirar nenhuma informação que já estivesse presente, 
exceto, é claro, aquelas de natureza gráfica como ilustrações, fotografias e 
outras afins. O objetivo: verificar, através de uma survey com representantes 
do público leitor do jornal, se a infografia modifica ou interfere diretamente 
na apreensão das informações publicadas. 

Criar os infográficos significava trabalhar a partir de dados que não ha-
víamos apurado e que, em tese, não teriam sido pensados para uma infogra-
fia. Diante do impasse da primeira etapa da pesquisa – quando separamos o 
que havia sido publicado sobre C&T e o que poderia ou não ser infografado 
– decidimos escolher algumas edições de uma série sobre Saúde. Esta opção 
deveu-se, primeiro, ao fato de julgarmos mais factível infografar aquilo que, 
de algum modo, havia sido pensado para ser tratado graficamente. Depois, 
porque, assim, produziríamos infográficos enciclopédicos, já que os jornalís-
ticos – isto parecia-nos claro – só seriam possíveis se nós mesmos apurásse-
mos os acontecimentos específicos o que era-nos inviável, naquele momento.

Fizemos algumas peças, mas, para este capítulo, concentremo-nos no ma-
terial produzido sobre Bactérias. O original ocupava mais de dois terços de 
uma página em formato tablóide e é reproduzido a seguir:
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Figura	4	–	Infográfico	original 
Fonte:	Jornal Hora de Santa Catarina, p. 6, 23 maio 2008.

A figura do corpo humano se repetiu em toda a série, assim como o cabe-
çalho. Nosso desafio era manter a identidade do jornal e, ao mesmo tempo, 
tentar integrar imagem e texto em uma infografia. Até chegarmos ao for-
mato final, foram várias tentativas, detalhes que precisavam ser revistos e 
refeitos porque a um só tempo era preciso pensar no público-alvo, na linha 
editorial do jornal e nas informações que já tínhamos e que eram as únicas 
com as quais poderíamos trabalhar. O mais difícil era integrar imagem e 
texto porque o original não fora pensado para isto, como se pode verificar 
acima. Depois de muitas tentativas e idéias descartadas, chegou-se à versão  
apresentada a seguir, que foi a adotada para a survey:
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Figura	5	–	Infográfico	produzido	pelas	acadêmicas	Rafaella	Volkmann	Paschoal,	 
Talita Fernandes, Juliana Passos, Angieli Maros e Camila Alves,  

sob a supervisão dos professores Tattiana Teixeira e Lúcio Baggio

Observe que não indicamos nem a fonte dos dados, nem a autoria do in-
fográfico – informações que não constavam na versão original. Para evitar 
que as pessoas identificassem o que era nosso e o que seria original do Hora, 
seguimos este mesmo modelo. 

A aplicação da survey – com pessoas com idade entre 10 e 14 anos, um dos 
públicos que mais consomem o jornal, surpreendentemente - ainda está em 
andamento, de modo que só temos dados parciais, mas já constatamos que 
a presença da infografia tem impacto no tipo de informação que é apreen-
dida pelo público leitor. No entanto, por enquanto, o que nos interessa aqui 
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é mostrar a dificuldade que a produção de um infográfico relativamente 
simples encerra. 

Neste caso específico, merecem destaque o exercício de escolher as ima-
gens, de fazer a relação direta entre elas e os textos e o próprio desafio de 
reorganizar toda a lógica do quadro original de modo a construir uma forma 
minimamente diferenciada de explicar o fenômeno em pauta. Era preciso 
tratar de tipos de bactérias diferentes, ser didático (porque é esta a função 
da coluna original) e, ao mesmo tempo, não perder de vista as características 
básicas de uma infografia. 

Se, em um primeiro momento, pode-se pensar que estas dificuldades en-
frentadas são fruto direto apenas do fato de não termos a oportunidade de 
(1) elaborar a pauta original e (2) apurar as informações para o infográfico,  
a experiência com o jornal laboratório Zero nos faz refutar esta hipótese. Ali, 
a produção dos infográficos era própria e pensada desde a pauta, de forma 
coletiva. Ainda assim, a experiência, ao longo de três semestres, não foi mais 
simples. O relato desta experiência será o cerne do próximo capítulo.
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4A produção de infográficos: 
relatos de experiência[33]

O papel da escola

No Manual de Infografia da Folha de S.Paulo, de 1998, os autores destaca-
vam dois lembretes:

1. É muito mais eficiente dividir a responsabilidade da pauta infográfica 

com a Arte do que passar um monte de dados e esperar que a Arte descu-

bra o que você quer dizer com isto.

Antes de começar a digitar um monte de tabelas, converse com a Arte sobre 

a pauta, os dados e referências disponíveis. 

2. Algumas coisas que você vê como tabela ficam melhores em um gráfico, 

ou um mapa (KANNO; BRANDÃO, 1998, p. 32).

Observe que foi há cerca de dez anos também que começou a consoli-
dação, sobretudo em países anglo-saxões, do que se convencionou chamar 
de “jornalismo visual”, expressão definida por autores como Lester (2002,  
p. 11), como o resultado da prática de contar histórias com palavras, ima-
gens e recursos de design e que envolve não apenas habilidade, mas conhe-
cimentos de áreas bastante distintas para a concepção de um produto cada 
vez mais complexo:

[...] quando palavras e imagens tornam-se profundamente interligadas, a 

combinação das atividades de repórteres, fotógrafos, infografistas, pesqui-

33 Versões anteriores deste capítulo foram publicadas nos livros Comunicação, educação e cultura 
na era digital e O	ensino	do	jornalismo	em	tempos	de	convergência. 
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sadores e designers gráficos dá origem a uma nova atividade – o jornalismo 

visual. [...] A reportagem visual é o casamento de palavras, imagens e de-

sign para produzir informação. A missão do jornalismo visual é dizer aos 

leitores o que as informações significam (HARRIS; LESTER, 2002, p. 3)[34].

Os desafios inerentes a estas mudanças na prática profissional, entretan-
to, nem sempre estão diretamente refletidos ou contemplados nas atividades 
de ensino e mesmo de pesquisa, o que não deixa de ser curioso, sobretudo se 
pensarmos que, em 1964, Danton Jobim já alertava para uma das principais 
finalidades dos cursos universitários de jornalismo, qual seja, a revisão das 
técnicas profissionais, ou, como explica o próprio pesquisador:

[...] o descobrimento de caminhos novos; o enriquecimento do acervo de co-

nhecimento sobre as matérias estudadas, a revisão permanente por meio 

da pesquisa, das noções e processos consagrados. É por este caminho que 

a escola realiza uma função de aperfeiçoamento das técnicas empregadas 

nas atividades jornalísticas, atuando como um centro de experimentação 

(JOBIM, 1964, p. 8)[35].

No caso mais especificamente do nosso objeto, podemos afirmar que não 
há, no país, nenhum livro específico sobre o tema e que nos cursos de Jorna-
lismo o seu ensino ainda é incipiente. Podemos arriscar a dizer, inclusive, 
com base em estudos preliminares, que as cadeiras cujos programas efetiva-
mente abordam em profundidade conteúdos relacionados à infografia e ao 
jornalismo visual, como um todo, não correspondem, em média, nem a 10%  
da carga horária dos cursos de graduação em Jornalismo, quando chegam a 
este índice. Apesar disto, e aí está a contradição que torna ainda mais pre-
mente que se observe aquilo que foi postulado por Jobim  há mais de quatro 

34 “[...] as words and pictures become further merged, the combined role of writer, photographer, 
infographics	creator,	researcher,	and	graphic	designer	demands	a	new	job	description	–	the	visual	
journalism.	[...]	Visual	reporting	is	the	marriage	of	words,	images	and	designs	to	convey	information.	
The	mission	of	the	visual	journalism	is	to	tell	readers	what	the	information	means.”
35 “[...] el descubrimiento de caminos nuevos; el enriquecimiento del acervo de conocimientos so-
bre las matérias estudiadas; la revisión permanente, por medio de la pesquisa, de las nociones y 
procesos consagrados. Es por esta via que la escuela realiza su misión de perfeccionamiento de las 
técnicas	empleadas	en	la	actividad	periodística,	trabajando	como	un	centro	de	experimentación.”
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décadas, nas redações dos principais veículos do país – impresso, web e tevê 
– a presença de infográficos há muito deixou de ser algo raro. Por que as es-
colas não se preocupam com esta linguagem? Parece-nos evidente, conforme 
já explicitado em trabalho anterior (TEIXEIRA, 2009), que há algo intrigante 
nesta concepção curricular.

No nosso entender, talvez essa ausência seja o reflexo dos resultados de 
uma cadeia complexa que envolve os problemas relatados nas redações que 
destacamos no capítulo anterior, a falta de pesquisas e de docentes com ex-
periência e interesse em ensinar infografia desde a graduação. Onde come-
çam os problemas é difícil precisar, mas se a infografia está entre as mo-
dalidades do jornalismo informativo (e as nossas pesquisas cada vez mais 
nos convencem que sim), por que ela não aparece de forma sistemática em 
produtos laboratoriais, evidenciando que está sendo ensinada na gradua-
ção? E por que diferentes gerações de jornalistas costumam se queixar da 
ausência de aprendizagem sobre este subgênero, em entrevistas, inclusive 
aos nossos pesquisadores do NUPEJOC, e palestras, por exemplo? Por outro 
lado, os problemas que detectamos no uso da infografia seja no impresso, 
seja nos cibermeios, ao longo de quase cinco anos de pesquisa, não estariam 
de algum modo relacionados a esta ausência de pesquisa e ensino do tema 
desde a graduação?

Relato de experiência

Por que experimentar?

Estas inquietações começaram a nos incomodar de maneira mais in-
tensa quando, em 2006, começamos, no NUPEJOC, a entrevistar profis-
sionais envolvidos na produção de infográficos para revistas como Su-
perinteressante e Saúde, todos com diversos prêmios internacionais no 
currículo. Parecia-nos evidente um descompasso entre o que era ensina-
do e pesquisado nas escolas e os problemas enfrentados nas redações, 
além dos muitos avanços e do domínio que alguns profissionais tinham 
da linguagem infográfica, na maioria das vezes fruto de aulas, treina-
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mentos, workshops ministrados por professores e profissionais de países 
como Espanha e Estados Unidos.

Em meio aos resultados até então obtidos nos projetos de pesquisa de-
senvolvidos pela equipe do NUPEJOC, outros fatores acabaram acelerando a 
experiência de ensino que narraremos a seguir. Na UFSC, em 2007 e 2008, foi 
oferecida a disciplina Infografia, voltada, especialmente, para a produção de 
infográficos para impresso. Em 2008, começou-se a lecionar uma outra, op-
tativa, denominada Infografia para Web. Entre os alunos de ambas, muitos 
eram da graduação em Design Gráfico e a partir daí começou-se a delinear 
uma parceria que se mostrou frutífera e instigante, a um só tempo.

Vale ressaltar que não havia, até então, uma integração efetiva e siste-
mática entre o que era produzido nestas disciplinas optativas e nas labo-
ratoriais obrigatórias, e nem tampouco uma aplicação em laboratório dos 
conceitos desenvolvidos no âmbito do NUPEJOC. Partindo-se do pressuposto 
que pesquisa e ensino devem ser indissociáveis, começamos, em parceria 
com o professor Lúcio Baggio, a incentivar os nossos alunos a produzirem 
infografia para o jornal laboratório Zero e, ao mesmo tempo, analisar este 
processo de produção para compreender as eventuais lacunas do processo 
ensino-aprendizagem. À frente da produção de infografia estava o acadêmi-
co Ítalo Mendonça, aluno de Design Gráfico, ex-aluno da disciplina de Info-
grafia para impresso e membro do NUPEJOC.  Em mente, tínhamos a seguin-
te perspectiva, muito bem definida por Machado (2007, p. 17): 

A tradução curricular da educação pela pesquisa pressupõe a organização 

das atividades a partir da pesquisa como princípio científico e educativo. 

Sem incorporar a pesquisa como atitude cotidiana o aluno e o professor 

acabam por renunciar à capacidade de reconstruir o conhecimento e con-

tribuir no processo social de inovação. [...] Ao lado do princípio científico, 

a pesquisa assume uma dimensão educativa porque aumenta a autonomia 

de todos os envolvidos no processo de formação e a possibilidade de inser-

ção criativa dos futuros profissionais na sociedade. 

O que, até então, era concebido como uma sala de aula em que se repassava 
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conhecimento, ganha a dimensão de uma laboratório de pesquisa para a 

experimentação e a criação de linguagens, processos, técnicas, tecnologias 

e aplicativos.

Os desafios apareceram em todas as etapas, afinal o Zero é um jornal 
com mais de 20 anos de circulação e havia uma série de expectativas em tor-
no dos resultados desta experiência. O incentivo ao uso da infografia deve-
ria, portanto, representar um avanço para o jornal e para a formação plena 
dos envolvidos e isto implicava em uma participação consciente de todos os 
atores no processo de produção, isto é, repórteres, editores, infografistas e 
professores. A perspectiva era tentar colocar em prática aquilo que Danton 
Jobim já defendia em 1964, quando dizia que os cursos de Jornalismo não 
deveriam apenas se preocupar em formar profissionais tecnicamente com-
petentes, mas, sim, desempenhar “o importante papel de abrir caminhos, 
através da investigação sistemática, para o aperfeiçoamento das técnicas 
aplicadas, nos campos que interessam à atividade jornalística”[36] (JOBIM, 
1964, p. 16). Por isso, todas as atividades eram acompanhadas de perto e com 
um olhar não apenas didático, mas científico.

Primeiras consequências

Um dos nossos principais objetivos era fazer com que entre designers e 
jornalistas existisse uma relação de parceria na construção dos infográfi-
cos. Para isto, era fundamental que os estudantes falassem a mesma língua 
dentro da redação, reproduzindo algumas recomendações já recorrentes de 
autores internacionais e profissionais experientes. Harris e Lester (2002, p. 
4), por exemplo, destacam que “os jornalistas devem fazer parte de um time. 
Antes de começarem a produzir a reportagem, jornalistas visuais e designers 
gráficos devem discutir como a história deve ser contada”[37]. A pesquisadora 
Pegie Stark Adam concorda com esta perspectiva. Para ela, “para fazer boas 

36 “[...] el importante papel de abrir caminos, a través de la investigación sistemática, para el per-
feccionamento de las técnicas aplicadas, en los campos que interesan a la actividad periodística.”
37	“[...]	journalists	must	be	a	part	of	a	team.	Even	before	the	reporting	begins,	visual	journalists	and	
graphic designers must be involved in discussion about how a story might be covered.”
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e informativas informações gráficas, um time aplicado está envolvido. Os 
repórteres, artistas e designers, devem entender a história e discutir qual a 
melhor solução visual possível.” (apud CRIPE, 2002, p. 220)[38]. 

Para chegar a este grau ideal de integração, as funções a serem desem-
penhadas durante o processo de trabalho eram as de editores, repórteres, 
diagramadores e infografistas. Os mesmos alunos – em edições diferentes 
– se revezavamm nas funções em oito horas semanais dedicadas a duas dis-
ciplinas complementares: jornal laboratório (obrigatória) e produção gráfica 
(optativa que contava com a participação de mais de 80% dos alunos ma-
triculados em jornal laboratório). Na primeira edição em que começamos 
a incentivar o uso sistemático da infografia percebemos que havia dificul-
dade em pensá-la como uma forma de narrativa que não poderia nem ser 
supérflua, nem tampouco se sobrepor ou repetir o texto da reportagem que 
eventualmente acompanhasse. A pergunta mais frequente para os editores 
era: “afinal, que história você quer contar?” A partir das respostas e de cons-
tantes conversas entre os envolvidos, mediadas ou não pelos professores, 
deveriam ter sido produzidos três infos. Concretamente, conseguimos fazer 
um mapa, uma tabela ilustrada e um infográfico, que complementavam a 
principal reportagem daquela edição. Sobre esta experiência a acadêmica 
Marina Bento Veshagem, que, nesta primeira edição, atuou como editora, 
trabalhando em parceria com os repórteres, fotógrafos e infografistas e, na 
segunda edição semestral do jornal Zero atuou como repórter e ajudou a pro-
duzir mais um infográfico, testemunha:

A experiência de produzir infográficos foi muito positiva. O processo ini-

cial foi um pouco difícil, primeiro para compreender as especificidades do 

infográfico, que por mais que soubesse na teoria, no momento da produção 

é que a compreensão de sua concepção tem que ser clara. Num segundo 

momento a dificuldade é a concepção da ideia, que precisa conter informa-

ção textual e visual [...]. Ele não tem que repetir as informações da maté-

ria, ele é um bloco informativo que tem relação com a matéria, mas que é 

38 “[...] to make good, informative informational graphics, a team effort is involved. The writer, artist, 
and designer must understand the content of the story and discuss in advance what the best possible 
visual solution will be.”
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independente. Como editora, aprendi como é importante ter controle sobre 

o infográfico, prestar atenção a cada detalhe, se a imagem está em conso-

nância com o texto, senão o trabalho perde todo o sentido. Isso marcou [...]  

a minha formação, ter controle sobre a informação, saber o que exatamen-

te quero dizer, ser crítica.

Este único infográfico da primeira edição foi emblemático por uma série 
de motivos, mas, sobretudo, porque sua produção envolveu de modo inte-
grado a editora das páginas, a repórter, a fotógrafa e até o pauteiro, além do 
infografista, que atuaram em conjunto, pensando em cada etapa do proces-
so. O infográfico que, apesar de todo este esforço, ainda assim trouxe alguns 
problemas de informação, ocupou o rodapé das páginas centrais do jornal 
(que é tablóide). O resultado pode ser visto abaixo:

Figura	1	–	Infográfico	“Da	fonte	ao	lixo” 
Fonte:	Jornal	Zero, set. 2008.

O que se observou, cientificamente falando, foi que o grau de envolvi-
mento da equipe foi grande e acabou incentivando os envolvidos a “pensa-
rem infograficamente”, ou seja, usar as imagens como fio condutor de uma 
narrativa na qual imagem e texto são indissociáveis. Se não bastasse, tinha-
-se recolhido tanta informação que pela primeira vez a equipe do jornal viu-
-se envolvida, de fato, em um exercício de convergência de mídias que deu 
origem à webreportagem “Consumo crescente de água mineral provoca con-
tradições”, que ficou com o primeiro lugar no II Prêmio Caixa-Unochapecó 
de Jornalismo Ambiental. O material foi produzido a partir de reportagem 
especial publicada no jornal Zero, em setembro, e contou com a orientação 
dos professores Clóvis Geyer, responsável pela disciplina Infografia para 
Web, Fábio Mayer, que leciona Webdesign, Lucio Baggio e Tattiana Teixeira. 
Até então, a experiência em cibermeios com o Zero era apenas um site onde 
se postava o PDF das edições impressas cuja tiragem é de 5 mil exemplares 
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por edição – ou seja, estávamos no primeiro estágio do jornalismo digital,  
o da simples transposição. Não havíamos até então avançado em exercícios 
de convergência. Esta experiência – que se deveu em boa medida à iniciativa 
própria dos alunos – parece confirmar o que defende Jenkins (2008, p. 41): 
“prontos ou não, já estamos vivendo numa cultura de convergência”.

Em poucos meses, saímos de uma situação na qual ainda se tinha difi-
culdade para conceber a infografia e passamos para estágios mais ousados. 
Um dos instrumentos concebidos para melhorar a produção foi um questio-
nário, elaborado por Ítalo Mendonça, que obrigava repórteres e editores a se 
debruçarem sobre a prática da infografia de forma mais profunda, como se 
pode ver abaixo:

Ficha de especificação do infográfico jornalístico
Ficha Nº __ 
Data do pedido:  __/__/____    às   __h___min
Data da entrega: __/__/____    às   __h___min

Equipe Responsável
Jornal:      Editoria:    
Editor chefe
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Repórter
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Diagramador
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Fotógrafo
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Ilustrador
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________

Informações sobre o infográfico
Assunto (breve explicação)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Texto
Título:

Texto de entrada:

Fonte:

Créditos:

Conteúdo
Mapas
 [   ]  Terá e já está feito [   ]  Terá mas precisa ser concluído  [   ]  Não terá
Gráficos estatísticos
 [   ]  Terá e já está feito [   ]  Terá mas precisa ser concluído  [   ]  Não terá
Ilustração
 [   ]  Terá e já está feita [   ]  Terá mas precisa ser concluída  [   ]  Não terá
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Ficha de especificação do infográfico jornalístico
Ficha Nº __ 
Data do pedido:  __/__/____    às   __h___min
Data da entrega: __/__/____    às   __h___min

Equipe Responsável
Jornal:      Editoria:    
Editor chefe
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Repórter
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Diagramador
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Fotógrafo
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Ilustrador
 Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________

Informações sobre o infográfico
Assunto (breve explicação)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Texto
Título:

Texto de entrada:

Fonte:

Créditos:

Conteúdo
Mapas
 [   ]  Terá e já está feito [   ]  Terá mas precisa ser concluído  [   ]  Não terá
Gráficos estatísticos
 [   ]  Terá e já está feito [   ]  Terá mas precisa ser concluído  [   ]  Não terá
Ilustração
 [   ]  Terá e já está feita [   ]  Terá mas precisa ser concluída  [   ]  Não terá

Referências
Especialistas no assunto:
Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________
Nome: ___________________________ e-mail: _____________________  cel:____________

Sites:
HTTP://
HTTP://
HTTP://

Livros:
Título: ______________________________           Título: ____________________________
Autor:_______________________________          Autor: ____________________________
Editora:______________________________         Editora: ____________________________

Especificações técnicas
Tamanho do infográfico:
Largura:_______mm   Altura:_______mm

Resolução das imagens:
[   ] 72 dpi  [   ] 300 dpi  [   ] vetorial

Esboço

Figura	2	–	Ficha	para	produção	de	infográficos 
Fonte:	Elaborada	pela	autora.
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A ideia de adotar um formulário seguia algumas das iniciativas citadas em 
livros da área como se pode observar pelos dois exemplos destacados, abaixo:

Figura	3	–	Formulário	para	solicitação	de	infográficos	n.	1 
Fonte:	Palilonis-George	(2006,	p.	21).
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Figura	4	–	Formulário	para	solicitação	de	infográficos	n.	2 
Fonte:	Sojo	(2000,	p.	162).

Pretendia-se, com isto, evitar que os “pedidos” chegassem ainda muito 
embrionários, dificultando o trabalho da equipe, algo que costuma ser rela-
tado com frequência por profissionais de grandes empresas como O Estado 
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de São Paulo e Folha de São Paulo, por exemplo. Assim, os estudantes de jor-
nalismo deveriam indicar desde o assunto do infográfico até seu título, texto 
de entrada, créditos e fontes, além de referências e recursos gráfico-visuais 
que deveriam ser usados, como mapa, gráfico, ilustração. O mais interessan-
te, porém, é o pedido para que o aluno fizesse um esboço da infografia pre-
tendida. Os estudantes de jornalismo foram incentivados a desenhar – com 
boneco palito ou usando as ferramentas gráficas que conheciam. Assim, co-
meçaram a entender melhor, na prática, o processo que acontece ou deveria 
acontecer na redação de um grande jornal, por exemplo.

Este exercício não é novo. De Pablos relata em livro de 1999, a experiên-
cia de ensinar infografia para estudantes de Jornalismo. Ao pedir a eles que 
desenhassem o que seriam os esboços dos infográficos deparava-se com um 
quadro curioso, como a negativa dos estudantes em fazer o exercício propos-
to, alegando, entre outras coisas, que eram estudantes de jornalismo, não de 
belas artes. Depois, diziam não saber desenhar e, ao fim do trabalho, entre-
gavam o resultado com uma certa dose de  vergonha diante do que haviam 
conseguido fazer (DE PABLOS, 1991, p. 184).  Ao longo das aulas, a barreira 
inicial seria vencida, com relata o autor. 

Na redação do jornal Zero, o exercício também se mostrou muito produti-
vo. Ao ter que desenhar, o editor e/ou o repórter eram obrigados a entender 
graficamente as suas próprias ideias e assim seriam mais claros e específicos 
ao conversarem com o infografista. Os resultados não tardaram a aparecer. 

Na reunião de pauta da edição de novembro de 2008, a primeira após a im-
plantação do formulário, os alunos propuseram a construção de uma repor-
tagem infográfica. Um desafio e tanto para quem, meses antes, ainda se con-
fundia com conceitos e práticas. Aqui, uma das inovações foi a presença do 
estudante de design em diversos momentos da apuração. Ele acompanhava a 
equipe de repórteres no processo de apuração para entender a complexidade 
do tema a ser discutido. A proposta era falar de forma diferenciada da doação 
de sangue. À época, os estoques estavam baixos em função da vacinação con-
tra a rubéola – os vacinados tinham que esperar um mês para doar sangue.  
A reportagem deveria mostrar o processo de doação, indicando para o leitor o 
que acontecia com o sangue doado, destacando as etapas e os processos. 
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A proposta de reportagem infográfica partiu do estudante de design e foi 
prontamente abraçada pela turma, que viu ali uma oportunidade de fazer 
algo inovador, em termos de linguagem usada em jornais laboratório.

Aqui, mais uma vez, vale a pena reproduzir um depoimento, desta vez 
da acadêmica Adriana Meyge que atuou como editora de Saúde e gerenciou 
toda a produção desta reportagem infográfica, em parceria com os demais 
atores envolvidos. 

Fui editora da reportagem infográfica sobre doação de sangue na edição 

de novembro de 2008 do Zero. Era uma linguagem com a qual eu nunca 

tinha trabalhado, e eu não sabia exatamente qual deveria ser o meu passo 

inicial. Também tinha dúvidas sobre até onde ia o trabalho da repórter e 

onde começava o meu. Aprendi que a presença do editor é muito mais mar-

cante no processo de elaboração de um infográfico do que de uma reporta-

gem em texto. A reportagem infográfica é genuinamente um trabalho 

de equipe, em que designer, repórter e editor devem estar em frequen-

te comunicação e participam de cada decisão. Foi desafiador e bastante 

interessante procurar essa sintonia e presenciar a evolução do trabalho. 

Acho que foi um privilégio contar com a presença do designer [o estudante 

Ítalo Mendonça, aluno do curso de Design Gráfico da UFSC] nas reuniões de 

pauta e durante todo o mês de produção. Dessa forma, ele estava antenado 

desde o início e pôde apresentar sugestões decisivas para o encaminha-

mento da reportagem, baseadas em seu conhecimento técnico e criativo. 

Tudo foi conversado, imaginado coletivamente, rascunhado e, princi-

palmente, alterado inúmeras vezes.  

Esta experiência com a infografia foi importante para refletir sobre a 

importância das imagens numa reportagem. Foi um exercício de apren-

dizado sobre o diálogo da imagem com o texto jornalístico, e percebi que 

vale a pena “quebrar a cabeça” ao lado do designer, para organizar e reorga-

nizar a informação de forma criativa. Trabalhar como editora da reporta-

gem infográfica trouxe uma boa bagagem para a minha formação, pois cada 
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pequena mudança nos desenhos exigia um novo trabalho de edição e de 

orientação no trabalho da repórter. Um grande desafio foi pensar constan-

temente sobre a hierarquização texto/imagem, decidir o espaço que seria 

dedicado para cada e abrir mão de um em benefício do outro (grifos nossos).

Ítalo Mendonça, o único entre os acadêmicos daquele semestre que era 
membro do NUPEJOC e participava ativamente das discussões científicas do 
grupo sobre infografia, também é enfático ao falar sobre esta experiência de 
atuar lado a lado com os estudantes de Jornalismo, em uma parceria constan-
te, apesar de todas as dificuldades. Em depoimento, ele diz:

Trabalhar na produção do Zero foi uma oportunidade incrível para mim, 

tanto academicamente quanto profissionalmente. Aprendi muito com 

a experiência de trabalhar com os alunos do  curso de Jornalismo, pois 

os seus conhecimento na área da comunicação são complementares aos 

que obtive durante a minha passagem pelo Design Gráfico. Sem contar o 

desafio de produzir uma reportagem infográfica de duas páginas (centrais!).

Os infográficos produzidos durante o período em que estive no Zero foram 

um pouco mais do que complementos para matérias, eram laboratórios 

para a criatividade, metodologia e ciência, frutos de leituras, referências, 

rabiscos e muito trabalho da equipe envolvida - fotógrafos, ilustradores, 

editores, repórteres e diagramadores (grifos nossos).

 Esta reportagem de página dupla, colorida, assim como aquela sobre 
água mineral, figuraram na 3ª Mostra Nacional de Infografia, que reúne in-
fográficos, publicados entre 2008 e 2009, pelos principais jornais e revistas 
brasileiros. A Mostra é organizada por Mário Kanno, editor adjunto de Arte 
do jornal Folha de S.Paulo. Em função dos infos do jornal Zero, foi criada a 
categoria Menção Acadêmica e pela primeira vez a Mostra trouxe trabalho 
de estudantes, ao lado dos produzidos por alguns dos mais renomados info-
grafistas do país. 

A produção de infográficos esteve presente em todas as edições do jornal 
naquele semestre. Na última edição, investiu-se em um sobre a composta-
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gem e optou-se por uma infografia que fosse capaz de explicar o processo 
para o público leigo. O resultado é apresentado a seguir:

Figura 5 – Processo de Compostagem 
Fonte:	Jornal	Zero, p. 5, dez. 2009.
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Esta infografia foi assinada por Ítalo Mendonça e Iana Lua, aluna do jor-
nalismo, que explicou sua experiência, destacando a participação do estu-
dante de design, inclusive durante o trabalho de apuração:

Como compostagem é um processo de reciclagem relativamente pouco 

conhecido, era necessário explicá-lo de alguma maneira. Poderíamos ter 

reservado uns três parágrafos para isso, mas, como o processo é comple-

xo, ficaria chato e maçante para o leitor. Optamos, então, por fazer um 

infográfico. O processo de produção da matéria e do infográfico demandou 

tempo quase igual. Fazer um infográfico se revelou mais complicado 

do que eu imaginava. Além do conteúdo escrito, precisei me preocupar 

com elementos gráficos, coisa que não estava acostumada. Nesse momento 

foi de fundamental importância a ajuda de um estudante de design. Ele 

me acompanhou na apuração e me alertou para a melhor forma de in-

formar visualmente. O mais difícil foi representar um processo comple-

xo, feito em várias etapas, de uma maneira simples e informativa. Depois 

dessa experiência, passei a dar mais credibilidade à importância dos 

recursos visuais no jornalismo e a reconhecer a capacidade informa-

tiva de um infográfico. Acredito que ele seja um grande aliado não só em 

dar mais dinâmica e leveza às matérias, como também em torná-las mais 

completas (grifo nosso).

Segunda etapa

A partir dos bons resultados obtidos em 2008, buscou-se continuar o in-
vestimento em infografia no Zero. Em 2009, com o fim do contrato de pro-
fessor substituto, Lucio Baggio saiu da UFSC e em seu lugar foi contratado 
Sandro Galarça. Ao grupo agregou-se também o mestrando Ricardo Amaral. 
O desafio, além de produzir infografias para o jornal impresso, era investir 
efetivamente em experiências capazes de levar o Zero, de fato, para a web, in-
centivando a produção, prioritariamente, de infografias e material multimí-
dia. A proposta era trazer para o ambiente de ensino laboratorial alguns con-
ceitos de ciberjornalismo, mas, sobretudo, colocar em discussão a questão da 
convergência, desde as discussões das pautas produzidas pelos estudantes.
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O desafio não seria fácil. A nova turma tinha de aprender a usar a info-
grafia no impresso e, ao mesmo tempo, conseguir pensar no cibermeio como 
uma possibilidade que fosse além dos PDFs de cada edição disponibilizados 
para o público-leitor. Isto seria importante, inclusive para o grupo de pes-
quisa – entre os alunos matriculados na disciplina Jornal Laboratório esta-
vam cinco membros do NUPEJOC. Ao tentar colocar em prática tal projeto, 
queríamos discutir duas premissas. A primeira pode ser resumida a partir 
da afirmação de Quinn, em Convergent Journalism: the fundamentals of mul-
timedia reporting:

A história mostra que o incremento da tecnologia nas redações mudou os 

métodos de trabalho dos jornalistas. Os repórteres são obrigados a aprende-

rem novas habilidades. Ao mesmo tempo, seus chefes têm de aprender a lidar 

com as mudanças e entender o significado destas novas ferramentas. A in-

dústria da mídia também se adapta a tais mudanças como parte de seu papel 

de refletir a sociedade na qual está inserida. Convergência é uma das maio-

res mudanças que o jornalismo tem que enfrentar (QUINN, 2005, p. 177)[39].

A segunda é aquela que pode ser compreendida a partir do que defende 
Kolodzy:

A convergência reforça a missão principal do jornalismo – informar o pú-

blico sobre o mundo da melhor maneira possível. Mas,  hoje em dia, a me-

lhor maneira não está apenas em um meio: jornal, televisão ou Internet. O 

melhor caminho é multimídia (KOLODZY, 2006, p. 25)[40].

Para os alunos, o desafio lançado seria pensarem em formas diferen-
ciadas para contarem as suas histórias, usando recursos multimídia com-

39 “[...] the lessons of history show that the availability of improved newsgathering technology chan-
ges	journalists’	information	gathering	and	reporting	methods.	Reports	are	forced	to	learn	new	skills.	
At the same time, their managers have to learn how to deal with change as well as appreciate the 
significance	of	the	news	tools.	The	media	industry	also	adapts	to	cope	with	changes	in	society	as	part	
of	its	role	of	reflecting	that	society.	Convergence	is	one	of	the	biggest	changes	that	journalism	has	
had to confront.”
40	“[...]	convergence	refocuses	journalism	to	its	core	mission	–	to	inform	the	public	about	its	world	
in	the	best	way	possible.	But	nowadays,	the	best	way	is	not	just	one	way:	newspaper	or	television	or	
the Internet. The best way is a multiple media way.”
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plementares que iriam para a web, embora para muitos deles, pensar info-
gráficos para o veículo impresso já parecesse uma tarefa suficientemente 
hercúlea. Ou seja, no caso dos infográficos, era preciso pensá-los tanto para 
acompanharem a matéria impressa, quanto para serem disponibilizados no 
espaço multimídia do site do jornal. Esta segunda preocupação visava mui-
to mais compreender as dificuldades no processo de concepção e de execu-
ção de infográficos jornalísticos para os cibermeios. Isto porque pesquisas 
desenvolvidas pelos membros do NUPEJOC desde 2008 apontam para uma 
presença ainda muito grande do que chamamos de infográficos de primeira 
e segunda geração, mesmos quando analisados grandes portais brasileiros. 
Em que medida a tecnologia e o próprio domínio dela podem ser fatores es-
senciais para se compreender esta prática?

***

Clóvis Geyer leciona infografia para a web há dois anos. Na Grande Flo-
rianópolis, esta disciplina só é oferecida na UFSC.  Em entrevista concedida 
à autora, em julho de 2009, ele explica, quando questionado sobre o desem-
penho discente e as dificuldades em pensar infograficamente:

Por incrível que pareça os alunos têm o mesmo grau de dificuldades que 

tínhamos com os editores e repórteres nos jornais na década de 1990, ou 

seja, pensar visualmente. Na época as editorias não solicitavam infográ-

ficos porque não sabiam detectar os conteúdos em suas matérias, ou seja, 

descreviam percursos inteiros ao invés de solicitar um mapa. Foi difícil 

conseguir que saíssem já pautados para buscar notícias que pudessem ge-

rar infográficos. O aluno hoje também não tem essa noção porque não tem 

essa cultura, por isso a importância dessa disciplina para, já no curso de 

Jornalismo, aprenderem a pensar visualmente.

Estas questões também apareceram durante o desenvolvimento do pro-
jeto que chamamos de zero.ufsc e que teve como coordenador o jornalista 
e mestrando em jornalismo, Ricardo Amaral. Para duas edições do jornal, 

Infografia e Jornalismo.indb   104 20/12/2010   16:26:00



105A	produção	de	infográficos:	relatos	de	experiência

alguns alunos se envolveram com a produção de infográficos animados e 
material multimídia. O primeiro resultado do projeto foi um infográfico, 
construído a partir do que já havia sido publicado na edição impressa e que 
podemos observar a seguir.

Figura	6	–	Exemplos	de	infográfico	produzido	pelos	alunos 
Fonte:	Zero, abr. 2009.
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A proposta levada para a web era a de conferir animação ao info, desta-
cando o tempo que cada tipo de sacola levaria para se decompor. O resultado 
pode ser visto, parcialmente, abaixo.

 Figura	7	–	Infográfico	adaptado	para	web 
Fonte:	Disponível	em:	<http://www.zero.ufsc.br/convergencia>.	Acessado	em	20	nov.	2009.

Não há informação nova para o leitor do impresso, já que os mesmos 
dados estavam no primeiro info. A mudança se dá apenas no design e na 
presença das barras que permitem ao internauta um grau mínimo de inte-
ratividade com a infografia. Estaríamos falando, portanto, de um infográ-
fico de segunda geração, ou seja, “há uma tentativa de utilizar algumas das 
características próprias da web, porém, essa utilização não traz nenhum 

Infografia e Jornalismo.indb   106 20/12/2010   16:26:00



107A	produção	de	infográficos:	relatos	de	experiência

acréscimo” efetivo para a qualidade da informação que se quer transmitir 
(ALVES; RINALDI, 2009; TEIXEIRA; RINALDI, 2008). Neste caso, a caracterís-
tica utilizada é a animação. Este tipo de iniciativa tem sido bastante comum 
em diversas publicações que, recentemente, começaram a levar seus info-
gráficos também para a web, a exemplo da Galileu, da Editora Globo, e da 
Superinteressante, Mundo Estranho e Avanturas na História, do grupo Abril. 

O tipo de interatividade alcançado aqui, levando-se em consideração a 
classificação proposta por Cairo, seria o mais básico, isto é, o de instrución 
no qual 

[...] o usuário indica ao dispositivo o que fazer por meio (ainda que não só) 

de botões. A instrução é o tipo de interação mais comum em infografias in-

terativas da imprensa. Isto deve-se a vários fatores: primeiro, é mais fácil 

de desenhar, não requer grandes conhecimentos de programação nem um 

domínio profundo do software utilizado (2008, p. 72)[41].

Depois, para a edição de junho de 2009, houve um investimento em in-
fografia no impresso em quatro matérias, além de uma complexa linha do 
tempo. Levando-se em consideração que boa parte do grupo nunca havia 
trabalhado com infografia antes, nem mesmo para o impresso, e precisava 
estar atento a esta modalidade, não foi possível, nesta edição, fazer nenhum 
infográfico para a web. Neste sentido, o depoimento da acadêmica Camila 
Martins Alves é bastante esclarecedor para que se entendam as  dificuldades 
enfrentadas e que certamente explicam o porquê de não se ter conseguido 
trabalhar com as duas plataformas ao mesmo tempo:

Mesmo participando do Nupejoc desde 2008, só fui colocar em prática os 

conhecimentos que havia adquirido sobre infografia em 2009, quando 

fiz para o Zero uma reportagem sobre pisos táteis – sinalizações especiais 

para cegos - nas calçadas de Florianópolis. 

41 “[...] el usuário indica al dispositivo qué hacer por médio (principalmente, aunque no sólo) de 
botones. La instrucción es el nível de interacción más común en infografías interactivas de prensa. 
Esto	es	debido	a	vários	factores:	primero,	es	el	más	sencillo	de	diseñar,	no	requiere	grandes	conoci-
mientos de programación ni um domínio profundo del software especializado.”
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Como o infográfico já estava previsto na pauta da reportagem, desde o co-

meço da apuração foram sendo reunidas informações específicas para ele. 

Por causa desse planejamento, houve uma boa integração entre designer, 

repórter e editora, o que resultou, no final, em um bom casamento entre 

infográfico e texto. Um exemplo de que o planejamento realmente facili-

ta a produção. [...]

Até chegar ao resultado final foram feitas, no mínimo, três versões do info-

gráfico. No geral, foi uma boa experiência para ver o quanto é difícil pro-

duzir uma infografia na prática, já que é um processo que exige muito 

planejamento, apuração e interação entre a equipe (grifos nossos).

Se faltou planejamento para pensar antecipadamente na adaptação das 
infografias do impresso para a web, alguns alunos conseguiram planejar a 
multimidialidade no jornal Zero a partir de outros recursos que não os in-
fográficos. Foi assim que optaram por produzir um vídeo e um slideshow 
para complementar a reportagem fotográfica da contracapa, sobre a prática 
do grafite na capital catarinense. Aqui, o avanço em relação à edição ante-
rior (infografia animada sobre sacolas plásticas) foi a produção de material 
efetivamente complementar. Tanto o vídeo como o slideshow traziam infor-
mações diferentes daquelas que o leitor poderia encontrar nas páginas do 
jornal impresso que continuam, inclusive, disponíveis em PDF na internet. 
Desde a pauta já se pensou nesta perspectiva e uma equipe foi fazer a co-
bertura com cada um de seus membros focado em um aspecto a ser tratado 
– foto, texto, audiovisual. Esta integração proporcionou um exercício inte-
ressante que também exigiu o cuidado para evitar sobrepor informações, 
sem oferecer nada realmente atrativo para o público. 

O que esta experiência do jornal Zero nos revelou é que os desafios são 
muitos e é necessário romper de forma definitiva com um modelo de en-
sino reprodutivo, totalmente desconectado da sociedade contemporânea 
onde o conhecimento pode ser obtido através dos mais variados caminhos. 
Percebemos que, ao incentivarmos os alunos a discutir e produzir formas 
diferenciadas de narrativa conseguimos encontrar caminhos para aliar os 
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resultados obtidos em pesquisas sistemáticas com a formação qualificada 
destes futuros profissionais, algo que eles mesmos, direta ou indiretamente, 
reconhecem em seus depoimentos. Com os projetos implantados no Zero, foi 
possível testar conceitos, discutir possibilidades e entender melhor o por-
quê da dificuldade inicial apresentada pelos graduandos quando se fala em 
“pensar infograficamente”, mesmo estando todos nós mergulhados naquilo 
que se convencionou chamar de Era das imagens. 

De igual modo, certas questões tornaram-se ainda mais prementes como 
objeto de pesquisa, em especial quando buscamos trabalhar com os concei-
tos de convergência e de infografia para os cibermeios. Neste segundo caso, 
temos nos dedicado, como grupo, à sistematização das gerações dos infográ-
ficos para a web – primeira, segunda, terceira e quarta – a partir de uma 
série de autores de referência no campo do jornalismo digital. 

Ao buscarmos entender a produção de infográficos, desde dentro das 
próprias redações profissionais e, depois, acompanhando o passo-a-passo 
que leva a certas escolhas por formatos em detrimento de outros, em um 
produto laboratorial, conseguimos ter mais clareza das fronteiras a serem 
vencidas e dos desafios que ainda precisam ser enfrentados. As dificulda-
des de produção – que são não apenas técnicas e relacionadas ao domínio 
de softwares, mas passam, necessariamente, por uma preparação profis-
sional que permita entender o que significa unir imagem e texto de forma 
indissociável[42] – apontam para uma necessidade ainda maior de se pes-
quisar e ensinar este subgênero nos cursos de graduação em Jornalismo, 
de forma sistemática e permanente. 

Do mesmo modo, é preciso levar a ideia de convergência para além das 
salas de pesquisa e fazer com que haja uma efetiva integração entre disci-
plinas de web, impresso, rádio e tevê etc. revendo processos de produção e  
a expectativa em torno dos produtos oriundos destas experiências. De outro 
modo, acredito, continuaremos produzindo trabalhos que discutem concei-
tualmente o fenômeno e assistindo a práticas que nem sempre são capazes 

42 Alberto Cairo, em uma apresentação recente realizada em Buenos Aires, chamava a atenção para 
a	natureza	multidisciplinar	do	trabalho	de	um	infografista,	onde	se	requer,	segundo	ele,	conheci-
mentos	de	cartografia,	psicologia	cognitiva,	jornalismo,	estatística	e	multimidialidade.
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de torná-lo qualitativamente exequível inclusive porque, nas escolas, ainda 
estamos distantes – com raras e competentes exceções – de conseguir fazer 
da convergência uma tendência que sabemos entender e aplicar.
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