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RESUMO 

 

 

Este trabalho investiga a construção conceitual da expressão “infografia” no âmbito do 

jornalismo, a partir de dois vieses: uma revisão bibliográfica crítica da literatura 

especializada publicada entre os anos de 1987 (quando supostamente surge a expressão 

“infografia”) e 2009, e uma análise de um corpus constituído de 660 exemplos de 

representações gráfico-visuais publicados na imprensa brasileira entre os anos de 2006 e 

2010. O ponto de partida teórico da pesquisa foi a linguagem esquemática, entendida 

aqui como uma “terceira linguagem” que se opõe às linguagens verbal e visual. Após 

essas etapas, propomos uma definição conceitual específica de infografia (geralmente 

confundida com mapas, gráficos e outras formas gráfico-visuais), baseada em critérios 

da linguagem esquemática e em considerações gráfico-visuais. Num segundo momento, 

analisam-se as teorias que buscam compreender as linguagens sincréticas, nas quais 

diversos sistemas semióticos interagem e criam significações a partir da simultaneidade 

de sua materialidade, a fim de melhor se compreender como o sentido é construído 

nessas representações gráfico-visuais. Ao final do trabalho, é proposta uma tabela de 

classificação das formas gráfico-visuais no jornalismo, localizando e diferenciando a 

infografia em relação às demais formas; os critérios de constituição dessa proposta 

resultam da articulação entre as formas gráfico-visuais, os postulados da linguagem 

esquemática e os preceitos teóricos da produção do sentido em infografias e demais 

formas gráfico-visuais a partir da simultaneidade de seus sistemas semióticos (textos 

verbais, imagens, elementos gráficos etc.). 

 

Palavras-chave: Infografia, jornalismo, Esquemática, produção de sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work investigates the construction of conceptual term “infografia” as part of 

journalism, from two slants: a critical review of the literature published between the 

years 1987 (when presumably arises the term “infographics”) and 2009, and an analysis 

of a corpus of 660 examples of visual-graphic representations published in the Brazilian 

press between the years 2006 and 2010. The theoretical starting point of the research 

was the schematic language, understood here as a “third language” which is opposed to 

the verbal and visual languages. After these steps, we propose a specific conceptual 

definition of “infografia” (often confused with maps, charts and other visual-graphic 

forms), based on criteria of schematic language and on graphic and visual 

considerations. Secondly, we analyze the theories that seek to understand the syncretic 

languages, in which various semiotic systems interact and create meaning from the 

simultaneity of their material in order to better understand how meaning is constructed 

in such visual-graphic representations. At the end of this work, we propose a ranking of 

visual-graphic forms in visual journalism, locating and differentiating the computer 

technologies from other forms. The criteria for the provision of such a proposal derive 

from the articulation of visual-graphic forms, the postulates of the schematic language 

and the theoretical rules of production of meaning in computer graphics and other 

visual-graphic forms from the simultaneity of their semiotic systems (verbal texts, 

images, graphics etc.).  

 

Keywords: Infographics, journalism, schematic language, meaning production. 
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Introdução 

 

Os objetivos deste trabalho são aparentemente simples: fazer uma análise comparativa 

da bibliografia especializada naquilo que historicamente tem sido chamado de 

“infografia” (dentro da esfera do jornalismo), em busca de uma definição gráfico-visual 

adequada para esse objeto. Ao mesmo tempo, pretendemos diferenciar a infografia de 

outras formas gráfico-visuais costumeiramente chamadas (também) pelo mesmo nome 

(gráficos estatísticos, mapas, cronogramas, tabelas etc.), cuja finalidade é dar 

visibilidade a eventos e fatos ditos “invisíveis” (processos históricos, acidentes, 

fenômenos científicos, oscilações de índices econômicos, projeções etc.). Para tal 

definição, além da revisão crítica bibliográfica, baseamo-nos em um corpus que reúne 

660 exemplos de vários tipos de representações gráfico-visuais (produtos de uma 

articulação esquemática entre textos verbais e icônicos) publicadas na imprensa 

brasileira
1
. Ao final, propomos uma classificação dessas diferentes formas gráfico-

visuais no campo jornalístico a partir de critérios desenvolvidos ao longo do trabalho. A 

infografia, tal como ela é percebida em geral, está exemplificada nas figuras 1 e 2
2
. 

 

 

Figura 1 – infografia publicada no jornal italiano Leggo, 2007 

                                                 
1
 Por “representações gráfico-visuais”, estamos entendendo aqui o conjunto de gêneros que faz uso 

simultâneo de textos verbais, números, imagens e elementos gráficos (fios, setas, cores) para dar 

visualizar determinados tipos de informação. Nessa categoria estão presentes: mapas cartográficos, 

gráficos estatísticos, diagramas, histórias em quadrinhos, instruções gráficas, organogramas, 

cronogramas, tabelas e outros tipos existentes. Esses gêneros estão definidos e explicados em um 

glossário ao final de nossa pesquisa. Quanto à expressão “articulação esquemática”, ela designa um tipo 

de uso da linguagem que não é nem verbal, nem icônica, mas que está na base das representações gráfico-

visuais. Porém, não podemos afirmar que tudo que é gráfico-visual seja esquemático, nem que tudo que é 

esquemático seja gráfico-visual. Essas duas expressões serão discutidas ao longo deste trabalho. 
2
 Devemos deixar claro que optamos pela visualização apenas das representações gráfico-visuais, e não 

das páginas onde elas foram publicadas. Sabemos de eventuais prejuízos em relação a certos aspectos do 

material analisado (dimensão, disposição espacial na página, relação cotextual com os demais textos da 

página etc.), mas como nosso objetivo aqui é uma discussão sobre a definição conceitual da infografia a 

partir de seus elementos gráfico-visuais, não acreditamos que isso seja um grande problema. 
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Figura 2 – infografia publicada no jornal espanhol El País, 2007 

 

Os exemplos mostrados tendem a “justificar” uma máxima sugerida por consultores 

espanhóis entre os anos 1980/1990, e que se mantém até hoje em muitos casos: show, 

don‟t tell. A ideia de “mostrar”, e não de “narrar”, parece paradoxal, na medida em que 

grande parte das ditas infografias, além de mostrar algo, tende a narrar algo (como foi 

uma explosão, um acidente, um assalto etc.). Mesmo que essa narrativa pareça 

preponderantemente visual, muitas vezes ela é feita com o auxílio de textos verbais. A 

nosso ver, o mais indicado seria dizer: to tell showing. Ou seja: “narrar mostrando”. 

 

Porém, de nossa parte, defendemos algo mais específico. Ou seja: queremos propor e 

justificar o uso do termo “infografia” para designar conceitualmente uma modalidade de 

texto que se apoia num tipo de representação gráfico-visual que hibridiza outros 

recursos gráfico-visuais tendo por base visual um diagrama preparado a partir do 

esboço de um profissional (jornalista, cientista, pedagogo etc.); esse tipo de texto é 

produto da combinação desenhada a posteriori entre um esquema (lógico-relacional, 

que estabelece relações lógicas entre proposições) e uma esquematização (visual-

referencial, ancorada nos aspectos icônicos de certos referentes), articulando 

simultânea e sincreticamente textos verbais, icônicos e esquemáticos, e totalmente 

suscetível de mudança de conteúdo, significação e sentido em casos de alteração nos 

níveis dos sintagmas e da forma da expressão. No caso específico do jornalismo, a 

infografia, esboçada por um profissional da área, deve tentar responder a todas as 

questões ditas clássicas do lide jornalístico. 

 

Por que uma definição tão extensa e detalhada? Em primeiro lugar, por considerarmos 

que ainda existe uma grande “incerteza” em relação à definição conceitual desse objeto, 

no meio acadêmico e no meio profissional, por conta de dois motivos: a imprecisão do 
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termo “infografia” e a sua própria indefinição conceitual. Em segundo lugar, porque 

pretendemos estabelecer critérios pertinentes que não só definam o que seja a infografia, 

como também que permitam distinguir outras formas gráfico-visuais (particularmente 

no campo do jornalismo). Em terceiro lugar, porque várias definições a respeito da 

infografia partem, a nosso ver, de uma premissa parcialmente equivocada (ou talvez: 

incompleta), a saber, a de que o objeto é (apenas) fruto ou resultado de uma relação 

entre texto verbal e imagem. Finalmente, porque consideramos que a infografia, nos 

termos por nós propostos, deve ter direito ao pertencimento ao campo dos fenômenos 

linguageiros; e para tal, a nosso ver, é necessário considerar os elementos constituintes 

da infografia que se engendram de modo simultâneo e sincrético (tipos textuais, tipos de 

imagens, modos de esquematização, uso de elementos gráficos etc.). 

 

No início, não era essa a nossa meta. Acreditávamos que a infografia, apesar de recente 

nos jornais, era algo já consolidado; se não como uma prática (muitos jornais não fazem 

uso algum, nem uso regular, dela), ao menos como conceito teórico (apesar da escassa 

bibliografia brasileira, ela já se constituía, pelo menos desde a metade da primeira 

década dos anos 2000, como um objeto de análise estudado no Brasil, com 

pouquíssimas exceções anteriores, como MORAES, 1998). Afinal, a infografia (ou 

aquilo que alguns chamam de infografia) tem sido utilizada como “recurso” visual de 

alguns jornais impressos nos últimos quase 30 anos, principalmente desde a 

popularização do uso nas redações dos então chamados “gráficos explicativos” 

(explanatory graphics)
3
 com o surgimento do USA Today¸ em 1982. Até então, 

aceitávamos a definição do pesquisador espanhol José Manuel de Pablos (e citada por 

muitos): a infografia era a apresentação impressa de um “binômio imagem + texto (bI + 

T)”, qualquer que fosse o suporte no qual se apresentasse essa união informativa (1999: 

19). Assim, parecia que a noção conceitual de infografia era algo já estável e definitivo. 

 

Porém, enquanto as leituras se acumulavam e íamos fazendo o levantamento preliminar 

dos exemplos que fariam parte de nosso corpus, percebemos algo errado: havia dúvidas 

sobre o que considerar como infografias, mas também (melhor dizendo: principalmente) 

dúvidas sobre o que não considerar uma infografia (por ser um outro gênero 

estabelecido, como um gráfico ou um mapa). Entre as principais dúvidas, estavam: o 

                                                 
3
 O batismo dessa expressão é creditado ao jornal britânico Sunday Times, ainda nos anos 1970. 
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que considerar infografias? Qual o critério para defini-las? Era possível e necessário 

dividi-las em categorias, ou isso era inútil? O que faz com que possamos dizer o que é 

uma infografia e quando ela é jornalística? Além disso, fomos percebendo que as 

categorias se embaralhavam e que a linguagem gráfico-visual é “plasmável”, permitindo 

combinações entre diferentes formatos
4
 ou mesmo misturas de diferentes tipos de 

estruturação em um só tipo de representação gráfico-visual. É o caso da figura 3, 

extraída da revista Superinteressante: uma mistura de gráfico, organograma e 

cronograma que torna impossível definir qual o estatuto gráfico-visual aí predominante. 

 

 

Figura 3 – misto de gráfico, cronograma e organograma da revista Superinteressante, 2009 

 

Isso levou a uma nova revisão bibliográfica com outro foco, o que deixou certas coisas 

mais claras. Uma delas: em alguns momentos, o termo “infografia” era muito 

específico, eliminando certos tipos de textos gráfico-visuais (ainda que eventualmente 

seus antecedentes históricos fossem considerados “infografias”), principalmente nas 

bibliografias em língua espanhola e portuguesa; em outros momentos (bibliografias de 

língua inglesa e francesa), o termo era mais amplo, abarcando na prática todos os tipos 

                                                 
4
 Se tivermos uma matéria jornalística na qual a ênfase é o aspecto espacial de um fato (onde?), se 

considerarmos a feitura de uma representação gráfico-visual tendo como elemento central um mapa e se 

ainda quisermos agregar n recursos gráfico-visuais ou inserts (gráficos, diagramas, linhas do tempo), que 

podem ou não ter o mesmo peso visual, teremos 2
n
 possibilidades diferentes. No caso em questão, um 

mapa acompanhado de 3 inserts (com pesos visuais equivalentes entre si ou não), teremos 2
3
, ou seja, 8 

modos diferentes, lado a lado ou inseridos. Porém, há situações que extrapolam essas possibilidades; 

assim, é mais prudente dizer que o número de combinações possíveis entre n elementos e um elemento 

gráfico-visual central é maior do que 2
n
. 
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de textos gráfico-visuais
5
. Além disso, percebemos que, em alguns casos, certos 

pesquisadores não explicitavam visualmente o que consideravam infografias, criando 

uma “incompletude conceitual”: apesar de o objeto ser visual (ou, em muitos casos, uma 

visualização), em várias ocasiões a infografia só era definida e descrita verbalmente, 

sem apoio icônico-visual (o que não deixa de ser problemático)
6
. 

 

A nova revisão bibliográfica mostrou ainda que alguns autores tendem a considerar 

representações gráfico-visuais tradicionais (gráficos, mapas, plantas) como parte da 

“pré-história da infografia”, como seus “antecedentes”. Que houvesse casos assim seria 

normal, pois nenhuma forma textual ou genérica nasce do “nada”; porém, em outros 

casos, alguns chegam a considerar que essas formas tradicionais são infografias. Um 

destes exemplos “históricos” é o mapa do tempo do The Times, de 1875 (figura 4). O 

argentino Gonzalo Peltzer (1992: 110-1) e o espanhol José Luis Valero Sancho (2001: 

48-9) reconhecem a importância desse mapa, mas por motivos distintos: Peltzer, porque 

analisa as representações gráfico-visuais no âmbito do jornalismo iconográfico; Valero 

Sancho, porque vê esse exemplo como uma das “primeiras infografias na imprensa”. 

 

 

Figura 4 – Mapa do tempo publicado no jornal britânico The Times em 1º. de abril de 1875 

 

                                                 
5
 Daqui por diante, usaremos a palavra “texto” para nos referirmos tanto aos vários tipos de representação 

gráfico-visual existentes (gráficos estatísticos, mapas cartográficos, diagramas de fluxo, organogramas 

etc., ou seja, “textos esquemáticos” ou “gráfico-visuais”) quanto para nos referirmos às infografias (ou 

seja, “textos infográficos”). Aqui, nossa noção de texto é diretamente herdada da concepção do 

pesquisador argentino Eliseo Verón (1980), que define textos como sendo “„feixes‟ textuais, com 

conjuntos, na maioria, compostos de uma pluralidade de matérias significantes: escrita-imagem; escrita-

imagem-som; imagem-fala etc. São textos, termo que para nós não se restringe à escrita” (VERÓN, 1980: 

105. Grifo no original). 
6
 Isso é comum principalmente nos textos acadêmicos disponíveis na Internet, em particular os publicados 

pelo site Revista Latina de Comunicación Social, da Universidade La Laguna, Tenerife, Espanha, os 

quais são frequentemente citados em trabalhos e pesquisas a respeito do assunto; os livros da área, por sua 

vez, tendem a ser fartamente ilustrados. 
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Entre as questões aí implicadas, uma delas é: um mapa do tempo é uma infografia? Ou é 

um antecessor da infografia? Do ponto de vista lógico, parecia-nos estranho dizer que 

um determinado tipo de representação gráfico-visual possa ser uma infografia (ainda 

que histórica) em dado momento anterior (passado) e possa não ser (ou melhor: não 

possa ser) em outro momento histórico (presente), criando certa confusão na possível 

relação de implicação existente entre ambos os conceitos. Ou seja, se 

 

mapa do tempo = p 

infografia = q 

então p  q 

 

Mais estranho ainda era imaginar que anteriormente um determinado tipo de 

representação gráfico-visual fosse chamado, por exemplo, de “gráfico estatístico”, e 

atualmente possa vir a ser chamado de “infografia”
7
. Poderíamos concordar com Valero 

Sancho quando ele diz que nem tudo (nem toda combinação de imagem e texto verbal) 

é uma infografia, e que essa palavra não fazia parte do vocabulário da área antes da era 

informática (VALERO SANCHO, 2001: 26); neste caso poderíamos fazer uma restrição 

conceitual a partir de uma restrição temporal (digamos, até fins dos anos 1980, que é 

quando se começa a utilizar mais efetivamente, ainda que de modo tímido, o termo 

“infografia”). Assim procedendo, podemos tomar, a princípio, duas decisões distintas: 

 

- considerar que todas as representações gráfico-visuais são infografias, 

independentemente de sua aparição temporal e de sua denominação, ou 

- dizer que são apenas infografias aquelas assim denominadas a partir de fins dos anos 

1980, ficando as demais manifestações gráfico-visuais fora do alcance conceitual e 

semântico da expressão “infografia”. 

 

Neste último caso, porém, o uso de outra condicional (p  q se e somente se até a 

adoção do termo “infografia”) torna as coisas mais complicadas, pois passa a considerar 

que certas representações gráfico-visuais (p) só podem ser percebidas como textos 

infográficos (q) até um dado ponto temporal (a instituição da expressão “infografia”). 

                                                 
7
 Apesar de temos plena consciência de que a percepção dos gêneros aos quais os textos podem pertencer 

é também um fato histórico e cultural, e há uma vasta bibliografia, de Hans-Robert Jauss a Gérard 

Genette, que mostra exemplos e processos similares. 
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Isso cria uma situação estranha: sabemos que a realidade e seus elementos (seres vivos) 

e fenômenos (naturais) existem independentemente de suas denominações, mas sabemos 

também (e dentro do que nos interessa) que certos objetos (culturais) da realidade 

podem existir (às vezes só podem existir) a partir de uma denominação prévia (como 

ocorre com os gêneros textuais: “escreva um poema”) ou a partir de protótipos e 

projetos (como máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos); no caso da infografia, 

ela parece ter sua existência considerada somente a partir da própria existência de sua 

denominação, “infografia”. Ou seja: tudo que é considerado (temporalmente) como 

“infografia” (mapas, gráficos, diagramas, organogramas, tabelas) só poderia ser 

considerado (conceitualmente) como tal até antes do surgimento do termo “infografia”. 

O mais estranho: como se esses tipos de representação gráfico-visual não tivessem 

denominação prévia. A partir daí, opera-se uma espécie de cisma entre a infografia e as 

demais representações gráfico-visuais. Assim, se antes, conforme nosso exemplo, 

 

mapa do tempo = p 

infografia = q 

então p  q 

 

e agora 

mapa do tempo = p 

infografia = q 

então p ≠ q 

 

seria apenas a adoção da expressão “infografia” um fato suficiente para que ocorresse 

tal mudança lógica? Com o perdão da redundância e da tautologia: um mapa do tempo é 

sempre um mapa do tempo, sua constituição gráfico-visual não mudou necessariamente 

por conta do surgimento das infografias; o que muda são os elementos que poderíamos 

aqui chamar de “paratextuais” (no sentido dado por Genette, 1987
8
) e os modos visuais 

                                                 
8
 Paratextos (ou a “periferia do texto”, como conceitua Lane, 1992) são as estratégias textuais que 

transformam um texto em obra, ao serem a este adicionados: título, nome do autor, prefácios, epígrafes, 

publicidade, resenhas, trailers, cartazes etc. Genette subdivide-os em duas categorias: os paratextos 

autorais (de responsabilidade do autor: o peritexto – partes da obra – e o epitexto público – falas do autor 

à imprensa, em eventos – e o epitexto privado – diários, cartas, confidências) e os paratextos editoriais (de 

responsabilidade do editor: peritextos editoriais – capas, formas de apresentação do texto – e epitextos 

editoriais – publicidade, catálogo). No caso da infografia, elementos verbais como o título e o resumo do 

conteúdo da mesma desempenham papel paratextual. Maingueneau, por sua vez, denomina os rótulos 

referentes à interpretação de um texto de “enquadramentos interpretativos” (2006b: 245). 
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de preenchimento das linhas que dão contorno e volume (cores, tons, degradés etc). 

Assim, um mapa do tempo pode ter paratextos diferentes e modos diferentes de ser 

mostrado, mas sua estruturação básica, do ponto de vista gráfico-visual, é sempre a 

mesma, e este mesmo raciocínio vale para outros textos gráfico-visuais (gráficos 

estatísticos, organogramas etc.)
9
. Ou seja: a aparição do termo “infografia” implicou 

algum tipo de novidade supostamente inexistente ou pouco usual na imprensa até então 

e, ao mesmo tempo, essa “infografia” teria os outros textos gráfico-visuais (gráficos, 

tabelas, mapas) como antecedentes. Existe algum tipo de mudança, de novidade, de 

diferença no surgimento do que se chama “infografia”? Caso exista, que tipo de 

mudança, novidade ou diferença ocorre exatamente? E qual tipo de representação 

gráfico-visual deve ser contemplado por esse termo? 

 

Há ainda outra situação confusa: por um lado, autores que consideram que gráficos 

estatísticos estáticos (impressos) não sejam infografias (o que nos parece pertinente); de 

outro, autores que consideram que gráficos estatísticos dinâmicos (interativos, 

acessados pela Internet) sejam infografias, denominadas “infografias dinâmicas 

baseadas em bancos de dados”. A questão é que existem softwares para a produção de 

representações gráfico-visuais (como mapas cartográficos e gráficos estatísticos) 

dinâmicas (com sons, imagens em movimento e possibilidade de manipulação por parte 

do usuário), mas nem por isso esses textos são chamados de “infografias”. Isso nos leva 

a pensar: seria infografia, então, todo e qualquer tipo de representação gráfico-visual 

criado (ou seja, feito pela redação) e publicado na superfície significante do jornal? Ou 

todo e qualquer tipo de representação gráfico-visual usado jornalisticamente, 

independente de quem seja seu produtor (institutos de pesquisas, universidades, fontes)? 

 

Podemos ver a questão ainda por outro ângulo: seria possível que aquilo que se poderia 

compreender como “infografia” já existisse “conceitualmente” antes do advento dessa 

expressão? Haveria outra forma de representação gráfico-visual distinta das 

representações tradicionais que merecesse um lugar à parte? Temos assim outra 

hipótese possível: a infografia, como determinado tipo de texto gráfico-visual, poderia 

ter sua existência antes mesmo da criação de sua denominação, e seria, portanto, sempre 

                                                 
9
 Se há alguma mudança, ela parece mais ligada ao surgimento da informática e ao desenvolvimento de 

softwares específicos para essas áreas (Cartografia, Estatística) do que ao surgimento das infografias. 
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o mesmo fenômeno “ontológico”
10

, independente do modo como é denominado. O 

foco, então, seria determinar qual tipo específico de texto gráfico-visual seria o 

antecedente direto da futura “infografia”. Ou seja: se a infografia é igual a q e se seu 

antecedente direto é q', temos então q  q' e  q'  q, logo q = q', qualquer que seja a 

sua denominação. 

 

Durante nossa revisão bibliográfica, percebemos três situações recorrentes: 

 

- autores (uma parte deles) que só consideram como infografias tudo aquilo que é 

“diagramático” (ou seja, que tenha a aparência de um diagrama), mas não estatístico 

ou cartográfico, e geralmente a partir do advento do termo “infografia”; 

- autores (a maioria) que consideram toda a produção gráfico-visual como infográfica; 

e 

- autores (uma minoria) que não usam, em nenhum momento (de modo 

explicitamente justificado ou não), o termo “infografia”. 

 

Não deixa de ser curioso um fato: a tendência a haver concordância sobre o sentido da 

formação da palavra “infografia” (ou seja, a sua origem lexical, vocabular, do inglês, 

information graphic, onde o prefixo info- sugere “informação”, como nos neologismos 

“infotenimento” e “infopublicidade”), ainda que outros autores (fora do campo do 

jornalismo e do design) digam que o prefixo info- está ligado à noção de “informática”, 

e ainda que não se tenha certeza sobre em qual língua a expressão foi criada (se em 

espanhol, infografía, ou em inglês, infographics). 

 

Além disso, há outra confusão: o termo “infografia” tem servido (em países como 

Brasil, França e Espanha) para denominar também, em outros quadros teóricos (Teoria 

da Imagem, Computação), o conjunto das imagens geradas por computador ou a técnica 

que permite a sua criação. É que alguns autores consideram as infografias como 

imagens numéricas geradas por computador (donde o prefixo info- estaria ligado ao 

termo “informática”, como em infovia, por exemplo), denominando-as (também ou 

diferentemente) de “imagens de síntese”. Apesar de as imagens de síntese estarem fora 

do âmbito do nosso olhar, não podemos aqui ignorar o uso do termo nessa acepção. 

                                                 
10

 Foi a professora Yvana Fechine quem nos chamou a atenção posteriormente sobre esse aspecto. 
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Assim, para evitar confusão, vamos reservar por ora o termo “infografia” para nos 

referirmos às imagens de síntese, usando a expressão “infografia jornalística” para as 

diversas modalidades de representação gráfico-visual encontradas nos jornais 

impressos
11

. Sabemos dos riscos de tal decisão
12

. 

 

Finalmente, é preciso lembrar que a noção de “infografia” fora do âmbito jornalístico – 

no campo da pedagogia e em discussões sobre alfabetização e uso de imagens, por 

exemplo – passa, aparentemente, a existir apenas após certa consolidação do termo no 

campo do jornalismo; antes, falava-se em “imagens didáticas”, “imagens analíticas”, 

“imagens em textos didático-científicos” ou apenas “imagens” (por exemplo, em 

COSTA & MOLES, 1991; GOUVÊA & MARTINS, 2001). Por outro lado, ainda são 

poucas (até onde sabemos) as experiências com o uso da infografia jornalística em salas 

de aula (escolares ou universitárias) como facilitadora do aprendizado e do processo 

pedagógico (MINERVINI, 2005; DE PABLOS, 1999: 205-20). 

 

Em suma, temos aqui problemas distintos, mas com inter-relações entre si. Um diz 

respeito à definição apropriada do termo “infografia”; outro diz respeito à definição 

conceitual do que seja uma infografia (independentemente de sua denominação). 

Definir um termo parece ser apenas uma mera espécie de “etiquetação”; porém, nomear 

implica em fazer com que um dado termo aponte para um referente extralingüístico, e o 

que temos hoje, em língua portuguesa, é um termo que aponta tanto para diferentes 

referentes (textos gráfico-visuais e imagens geradas por computador) quanto para vários 

referentes (jornalísticos ou não) de modo impreciso (gráficos? Mapas? Diagramas? 

Alguns deles? Todos eles?). Finalmente, precisar a definição conceitual de um dado 

fenômeno de linguagem (o denominado por nós “infografia”) implica uma localização 

mais definida no campo dos outros tipos de representação gráfico-visual, cuja 

                                                 
11

 Quando eventualmente estivermos nos referindo ao termo “infografia” no contexto do jornalismo, deve 

ficar claro que estamos falando em “infografia jornalística”, não em imagem de síntese. Aqui, o contexto 

será importante para a compreensão exata do significado do termo. 
12

 Se usamos o termo “infografia” para as imagens de síntese e a expressão “infografia jornalística” para 

as representações gráfico-visuais publicadas em jornais, como ficariam as ditas infografias gráfico-visuais 

“não jornalísticas”? Afinal, podemos ter esses tipos de representação em outros tipos de publicações 

(científicas, didáticas, institucionais etc.); nesses casos em particular, vamos usar especificamente a 

expressão genérica “representações gráfico-visuais” (doravante chamadas de RGVs). Além disso, outro 

problema que surge é: como nos referirmos às infografias jornalísticas publicadas em suportes digitais? 

São infografias por serem information graphics ou são infografias por serem imagens de síntese? 
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terminologia e conceituação parecem mais bem definidas e consolidadas (ainda que 

sujeitas a problemas de tradução e/ou de definição)
13

. 

 

Assim, com base em tudo o que expusemos até aqui, tentaremos demonstrar (por mais 

paradoxal que isso possa parecer) que, a princípio, parece não existir nenhum 

argumento lógico para justificar a adoção do termo “infografia” para apenas uma 

parcela dos textos gráfico-visuais (ou seja, que se passe, conforme o exemplo apontado 

a pouco, de p  q para p ≠ q). A nosso ver, o mais coerente, em tese, seria definir que 

todos os textos gráfico-visuais, contemplados e usados no espaço significante da página 

do jornal impresso (e mesmo na TV e na Internet), ou são textos infográficos na sua 

totalidade ou não o são. Isso parece simples (é fácil afirmar que todo x é y ou que 

nenhum x é y) e também perigoso (afirmar que todo x é y ou que nenhum x é y tende a 

fazer qualquer pesquisa e o significado de x e y perderem todos os seus sentidos). 

Porém, há autores que fazem essa distinção, e outros não, e o motivo dessa distinção é 

justamente parte de nossa pesquisa. Em suma: não mais apenas a infografia, mas a 

concepção do termo “infografia” e o objeto que o termo pretende (ou não) designar. 

 

Em outros termos: podemos definir que todos os textos gráfico-visuais, contemplados 

no espaço significante do jornal impresso (e mesmo na TV e Internet), ou são textos 

infográficos na sua totalidade ou não o são, exceto se tiver surgido na imprensa algum 

tipo específico de texto gráfico-visual que até então não existisse, e que se diferencie de 

todos os textos anteriores, justificando a adoção desse novo termo. Isso implica um 

estudo histórico, com análise de jornais nacionais e internacionais (norte-americanos e 

espanhóis, no mínimo), o que está fora de nossos propósitos e condições, mas que do 

ponto de vista lógico faz sentido: usar o termo “infografia” para designar um novo e 

específico tipo de gênero gráfico-visual, ainda não denominado e/ou recentemente 

surgido. Como já dissemos, um determinado gênero não surge do nada; por outro lado, 

se deve ter em mente que tanto os textos quanto os gêneros podem (talvez: devem) ser 

diferenciados entre si, a ponto de poderem ser reconhecidos dentro de determinadas 

categorias (gênero, tipo textual etc.). 

 

                                                 
13

 Exemplos desse tipo de problema podem ser percebidos no glossário, como no verbete “gráfico”, que 

em francês, e dependendo do quadro teórico, aparece como diagramme. 
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Mas afirmar que o termo “infografia” deve ser usado de modo inclusivo (para todos os 

tipos de textos gráfico-visuais) ou exclusivo (para apenas uma determinada categoria 

desses textos) não basta; é preciso sinalizar ainda o porquê da adoção e da aceitação (ou 

rejeição) dessa expressão. Há algum aspecto simbólico nisso? A criação de um novo 

termo implica a criação de uma nova situação social? Quais são as consequências disso? 

Mesmo que não possamos identificar o responsável pela criação de uma nova palavra, 

podemos tentar entender porque uma palavra é aceita em certos estratos sociais e 

rejeitada e/ou ignorada em outros. Cremos que a expressão “infografia” implica, de 

algum modo, a noção do domínio de uma nova “linguagem” (ou talvez: de um novo 

gênero) e da tecnologia que em tese permite a sua feitura (o computador). Assim, a 

adoção do termo “infografia” parece implicar uma mudança simbólica considerável 

dentro de algumas redações jornalísticas, em particular nas relações entre jornalistas “de 

texto” e jornalistas e profissionais ditos “visuais”. 

 

Um aspecto pode parecer estranho: afirmarmos não haver argumento lógico a respeito 

do assunto. Sabemos que a Lógica tende a ser um tipo de arcabouço argumentativo mais 

indicado para outros campos do saber que não os das ciências humanas, principalmente 

se o objeto de análise forem textos e gêneros. Sabemos dos riscos (estereotipação, por 

exemplo) de uma análise desse tipo, uma vez que gêneros não são objetos estanques, 

mas algo em constante mutação, por conta de mudanças nos horizontes de expectativas 

da recepção ou porque eles se misturam, se modificam, se extinguem ou se renovam. 

Porém, dentro de certos parâmetros (culturais, geográficos, temporais), é sempre 

possível indicar um conjunto de propriedades (linguísticas, textuais, semióticas) 

recorrentes em um dado gênero. O fato de os gêneros estarem em mutação permanente 

não implica a criação de uma espécie de “vale-tudo”: se não faz sentido dizer que “um 

poema é um poema porque é um poema”, também não faz sentido dizer que um poema 

é igual a um texto jornalístico ou que um filme policial equivale a um melodrama, ainda 

que esses gêneros possam ter seus estatutos e suas formas de produção de sentido 

modificadas conforme o contexto em que se localizam, a época em que são consumidos, 

os paratextos que os enquadram e/ou os cotextos que os acompanham. 

 

Uma coisa deve ficar clara: não temos a pretensão de dizer que denominação x deve ser 

a “correta” ou que o significado correto de y seja z, mas de sugerir a denominação mais 

coerente e o significado mais adequado, a partir de critérios minimamente pertinentes. 
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De qualquer modo, isso não é o mais relevante; o principal é a ideia de que é viável um 

significado possível e não ambíguo para o termo “infografia”. Em discussão publicada 

nos anos 1960 sobre a importância dos conceitos, Wilson (2001) lembra que muitas 

palavras têm significados “flutuantes” (expressão nossa), pois dependem de seu uso e 

contexto. Porém, ele lembra que, pelo fato de as palavras serem sempre ambíguas 

(dependerem de seu uso e contexto) e pelo fato de nem sempre ser possível definir o 

significado de uma palavra, é necessário buscar os melhores critérios para que uma 

palavra seja o mais útil possível a partir do melhor significado possível (2001: 35-7).  

 

Para alguns, toda essa discussão pode parecer sem sentido; para nós, ela é mais um dos 

dilemas ditos “esquizofrênicos” da área da Comunicação, e que diz respeito justamente 

à sua constituição como área e campo do saber
14

. Porém, o que poderia parecer 

“neurose” de nossa parte, na busca dessa “utilidade”, foi diminuído quando diante de 

textos que fazem questionamento similar, como o da pesquisadora Beatriz Ribas (2005), 

que discute a confusão semântica do termo “infografia”. Em texto um pouco mais 

antigo (originariamente de 1991), Peltzer reclama do surgimento das então recém-

criadas expressões em língua espanhola a partir do termo infographics. 

 

Em certos âmbitos utilizam-se os neologismos “infográfico”, “infografismo”, “infografia”, 

para designar – num tom às vezes mais comercial que acadêmico – toda a informação 

gráfica. Trata-se da tradução literal de um termo norte-americano: infographics. Aplicá-lo 

simplesmente à nossa língua para todo o tipo de informação visual pode originar algumas 

confusões. Parece mais adequado utilizar este como outros neologismos para designar 

formas concretas e diferentes de veicular uma mensagem visual, apesar de a força dos factos 

estar a impor em todo o mundo o nome genérico de infográfica a toda a mensagem 

iconográfica (PELTZER, 1992: 124. Grifos nossos). 

 

O pesquisador Carlos Abreu Sojo também aponta para a ausência de critérios e a 

presença de ambiguidades que cercam tanto o termo “infografia” quanto a expressão 

“infografia jornalística”, em torno da qual não existe um “critério unânime” (SOJO, 

                                                 
14

 Um exemplo desses dilemas: até hoje, convive-se com uma discussão relativamente similar, que é 

decidir se o adjetivo correto é “midiático”, oriundo de “mídia”, ou “mediático”, oriundo da expressão 

latina mass media. Tendemos a concordar com Marcondes Filho (2009) em relação ao uso da expressão 

“mediático”, uma vez que realmente não usamos expressões como “imidiatismo”, “midiação” ou outras 

aberrações lexicais, caso adotássemos a expressão aportuguesada (ou melhor, “abrasileirada”) “mídia”; 

porém, por algum motivo “misterioso”, “midiático” tem se tornado mais frequente e aceito para se referir 

ao conjunto dos meios de comunicação, massivos e/ou digitais, dentro e fora da Academia. O uso 

popularizado e disseminado (inclusive) pelos próprios meios de comunicação da palavra tem se imposto 

ao modo correto e à norma culta de derivação da expressão. Neste trabalho, optamos pelo termo 

“midiático”, mesmo sabendo dessas restrições e concordando com elas. 
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2000: 46). O jornalista e pesquisador francês Jean-Marie Chappé também discorda da 

origem, em solo francês, do termo infographie. 

 

O termo infografia, criado no início dos anos 1980, vem da contração americana de duas 

palavras: information e graphics, que resultaram em infographics, vertido para o francês de 

modo leviano por infographie. Não se pode traduzir a palavra americana por “gráficos 

informativos”, mas de preferência por “grafismo de informação”
15

 (CHAPPÉ, 2005: 18. 

Grifos no original
16

). 

 

Valero Sancho é outro autor que compartilha essa sensação de confusão. 

 

Ao referir-se aos infográficos, em geral se pensa nas grandes e complexas infografias 

coletivas, que podemos chamar megainfografias, ainda que alguns as chamem de 

megagráficos, e tampouco há mais clareza em inglês com the graphics; de todo modo, há 

uma certa confusão com este termo, inclusive em livros e teses de doutorado
17

 (VALERO 

SANCHO, 2001: 25. Grifos no original). 

 

Ele afirma ainda que a infografia no jornalismo tem suas próprias características, que 

pouco se assemelham a outras formas ou produtos denominados comumente de 

infográficos (na área da publicidade e de ilustrações, por exemplo). E arremata: 

 

a infografia no jornalismo tem suas próprias características que pouco se assemelham a 

outras formas ou produtos comumente denominados infográficos. Este termo, usado em 

diferentes direções de maneira caótica, não suscita outra coisa senão confusão e 

imprecisões, amiúde, de grande calibre (...). Ofereço-me para ajudar na consecução de 

termos apropriados para a clarificação desta confluência na denominação de diversos 

produtos não informativos, se bem que eu gostaria que fossem feitos estudos de qualquer 

coletividade sobre a justificação do termo infografia
18

 (VALERO SANCHO, 2001: 26. 

Grifos nossos). 

 

O desfecho da citação de Valero Sancho não poderia ser mais esclarecedor: de que 

falamos quando falamos em infografia? Nos termos que o autor propõe, parece ser 

preciso (e com razão) estar sempre definindo algo que, a princípio, já deveria estar 

                                                 
15

 “Le terme infographie, inventé au début des années 1980, vient de la contraction américaine de deux 

mots: information et graphics qui ont donée infographics, transposé en français de façon légère par 

infographie. On ne peut pas traduire le mot américaine par „les graphiques informatifs‟, mais plutôt par 

„graphisme d‟information‟”. 
16

 Daqui por diante, todas as citações em língua estrangeira serão traduzidas por nós no corpo da pesquisa, 

com os textos originais em notas de rodapé. 
17

 “Al referirse a los infográficos, a menudo se piensa en las grandes y complejas infografías colectivas, 

que podemos llamar megainfografías aunque algunos les llaman megagráficos y tampoco en inglés queda 

aclarado con the graphics; de todas maneras, hay una cierta confusión con este término incluso en libros y 

tesis doctorales”. 
18

 “La infografía en el periodismo tiene sus propias características que poco se asemejan a otras formas o 

productos denominados comúnmente infográficos. Este término, utilizado en distintas direcciones de 

manera caótica no suscita otra cosa que confusión y imprecisiones, a menudo, de gran calibre (...). y me 

ofrezco para ayudar en la consecución de términos apropriados para la clarificación de esta confluencia en 

la denominación de diversos productos no informativos, si bien me gustaría que se realizaram estudios de 

cierta entidad sobre la justificación del término infografía”. 
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definido. Compreender essa falta de uma definição e tentar jogar alguma luz que pareça 

fazer mais sentido é parte de nosso trajeto nessa pesquisa. 

 

Uma vez que o termo encerra dificuldades em relação ao que pode abarcar, nada mais 

natural do que nosso corpus (com os riscos que isso implica) ser o mais amplo possível: 

assim, incluímos nele tudo o que parecia pertinente, mesmo que depois muitos desses 

exemplos fossem excluídos da categoria “infografia”. Isso era importante para 

podermos dimensionar o uso dessas diferentes RGVs dentro do jornalismo impresso, 

perceber o que os jornalistas percebem (ou não) como infografias, e auxiliar também na 

caracterização e definição conceitual das outras formas gráfico-visuais que não são 

infografias, mas que com elas tendem a se confundem. Esse aspecto, em particular, 

auxilia num fator: perceber as várias modalidades de inter-relação sincrética entre textos 

verbais, imagens e estruturas esquemáticas ou de outra natureza gráfico-visual. Ou seja: 

em vários momentos mostraremos exemplos que não são de infografias, mas que 

adotam estratégias que poderiam ser usadas em infografias; além disso, temos de 

considerar o fato (relevante) de que vários autores, pesquisadores e jornais consideram 

e/ou creditam o que não chamamos de infografias como “infografias” ou “infográficos”. 

 

Há forte relação entre a definição conceitual da infografia e sua percepção como um 

gênero gráfico-visual. Definir o que é uma infografia ajuda a definir, a nosso ver, tanto 

seu estatuto semiótico (a sua forma de expressão, o seu material semiótico) quanto seu 

estatuto genérico-textual (em que ela se assemelha e se diferencia de outros textos 

aparentemente similares). Definir uma infografia conceitualmente, do ponto de vista 

semiótico, ajuda a definir uma infografia genericamente, até porque, neste caso (assim 

como em outros casos), o texto, em termos de sua estruturação formal, é aquilo que 

precede o gênero. Sem um conceito é impossível definir a infografia como gênero; 

porém, estudar a infografia à luz de outros gêneros gêneros discursivos e jornalísticos 

solicita outra etapa de pesquisa, que não será contemplada aqui, no momento
19

. 

 

Se compararmos a discussão que aqui efetivamos com um outro campo, como o dos 

cibergêneros e os demais gêneros que “migraram” para os (ou se “adaptaram” aos) 

                                                 
19

 O que nos leva a deixar de lado, aqui, as discussões sobre o pertencimento da infografia ao campo do 

jornalismo informativo, interpretativo e/ou opinativo, ou sobre as rotinas de sua produção dentro das 

redações. Sobre esses assuntos, ver respectivamente, TEIXEIRA (2007, 2008) e HERMES (2009). 



16 

 

suportes e mídias digitais ou os gêneros novos que surgiram também são algo 

relativamente recente, veremos que o campo de estudos a seu respeito é efetivamente 

bem mais amplo
20

. Talvez isso ocorra em detrimento de algumas facilidades em relação 

aos gêneros digitais (definições de formato, suporte, estruturas e recorrências textuais 

etc.). Em outros termos: cremos que qualquer pessoa (pesquisador ou não) tenda a saber 

mais facilmente o que é um email, um chat ou um spam do que o que é uma infografia, 

em função (muito provável) do fato de que ainda é mais fácil (além de maiores tradição, 

história, bibliografia e produção acadêmica) trabalhar os gêneros em seus aspectos 

verbais do que em seus aspectos gráfico-visuais
21

. 

 

Para empreendermos a análise das infografias sob a ótica conceitual, precisamos 

ressaltar algumas questões importantes a respeito da mesma. Uma diz respeito à própria 

constituição do objeto: o que faz uma infografia jornalística ser reconhecida como tal 

(independentemente de sua denominação)? Vamos partir do pressuposto de que o objeto 

apresenta um mínimo de elementos necessários para a sua existência. Tomamos, como 

ponto de partida, a sua inserção num universo conceitual maior e, consequentemente, os 

elementos que acreditamos serem básicos para a sua constituição. Para simplificar: 

estamos falando de tudo aquilo que não é nem apenas texto verbal, nem apenas 

informação icônica analógica (fotografias, desenhos), mas de algo que se encontra 

noutra situação linguageira, num tipo particular de articulação entre essas instâncias. 

Por ora, vamos delimitar a infografia dentro de um universo específico, o das RGVs. 

Isso não implica em dizer que todas as RGVs sejam equivalentes entre si ou que todas 

elas sejam jornalísticas; apenas estamos dizendo que elas compartilham um estatuto 

linguageiro em comum (a articulação esquemática de linguagens, como discutiremos no 

capítulo 1), o que não impede que elas possam constituir diferentes gêneros textuais. 

                                                 
20

 Há uma grande variedade de gêneros no âmbito dos suportes e mídias digitais, o que mobiliza 

naturalmente uma maior quantidade de trabalhos a respeito da natureza desses meios e de seus gêneros 

textuais. No caso da infografia, estamos tratando de um só gênero, ainda que comparando com outros. 
21

 Um simples, mas significativo, exemplo: em recente dicionário de gêneros textuais publicado por 

Sérgio Roberto Costa, não encontramos o termo “infografia” ou “infográfico”, nem mesmo expressões 

“ambíguas” (como “gráfico” ou “diagrama”), mas apenas alguns dos gêneros gráfico-visuais mais 

tradicionais (“mapa”, “tabela”). Em compensação, vários gêneros textuais surgidos com a Internet 

aparecem como verbetes da obra (“email”, “fórum virtual”, “bate-papo”, “lista de discussão”, “blog”, 

“chat”, “wikipédia”, “torpedo”, “mensagem instantânea”, “site”, “portal”, dentre outros) (COSTA, 2008). 

Isso pode demonstrar a) desconhecimento ou b) insegurança do autor em relação ao fato de considerar a 

infografia (ou o que quer que sejam os vários tipos de gráficos publicados nos jornais) como pertencente a 

um gênero textual. Tendo em vista a inexistência de uma definição concreta do termo e/ou do objeto 

“infografia” até o momento, acaba sendo uma decisão sensata do autor (esteja ele consciente disso ou 

não). 
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Além disso, deve ficar claro que o nosso foco não é necessariamente o que se pode 

chamar de “jornalismo visual” (ligado a fotografias e ilustrações), tampouco os aspectos 

ligados ao design do jornal como um todo (tipos de paginação, tipologia, projeto 

gráfico)
22

. Apesar de nosso objeto ser um “objeto visual”, a visualidade não é aqui o 

elemento central. Nosso interesse está naquilo que Peltzer (1992) define como 

“jornalismo iconográfico”: um conjunto de mensagens de finalidade jornalística 

(informativas) baseadas em desenhos e em imagens icônicas (no sentido peirceano do 

termo), em oposição às fotografias (indiciais)
23

, como gráficos, tabelas, mapas, 

quadrinhos etc. Podemos dizer que o que nos interessa é a forma gráfico-visual como a 

notícia ou a informação são apresentadas no jornal impresso, não a forma gráfica e 

visual do jornal em si. 

 

Um último aspecto a ser considerado: não cremos que o uso de recursos gráfico-visuais 

no jornalismo contemporâneo deva ser visto como uma espécie de “má tendência”; 

parte de nossa discussão aqui é justamente defendendo seu uso racional. Isso porque, 

em determinadas situações, a infografia é tomada como sinônimo (para o bem ou para o 

mal) de uma espécie de “linguagem” (ou “recurso”) que ajuda a sustentar a tese do 

“menor esforço” no jornalismo atual. Ou seja: de algum modo o texto jornalístico, 

dentro da edição tradicional (aquela que privilegia o texto escrito), estaria sendo 

“preterido” por linguagens que exigiriam, em tese, menor esforço intelectual do leitor, 

ou seriam usadas justamente em função de um leitor que procura menos esforço 

intelectual diante da abundância das ofertas midiáticas. 

 

Uma vez tendo exposto os vários problemas que cercam nosso objeto, é necessário 

fornecer o percurso teórico que aqui adotamos. Em linhas gerais, nossa pesquisa 

consiste de quatro grandes etapas: 

 

- a primeira delas diz respeito à contextualização do universo ao qual pertence 

logicamente a infografia (o universo dos esquemas e da visualização da informação, 

ou seja, das diferentes formas de visualizar um conjunto de informações e/ou dados, 

em suas diversas possibilidades e características); 

                                                 
22

 Ainda que esses aspectos estejam sempre presentes na feitura de uma infografia jornalística. 
23

 Sempre vale lembrar que as classificações de signos em Peirce nunca são excludentes entre si. 
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- a segunda etapa se refere à discussão sobre a definição e conceituação do que vamos 

compreender aqui como “infografia” e que, pelos motivos que aqui expusemos, 

acaba envolvendo a maior parte da nossa pesquisa. Aqui, vamos discutir a 

pertinência do uso da expressão “infografia” a partir de suas (diferentes) origens em 

língua inglesa, espanhola e francesa; 

- a terceira etapa está ligada ao caráter composicional da infografia, ou seja, vamos 

analisar as particularidades dos elementos constituintes da infografia jornalística 

(textos, imagens, elementos gráficos, estruturas esquemáticas etc.) tendo em vista 

uma particularidade: a de que a infografia é um gênero gráfico-visual que faz a 

articulação de várias proposições, verbais e/ou icônicas, as quais se articulam de 

modo sincrético. Finalmente, 

- na quarta etapa, e a partir de um conjunto de critérios por nós discutidos ao longo da 

pesquisa, propomos uma classificação das diversas formas gráfico-visuais existentes 

no jornalismo impresso; com essa classificação, tentamos especificar o que seja uma 

infografia e, ao mesmo tempo, reunir critérios que permitam o reconhecimento de 

outras formas gráfico-visuais (cuja maioria, muitas vezes, é considerada sob o 

rótulo genérico de “infografia”). 

 

Nossa pesquisa conta com quatro capítulos. O primeiro aponta para aspectos gerais dos 

textos esquemáticos, bem como para uma melhor contextualização das origens da 

infografia (a nosso ver, um texto lógico-esquemático). Ele traz considerações sobre as 

especificidades do estudo do uso esquemático de linguagens e sobre o universo dos 

esquemas (antecedentes, relação “icônica” com a realidade, pensamento lógico-

esquemático, seu caráter de suposta “neutralidade enunciativa”); aqui nos ancoramos 

particularmente nas ideias do pesquisador espanhol Joan Costa (1998, 2008). Além 

disso, apresentamos a visualização da informação (dentro da qual a infografia vai se 

inserir), traçando alguns de seus aspectos característicos, e fazendo a diferenciação do 

conceito em relação à arquitetura da informação, a partir de ponderações de autores 

ligados a essa área, como Edward Tufte, Jacques Bertin, Robert Harris e Richard Saul 

Wurman. O objetivo desse capítulo é situar o leitor nesse contexto específico, definindo 

as bases históricas e conceituais da infografia e diferenciando-a de outras linguagens 

que causam certa confusão semântico-conceitual (em particular, distanciando-nos do 

campo por vezes extremamente vago da expressão “imagens”). Ou seja: mostrar ao 

leitor por que o que entendemos por “uso esquemático de linguagens” se diferencia 
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simultaneamente do texto e da imagem icônica (desenho, fotografia) e, ao mesmo 

tempo, se constitui numa espécie de “terceira linguagem”, que se baseia em noções 

como “espacialidade”, “articulação entre elementos” e “visualização”. 

 

O segundo capítulo apresenta um caráter mais nocional e conceitual, fazendo uma 

discussão a respeito dos problemas que envolvem os termos graphics (em inglês), 

gráfica (em espanhol) e graphique (em francês), em particular por conta da falta de um 

termo substantivo similar em língua portuguesa (uma vez que as palavras “gráfica” e 

“gráfico” não apresentam, em língua portuguesa, os mesmos referentes dos termos 

estrangeiros acima enumerados). Além disso, discute-se a amplitude e a ambiguidade 

conceitual do termo “infografia” desde sua origem, em decorrência direta dos 

“problemas” envolvendo o termo “gráfica” e a relação mal resolvida com as imagens de 

síntese. A partir disso, iniciamos uma discussão a respeito dos termos e, 

consequentemente, dos conceitos de infografia à luz dos diversos autores considerados 

como referências centrais nesse tipo de estudo, por vezes confrontando seus diferentes 

pontos de vista. Entre esses autores, estão os que discutem a questão do tratamento 

gráfico-visual da informação em geral (alguns já discutidos no início da nossa pesquisa: 

Tufte, Wurman, Bertin, Harris, Costa etc.) e na esfera do jornalismo em particular (José 

Manuel de Pablos, Jose Luis Valero Sancho, Peter Sullivan, Eric K. Meyer, James 

Stovall, Jean-Marie Chappé, Alberto Cairo, Gonzalo Peltzer, Carlos Abreu Sojo, 

Tattiana Teixeira, Irene Machado, Ary Moraes etc.). Estes autores foram escolhidos 

tanto por estarem entre os principais e mais representativos da área quanto por estarem 

entre os mais citados nos trabalhos acadêmicos sobre o assunto. Após essa revisão 

bibliográfica histórica e crítica dos termos e conceitos utilizados por esses autores, 

tecemos considerações sobre algumas infografias ditas “históricas”. 

 

No terceiro capítulo, e partindo do pressuposto que o texto infográfico é um tipo de 

texto no qual as linguagens aparecem de modo articulado, simultâneo e sincrético, 

vamos discutir os seus aspectos composicionais e constituintes (textos, imagens, 

estruturas esquemáticas, elementos gráficos). Para tal, tomamos de empréstimo 

categorias oriundas de alguns campos teóricos (Semiótica, História da Arte, 

Narratologia, Iconografia, Linguística Textual) que, a nosso ver, contribuem para a 

compreensão dos elementos usados na infografia jornalística. A ideia é perceber como o 

sentido se estabelece tanto nas infografias quanto nas demais formas gráfico-visuais a 
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partir de suas partes constituintes. Pode parecer paradoxal que, apesar de 

reconhecermos o caráter sincrético da infografia, tenhamos de recorrer a considerações 

sobre as suas linguagens constituintes em separado; mas há um aspecto aí relevante, 

que é o aspecto material (por assim dizer) de seus elementos: isso vale particularmente 

para o uso de imagens desenhadas à mão, geradas por computador ou fotografadas, que 

produzem efeitos de sentido distintos. Assim, não pretendemos aqui realizar uma análise 

sob a ótica do sincretismo (ou seja, uma análise da enunciação sincrética), mas reiterar 

e reconhecer esse sincretismo ponderando sobre os elementos constituintes da 

infografia. A nosso ver, um melhor conhecimento a priori dessas linguagens “em 

separado” permite (ou deveria permitir) uma melhor compreensão do texto infográfico 

(muitas vezes pensado e/ou executado conforme as condições materiais de sua 

produção jornalística) como um todo de significação. 

 

Finalmente, no último capítulo, o nosso foco é classificatório. A partir do corpus 

analisado e de algumas categorias discutidas ao longo da pesquisa, propomos uma 

tipologia das formas gráfico-visuais mais usuais no jornalismo. Ou seja: aí incluímos a 

infografia como uma forma gráfico-visual específica, que se diferencia de outras formas 

gráfico-visuais (sejam elas historicamente tradicionais ou não). O objetivo de tal 

tipologia é tanto visibilizar e confrontar os critérios pelos quais definimos a infografia 

como uma forma gráfico-visual específica quanto demonstrar a existência de outras 

formas que não podem ser tomadas como infografias, ainda que façam uso de alguns 

(mas não de todos) recursos similares, mas que também têm direito a uma “existência 

própria”. Ou seja: não basta apenas delimitar o que não seja infografia, mas também 

apontar para outras formas gráfico-visuais existentes que se distingam da infografia e o 

que elas podem ser, conforme nossos critérios e nossa análise.  

 

Com relação ao nosso corpus, ele é composto de 660 exemplos classificados a priori 

como “infográficos”, vindos de diferentes jornais, sejam eles denominados assim 

explicitamente pelo jornal, através dos créditos, ou não (anexo B). Optamos pela maior 

quantidade possível de exemplos que pudessem ser representativos. Isso implica 

perceber quais as formas de RGV mais recorrentes, as similaridades e diferenças entre 

elas e, principalmente, tentar perceber o que pode especificamente ser considerado 

logicamente como uma infografia. Ttrabalhamos com exemplos de vários jornais 

brasileiros (Folha de S. Paulo, O Globo, Zero Hora, Jornal do Comércio etc.) sem 
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fechar foco em uma publicação específica, ainda que haja a predominância de exemplos 

da Folha de S. Paulo e O Globo, que fazem uso recorrente de RGVs em suas páginas. 

Alguém pode questionar (não sem razão) se nossa escolha não deveria recair sobre um 

corpus restrito ou específico (as infografias de um único jornal, ou de jornais 

concorrentes, ou de jornais com o mesmo perfil de leitor). Temos consciência de que 

cada jornal, de que cada veículo de comunicação, usa estratégias discursivas distintas; 

porém, a nosso ver, uma análise desse tipo só é possível após uma definição mais 

concreta e precisa do que seja, e do que compreenda, o termo “infografia”. 

 

Também alguém poderá comentar que um estudo como esse, sobre o esquematismo em 

suportes impressos, tende a ficar anacrônico com o desenvolvimento e a expansão das 

mídias digitais. Não nos cabe tentar prever se o impresso (assim como outros suportes) 

sobreviverá ou não; autores (ECO & CARRIÈRE, 2010) propõem a sobrevivência do 

livro e dos impressos em geral, e pesquisadores (CARLÓN & SCOLARI, 2009) 

propõem o começo do debate sobre um suposto fim (ou talvez: sobre a necessidade de 

reinvenção) dos meios massivos. De nossa parte, lembramos que o uso esquemático de 

linguagens (no qual se estrutura a infografia) não é exclusividade do impresso, mas que 

se encontra também no impresso. O uso desse esquematismo está cada vez mais 

presente em áreas ditas “resistentes” a ela; assim, ele se apresenta em obras sobre o 

mapeamento geográfico-estatístico da produção literária mundial (MORETTI, 2008) ou 

sobre a estrutura gráfico-visual da narrativa cinematográfica em sua relação com a 

intensidade da trama, em forma de mapas e gráficos estatísticos ou de gráficos 

cartesianos para visualizar dados ou suportes para argumentação (BLOCK, 2010). Além 

disso, as tecnologias digitais permitem a inclusão (em nível de pós-produção) de 

recursos gráfico-visuais em filmes como, por exemplo, O Estranho Destino de Amélie 

Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001) e Mais Estranho que a Ficção (Marc Foster, 2006), 

além de situações onde os cenários e ambientações são substituídos pelo mapa 

simplicado de uma cidade, como em Dogville (Lars von Trier, 2003). Finalmente, o 

telejornalismo convive há algum tempo com esse conjunto articulado de linguagens que 

auxiliam na transmissão da informação audiovisual (gráficos, mapas e outros tipos de 

texto gráfico-visual com o uso de animação, som e outros recursos multimídia) 

(VILCHES, 1997: 180-90; JESPERS, 1998: 139-41; MONMONIER, 1999: 203-22). 

Não serão as mídias digitais que matarão essa linguagem gráfico-visual, com certeza. 
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Uma outra possibilidade de questionamento: o termo “infografia” não designaria uma 

prática, ligada ao uso e feitura de RGVs em gerais, em vez de designar uma modalidade 

de texto gráfico-visual? O questionamento seria válido, interessante e até pertinente 

(como veremos em 2.1), mas o uso corriqueiro dos termos “infografia” e “infográfico” 

como sinônimos, ao menos em língua portuguesa e nas redações de jornal, torna essa 

noção um pouco distante da realidade profissional, ainda que aceitável academicamente 

(e desde que com as devidas explicações e ajustes). 

 

Alguém poderá questionar a existência de um caráter “estruturalista” neste trabalho, na 

medida em que ele se propõe a determinar certos modos de estruturação e de enunciação 

para a infografia jornalística. Porém, como ficará claro aqui (ao menos é o que 

esperamos), é impossível buscar definir o que seja uma infografia jornalística apenas 

com base em seus exemplos contemporâneos, sem olhar para trás e sem buscar raízes e 

antecedentes; além disso, ao admitirmos que qualquer infografia (jornalística ou não, na 

acepção aqui estudada) é um texto, torna-se impossível analisar um texto (ou melhor: 

esse conjunto de textos e suas regularidades) sem se referir aos textos anteriores que 

permitem a sua própria existência. 

 

Finalmente, pode se questionar o próprio tamanho da nossa pesquisa. Como dissemos, 

essa não era a nossa meta inicial mas, à medida em que avançávamos nas leituras 

(teóricas e do corpus), fomos percebendo o objeto se desvelando diante de nós; e, à falta 

de mais tempo para formatar a pesquisa em termos “relatoriais”, ela acabou por se 

tornar uma espécie de “relato de viagem”. Ou seja: o que aparece relatado no fim da 

tese é o que, de fato, descobrimos ao fim da própria pesquisa. Excesso de didatismo e 

de zelo? Preciosismo mais do que o necessário? Talvez; houvesse mais tempo, 

certamente essa pesquisa seria mais enxuta; ou estaria inacabada, pois, como dizia 

Guimarães Rosa, “despedir dá febre”...  
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1 O contexto das infografias. Questões preliminares sobre os textos esquemáticos 

 

Neste capítulo, vamos expor algumas questões ligadas ao campo dos textos 

esquemáticos e que possibilitam a visualização de certos tipos de informação. Isso vai 

auxiliar diretamente na discussão acerca de um dos aspectos que mencionamos em 

nossa definição conceitual de infografia: o de que ela é o produto da combinação entre 

um esquema (lógico-relacional) e uma esquematização (visual-referencial). Para tal, 

precisamos discutir o que se pode entender por esses termos (esquema, esquematização 

etc.) no âmbito da linguagem, além de apresentar um termo novo e específico, 

“Esquemática”. Devemos considerar ainda as consequências de tais textos no campo das 

ciências, uma vez que eles auxiliam na constituição de noções como “objetividade” e 

“neutralidade enunciativa”, modificando tanto o modo como as ciências se apresentam 

diante da sociedade quanto o modo como percebemos os discursos acerca dos objetos 

científicos (o que terá implicações também no próprio modo do jornalismo se constituir 

como campo produtor de conhecimento). Em suma: para compreendermos a infografia é 

preciso contextualizá-la, compreender os universos lógicos nos quais ela está inserida e 

o que se compreende pelos termos “esquema” e “visualização da informação”. 

 

Falar em Esquemática ou em seus termos afins ainda é algo pouco comum. Afinal, 

poucos são os momentos em que o foco de discussão é o uso esquemático de 

linguagens, articulando simultaneamente textos verbais e icônicos (COSTA, 1998)
24

. 

Desde pelo menos o Crátilo de Platão se discute a respeito do estatuto da linguagem 

(dentro e fora dos estudos da linguagem), dentro de considerável variedade de autores, 

escolas e tendências. A possibilidade de uma língua universal (lógica, matemática ou 

similar, com base numa mathesis universalis – um sistema universal de raciocínio –, 

como a characteristica universalis buscada por Leibniz) ou perfeita (vide discussão em 

ECO, 2002); a discussão sobre a relação (natural ou convencional, como ocorre em 

Saussure; vide discussão em GENETTE, 1976) entre as palavras e as coisas; o poder 

das palavras em relação à realidade (se as palavras “fazem” algo, como discute 

AUSTIN, 1990); ou a relação entre a linguagem e os signos (verbais, icônicos, gestuais) 

                                                 
24

 O mais indicado talvez seja não usar as palavras “verbal” e “visual” como opostas, uma vez que o 

verbal, ao ser graficizado, se torna ele próprio também visual. Na área de neurociências, muitas vezes 

opta-se por oposições como “lógico-analítico x visuoespacial-holístico”. Para fins de nosso percurso, 

manteremos a expressão “verbal”, mas adotaremos o termo “icônico” para nos referirmos ao campo das 

imagens. 
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que a podem constituir (a Semiótica em geral). Em geral, a discussão recai sobre os 

textos verbais (escritos e orais) e, a partir daí, temos novos desdobramentos, como a 

importância da escrita, da feitura do alfabeto e/ou da oralidade no desenvolvimento de 

certas sociedades (GOODY, 1987, 1988; HAVELOCK, 1996; ONG, 1998); em 

momentos específicos, discute-se o caráter semiótico das imagens fixas (JOLY, 1994). 

 

Por outro lado, há tentativas de criação de linguagens de caráter universal, onde o que 

predomina não é o caráter lógico e universalizante, e sim o uso de imagens como um 

tipo de “código natural” graças à sua capacidade icônica de se “assemelhar” à realidade. 

É o caso do ISOTYPE (lntemational System of Typography Picture Education) 

proposto pelo austríaco Otto Neurath (1882-1945), que aprimorou os pictogramas, 

influenciado pelo trabalho do designer alemão Gerd Arntz (1900-1988). Neurath 

pretendia que os pictogramas fossem uma espécie de “linguagem universal”, 

compreendidos potencialmente por qualquer pessoa
25

. Atualmente, os pictogramas estão 

presentes na vida das pessoas, dos sistemas de comunicação visual em aeroportos e 

estações de trem aos museus, passando pelos gráficos estatísticos, jornalísticos ou não. 

Peltzer (1992: 75-8) enumera outras tentativas de “esperantização” (termo dele) da 

linguagem visual analógica, mas adverte que todas essas realizações são apenas 

“dicionários ou repertórios de imagens, não gramáticas nem sintaxe de uma língua” 

(1992: 76)
26

. O designer britânico Nigel Holmes (discípulo de Neurath) publicou um 

bem-humorado livro com uma série de “diagramas sem palavras” (wordless diagrams), 

constituídos imagens numeradas e sequenciadas cronologicamente, que tentam 

“expressar” conteúdos sem apoio verbal (2005). Porém, nem todas as ações visualizadas 

têm sentido pleno sem o auxílio das palavras; no exemplo da figura 5, há um homem de 

capacete com uma mala, um livro e uma cadeira, sentando-se ao lado de um tigre para, 

ao final da sequência, colocar o capacete com uma bola (que estava na mala) dentro da 

boca do tigre
27

. 

                                                 
25

 O que não significa que os pictogramas deviam substituir a palavra escrita. Em entrevista, Nigel 

Holmes afirma que Neurath descreveu sua obra visual como uma “linguagem auxiliar” (HELLER, 2006: 

16). 
26

 Entre os exemplos citados por Peltzer estão os dicionários e repertórios visuais de Cesare Ripa, Charles 

Bliss, Jean-Claude Corbeil e Ariane Archambault, E. C. Parnwell, Henry Dreyfuss, Reginald Bragonier, 

Frédèric Lambert e John Pheby. 
27

 A descrição verbal de Holmes para o diagrama: “como praticar colocar sua cabeça dentro da boca de 

um tigre” (“how to practice putting your head into a tiger‟s mouth”) (HOLMES, 2005: 52-3). A situação 

só ganha sentido após termos noção da denominação da ação que está sendo executada – exceto se 

tivermos alguma experiência em circo... 
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Figura 5 – diagrama sem palavras extraído de Holmes, 2005 

 

Assim, a ambiguidade, a necessidade da convencionalidade e/ou o conhecimento de 

atos e/ou códigos culturais em certas figuras prevalecem nessas situações. Na verdade, 

uma articulação lógica entre o verbal e o icônico-visual parece algo mais sensato, assim 

como fizeram Derek Fagerstrom, Lauren Smith & the Show me Team (2009) (figura 6). 

 

 

Figura 6 – diagrama extraído de Fagerstrom, Smith & the Show me Team, 2009 

 

Não deixa de ser curioso que haja certo desinteresse numa análise dos usos 

esquemáticos das linguagens (principalmente em língua portuguesa). Em tese, essa 

estrutura mista permite estabelecer uma relação explícita entre imagens, palavras e 

números, além de diminuir a ambiguidade de uma imagem ou de uma palavra isolada 

ou mesmo no contexto de uma estrutura sintagmática. Uma estrutura esquemática 

articula diferentes elementos (verbais e icônicos) entre si, de modo lógico-descritivo 
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e/ou narrativo-sequencial. O aumento da redundância informacional através da 

articulação entre palavras e imagens que “apontem” para um mesmo referencial (ou 

seja, para um conjunto de proposições, descrições e narrações verbais e icônicas a 

respeito de algo) implica uma suposta melhora na compreensão do sentido da 

proposição articulada em questão; afinal, ela diminui (mas não necessariamente 

elimina) a possibilidade de ambiguidade da mensagem (como ocorre na integração entre 

fala e gestos). Ao mesmo tempo, essa redundância informacional pode permitir uma 

melhor percepção do que os agentes sociais compreendem em relação aos referentes 

abordados nesses enunciados. 

 

Mas talvez seja esse caráter de redundância informacional que faça com que se olhe 

para essa possibilidade esquemática de modo desinteressado. Por um lado, se ela parece 

redundante, talvez por outro ela seja vista, consequentemente, como algo “transparente” 

e assim não haveria muito para pesquisar sobre ela. Obviamente, esse é um modo 

errôneo de se encarar a questão, e que remete, por exemplo, às discussões empreendidas 

por Roland Barthes, em 1968, a respeito do “efeito de real” e da ilusão referencial na 

linguagem. A bem da verdade, a ideia de uma linguagem “pura”, cuja constituição seja 

exatamente estruturada e “afetada” por um único código, sem qualquer nível de 

articulação com outras linguagens, parece algo raro (ou talvez inexistente): ou elas estão 

ligadas a elementos paralinguísticos, instituindo à mensagem um aspecto relacional 

(como afirma a Escola de Palo Alto) ou estão articuladas a outras linguagens (como 

afirmam os estudos sobre linguagens sincréticas e multimodalidade). Uma declamação 

oral é sempre “afetada” paralinguisticamente pelo timbre de voz, velocidade, sotaque 

etc.; um texto escrito sofre influências paralinguísticas da tipia utilizada; mesmo o 

campo do audiovisual, tido como a esfera do domínio “das imagens” (o que produziu 

clichês como “sociedade das imagens” ou “imperativo da imagem”), dificilmente 

sobrevive sem o sonoro (voz, música, ruídos). 

 

Por poder ser potencialmente redundante do ponto de vista informacional e, 

consequentemente, poder facilitar a leitura (assim como ocorre com publicações desde a 

Bíblia dos Pobres até as histórias em quadrinhos), pode-se ficar com a (falsa) impressão 

de que articular linguagens esquematicamente é algo fácil e ao alcance de qualquer um. 

Na verdade, o ato de esquematizar está atrelado a uma capacidade cognitiva que 

funcione no nível da normalidade das funções humanas e a um aprendizado cultural. A 
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capacidade de estabelecer relações entre diferentes objetos e/ou conceitos, e extrair 

algum tipo de conhecimento dessas experiências, cognitivamente falando, é, assim 

como as demais capacidades humanas, antes de tudo um fato biológico, e que depende 

do pleno funcionamento dos hemisférios cerebrais do ser humano. Há quem defenda 

que as capacidades cognitivas são definidas conforme o maior ou menor “uso” dos 

hemisférios cerebrais: autores como Chevalier (2005: 8-20) dizem que os seres 

humanos têm capacidades distintas (natas e adquiridas) em função do hemisfério 

cerebral predominante, se o esquerdo (no qual predominam a linguagem, a fala, a 

análise e a lógica) ou o direito (no qual predominam a intuição, a imagem, a síntese e a 

analogia; nesse hemisfério estaria a capacidade de administrar as informações advindas 

de imagens e estruturas visuais) (figura 7). A autora lembra ainda que seria necessário a 

pessoa “treinar” o hemisfério “mais apagado” (termos da autora) para atingir um 

equilíbrio entre o uso de uma lógica linear e de uma lógica espacial. A pesquisadora e 

professora de artes Betty Edwards, por sua vez, defende que é possível “treinar” o 

cérebro a fim de que o hemisfério esquerdo (“dominante”) não execute certas tarefas, 

para facilitar que a pesoa possa fazer um desenho apenas com o “auxílio” do hemisfério 

direito (EDWARDS, 2000). Mas é a possibilidade de usar simultaneamente os dois 

hemisférios cerebrais que encanta a pesquisadora e jornalista norte-americana Jennifer 

George-Pallilonis, “fascinada” pela possibilidade da combinação entre palavras e 

imagens: “os gráficos de informação geralmente estimulam a habilidade intelectual 

porque eles atraem ambas as regiões do cérebro, a letrada e a visual”
28

 (2006: 3). 

 

 

 

Figura 7 – os hemisférios cerebrais e as suas funções cognitivas 

                                                 
28

 “Information graphics generally stimulate more brainpower because they appeal to both the literal and 

visual regions of the brain”. 
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Porém, o semiólogo italiano Paolo Fabbri lembra que alguns investigadores preferem 

dizer que o cérebro é “flexível”, que o que ocorre em seu interior não pode ser definido 

a priori; um pequeno exemplo disso está na afirmação relativamente relativizante do 

pesquisador português António R. Damásio acerca da dominância de um hemisfério em 

relação a outro, quando este diz que “em mais de 95% das pessoas, o que inclui muitos 

canhotos, a linguagem depende em larga medida das estruturas do hemisfério esquerdo” 

(2009: 91-2. Grifos nossos). Além disso, fazendo uma provocação, Fabbri questiona 

com qual dos dois lados do cérebro “falam” os surdos-mudos, cuja linguagem é, ao 

mesmo tempo, analógica e digital (2000: 42-3).  

 

A literatura sobre neurobiologia mostra exemplos de pacientes que, por conta de 

problemas no hemisfério esquerdo, tendem a confundir objetos diferentes e sem relação 

lógica com base apenas em sua semelhança visual, em vez de inter-relacionar objetos 

logicamente com base em sua função (SPRINGER & DEUTSCH, 2008: 48-52). Um 

dos casos mais difundidos fora da área é o que dá nome à obra O Homem que 

Confundiu sua Mulher com um Chapéu, do neurobiologista Oliver Sacks: a história real 

de um paciente designado de dr. P., músico e professor dessa área. O dr. P. sofria de 

agnosia
29

 visual – um problema no córtex – mas ele não sabia desse problema (ou 

melhor: ele não tinha como perceber que tinha o problema, o que caracteriza a 

anosognosia
30

), que o impedia de perceber cognitivamente as mensagens pictóricas e de 

articulá-las com as suas experiências pessoais passadas
31

. Assim, para o dr. P., uma rosa 

era apenas algo de “uns quinze centímetros de comprimento (..). Uma forma vermelha 

em espiral, com um anexo linear verde” (SACKS, 2006: 27). Ou a cabeça de sua esposa 

podia ser confundida com um chapéu. Assim, diz Sacks: 

 

O dr. P. (...) funcionava exatamente como uma máquina. Não só apresentando a mesma 

indiferença ao mundo visual existente em um computador, mas – ainda mais espantoso – 

construindo o mundo como um computador o constrói, por meio de características 

essenciais e relações esquemáticas. O esquema podia ser identificado – como que por um 

“kit de identidade” – sem que a realidade fosse percebida (SACKS, 2006: 29). 

                                                 
29

 O termo “agnosia” designa os distúrbios no reconhecimento ou na percepção de informações 

familiares. 
30

 A anosognosia diz respeito à incapacidade de a pessoa estar consciente de sua própria doença 

(DAMÁSIO, 2009: 87-90; ver também SPRINGER & DEUTSCH, 2008: 337-8). 
31

 Para Joan Costa (1998: 16), a atividade de percepção mental depende, por um lado, do conhecimento, 

reconhecimento e compreensão de experiências passadas (já que estas só existem em nossas memórias); 

de outro, depende dos universais aristotélicos (gênero, espécie, diferença, próprio e acidente) presentes na 

consciência intuitiva do homem, ou seja, os esquemas icônicos que formam parte de nossos esquemas 

mentais. Vale lembrar que os universais propostos por Aristóteles foram posteriormente sistematizados 

em forma de árvore por Porfírio na obra Isagoge (ver glossário). 
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Além disso, o dr. P. podia reconhecer visualmente apenas certas pessoas e alguns 

objetos; mas, para que isso ocorresse, era preciso que a pessoa ou o objeto tivessem uma 

característica particular demais, quase específica (uma altura descomunal, um sinal no 

rosto, uma forma única). Era através dessa diferença exacerbada que o dr. P. podia 

distinguir alguém ou algo; ou seja, não era pelo conjunto de traços que alguém tinha, 

mas por uma diferença absurdamente perceptível “por qualquer um” (como dizia o dr. 

P.). O paciente do dr. Sacks parece a tradução personificada e exagerada do conceito de 

informação de Gregory Bateson: “qualquer diferença que faz diferença” (1986: 233)
32

. 

 

O caso do dr. P. não pode deixar de inquietar: articular informações visuais 

esquematicamente significa o quê, efetivamente? Fica claro que a capacidade de 

articular informações, de relacioná-las ao nosso universo de experiências (ou nosso 

repertório) e de expressá-las é uma faculdade humana que, por algum tipo de problema 

neurológico, podemos perder, implicando alguns tipos de afasia (afasia de Broca, afasia 

de Wernicke etc.
33

). Isso implica que a articulação de elementos não é suficiente para 

que se construa uma informação, uma vez que essa articulação pode construir uma 

informação com base na semelhança visual ou no paralelismo lógico dos objetos, sendo 

necessária, assim, a predominância de um hemisfério (em condições “normais”, o 

esquerdo) para que se possa inferir logicamente o que está sendo visto a partir do inter-

relacionamento dos traços percebidos. Podemos, em outros termos, dizer que o dr. P., 

assim como os demais pacientes com problemas no hemisfério esquerdo, estão, de 

algum modo, impossibilitados de criarem semiose
34

 (nos termos peircianos) ou de 

produzirem significação a partir de elementos visuais (objetos) e de suas relações 

(signos ou representamens) (talvez dissesse Peirce: esses pacientes não conseguem 

                                                 
32

 “O argumento deste livro [de Bateson, Mente e Natureza] (...) pressupõe que a ciência seja uma 

maneira de perceber e permita que nossos objetos de percepção façam „sentido‟. A percepção, entretanto, 

opera somente em cima da diferença. Todo recebimento de informação é necessariamente o recebimento 

de informações de diferença, e toda percepção de diferença está limitada pela entrada. Diferenças muito 

leves ou muito vagarosamente apresentadas não são perceptíveis. Essas não são alimento para a 

percepção” (BATESON, 1986: 35). 
33

 Na afasia de Broca (considerada neurologicamente um distúrbio de expressão da fala), a pessoa tende a 

apresentar a incapacidade motora de produzir a denominação de pessoas e objetos; na afasia de Wernicke 

(considerada neurologicamente um distúrbio de compreensão), a pessoa tende a não conseguir produzir 

enunciados compreensíveis. Para mais detalhes, ver, por exemplo, SPRINGER & DEUTSCH, 2008: 162-

7; LENT, 2010: 695-9; DAMÁSIO, 2009: 42-6; e FIORI, 2008: 131-7. 
34

 Sabemos dos riscos de dizer que alguém “gera” semiose, uma vez que a semiótica peirciana deixa claro 

que o Interpretante (o “resultado” da articulação entre Signo e Objeto, ou seja, um novo Signo ou 

Representamen) não é o intérprete; porém, conforme lembra Paolo Fabbri (2000), o sujeito precisa estar 

presente no processo de semiose, uma vez que o próprio Peirce dizia que o homem é ele mesmo um 

signo. 
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chegar ao âmbito da terceiridade, da thirdness, das lembranças, através da visão, mas 

apenas ao âmbito da secundidade, da secondness
35

, das relações); a música, os sons, os 

cheiros, esses eram os elementos que permitiam a pessoas como o dr. P. manter seus 

vínculos com o mundo à sua volta. Os sons e odores ajudavam-no a identificar as 

pessoas, os objetos e as comidas; os ouvidos e o nariz eram os seus olhos. 

 

Nota-se que o processo de articulação de informações é um, e o processamento das 

informações a respeito do que foi articulado é outro; são processos interligados, muito 

provavelmente simultâneos, mas não são o mesmo processo. Em outras palavras: uma 

coisa é a capacidade de articular esquematicamente diferentes elementos entre si, outra 

coisa é a capacidade de processar informações a partir da percepção visual desses 

elementos articulados entre si. Podemos dizer, antes de tudo, que articular é um modo 

de ler. E, por que não, de sobreviver. 

 

1.1 O universo dos esquemas 

 

Admitimos a priori que as infografias fazem parte de um universo maior, o da 

visualização da informação (ou information design), que, por sua vez, faz parte de um 

universo ainda maior: o universo esquemático. Os esquemas são o objeto de estudo da 

disciplina que o pesquisador Joan Costa designa, em espanhol, de esquemática, ou seja, 

a parte da ciência da comunicação visual que estuda a linguagem gráfica dos esquemas 

como mensagens e a esquematização como processo de visualização de conhecimentos 

não visíveis na realidade (1998: 112). Daqui por diante, e apesar de ser um termo não 

                                                 
35

 Parece-nos que um outro paradoxo se instaura aqui: o dr. P. passa do Signo (representamen) ou do 

Objeto para o Interpretante sem a mediação entre Signo e Objeto. Ao ser mostrada para ele uma rosa 

(objeto), ele não consegue referir-se a ela pelo signo (representamen) que usualmente usaríamos (o nome 

“rosa”, “flor” ou equivalente), mas dá dela um interpretante possível (“uns quinze centímetros de 

comprimento”, “uma forma vermelha em espiral”) conforme a nossa percepção – pois, para ele, o nosso 

interpretante equivale ao signo e, a partir daí, “rosa” será um interpretante possível para ele. Neste 

sentido, o dr. P. parece se assemelhar em alguns aspectos à personagem Alice, de Lewis Carroll, quando 

esta entra no bosque das coisas sem nome: “assim divagava [Alice] quando chegou ao bosque: parecia 

muito fresco e sombrio. „Bem, de todo modo é um grande alívio‟, disse ao entrar sob as árvores, „depois 

de sentir tanto calor, entrar sob... o quê?‟ continuou, bastante surpresa de não conseguir lembrar a 

palavra. „Quero dizer entra sob... sob as... sob isto, entende!‟ pondo a mão no tronco da árvore. „Como é 

que isto se chama, afinal? Acredito que não tem nome... ora, com certeza não tem!‟” (CARROLL, 2002: 

169. Grifos no original). A diferença é que Alice não consegue “passar” do objeto nem para o 

representamen, nem para o interpretante, a árvore é um objeto que não lhe permite uma produção 

semiósica. Além disso, Alice percebe que está perdendo uma faculdade, ao contrário do dr. P., que não 

percebe perda alguma na sua vida. 
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dicionarizado em português (ao menos no Brasil), usaremos o termo “Esquemática” 

para substituir a expressão “uso esquemático das linguagens”. 

 
Esquema 1 – relação lógica entre esquemas, visualização da informação e infografia 

 

O termo “esquema” vem do grego, skema, que significa contorno, delimitação, forma ou 

figura. Costa define “esquema” como 

 

uma representação simplificada e abstrata de um fenômeno, uma estrutura ou um processo 

do mundo exterior. É uma figura gráfica que, em geral, não mostra a forma de um objeto 

real, mas as relações ou o funcionamento de um conjunto complexo de elementos. O que 

caracteriza o esquema é sua “condição gestaltista”, sua aptidão por fazer presentes todas as 

relações que existem entre elementos de um fenômeno, uma estrutura ou um processo, e 

fazê-lo simultânea e sincronicamente (visão instantânea de processos reais que se sucedem 

em diferentes tempos e lugares)
36

 (COSTA, 1998: 113. Grifos no original). 

 

A definição de Costa aponta para uma “economia temporal”, ao dizer que os esquemas 

devem, “gestalticamente”
37

, mostrar processos de modo simultâneo e sincrônico. Além 

disso, eles são diferentes das imagens representativas (desenhos, fotografias) que 

                                                 
36

 “Una representación simplificada y abstracta de un fenómeno, una estructura o un proceso del mundo 

exterior. Es una figura gráfica que, en general, no muestra la forma de un objeto real, sino las relaciones o 

el funcionamiento de un conjunto complejo de elementos. Lo que caracteriza el esquema es su „condición 

guestaltista‟, su aptitud por hacer presentes todas las relaciones que existem entre elementos de un 

fenómeno, una estructura o un proceso, e hacerlo simultánea y sincrónicamente (visión instantánea de 

procesos reales que se suceden en diferentes tiempos y lugares)”. 
37

 Colocamos entre aspas a expressão “gestalticamente”, pois não há garantias efetivas de que essa 

percepção gestáltica seja uma capacidade inata do ser humano. Estudo do pesquisador russo Alexander 

Luria realizado na Rússia do início dos anos 1930 entre camponeses semialfabetizados ou não 

alfabetizados, que nunca frequentaram escola, mostra até que ponto os fatores culturais (experiência 

prática dos sujeitos, ambiente cultural) interferiam na percepção cognitiva de objetos completos ou 

incompletos e nos modos de classificá-los e agrupá-los. Um exemplo: “[as mulheres ichkari] nunca 

designaram um círculo incompleto como um círculo, mas quase sempre como um bracelete ou um brinco 

(..). Assim, a avaliação das figuras geométricas abstratas desse grupo era decididamente concreta e 

orientada para o objeto, e tal tendência predominava claramente sobre a percepção de formas geométricas 

abstratas” (LURIA, 2008: 51). A ausência da escola e dos seus modos de conceituar as formas 

geométricas fazia com que essas pessoas, em vez de se referirem a um círculo como “forma geométrica” 

(objeto abstrato), falassem em uma roda ou um prato (objeto concreto). 
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buscam reproduzir certos aspectos visuais (ou propriedades óticas) dos objetos. O uso 

de esquemas implica um grau maior de complexidade de informações a serem 

articuladas na medida em que o que buscam reproduzir são as relações lógicas entre os 

elementos envolvidos. Isso leva Costa a considerar os esquemas como “a terceira 

linguagem” de nossa civilização técnica (1998: 34), que se opõe ao texto escrito e à 

imagem representativa por ser lógica, estruturada, codificada e abstrata (COSTA, 1998: 

35), e que podemos representar conforme a estrutura abaixo. 

 

 
Esquema 2 – as três “linguagens”, segundo Joan Costa (1998) 

 

Ou seja: a esquematização, como um processo de visualização, é fruto do pensamento 

de alguém. 

 

Visualizar, portanto, não é um resultado implícito do ato de ver. Não é um produto 

espontâneo do indivíduo, que recebe a informação “já visualizada”, mas o trabalho do 

visualista, do desenhista gráfico, do ilustrador, do esquematista, do comunicador visual. Este 

trabalho consiste em transformar dados abstratos e fenômenos complexos da realidade em 

mensagens visíveis, tornando possível assim aos indivíduos verem “com seus próprios 

olhos” tais dados e fenômenos que não são diretamente inapreensíveis – e, portanto, 

inimagináveis – e compreender, através deles, a informação, o sentido oculto que contêm
38

 

(COSTA, 1998: 14. Grifos no original). 

 

Posteriormente, Costa vai tornar sua definição mais precisa, ao sugerir que os esquemas 

constituem uma “linguagem da comunicação gráfica”, pois não são nem imagens, nem 

textos (2008: 116)
39

. Adiante, Costa refina a noção de Esquemática, dizendo que ela se 

expressa graficamente em uma bifurcação das possibilidades de visualizar ou de fazer 

                                                 
38

 “Visualizar, por tanto, no es un resultado implícito en el acto de ver. No es un producto espontáneo del 

individuo, que recibe la información „ya visualizada‟, sino el trabajo del visualista, el diseñador gráfico, el 

ilustrador, el esquematista, el comunicador visual. Este trabajo consiste en transformar datos abstractos y 

fenómenos complejos de la realidad, en mensajes visibles, haciendo así posible a los individuos ver „com 

sus própios ojos‟ tales datos y fenómenos que son directamente inaprehensibles – y por tanto, 

inimaginables -, y comprender, a través de aquéllos, la información, el sentido oculto que contienen”. 
39

 Em obra anterior (1998), Costa se refere à Esquemática como “terceira linguagem” (entre aspas); já em 

trabalho posterior (2008), Costa deixa de lado as aspas e assume que os esquemas são um tipo de 

linguagem. Em nenhum momento o autor deixa claro o porquê dessa mudança. 
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visível, sendo que cada uma delas conduz a formas expressivas diferentes e específicas. 

De um lado, a esquematização a partir de imagens quando estas chegam ao limite de sua 

capacidade de mostrar algo (mapas cartográficos, desenhos técnicos, ilustrações 

didáticas, plantas etc.); de outro, os esquemas “propriamente ditos”, elaborados a partir 

de dados (numéricos, escritos, estatísticos, simbólicos), que tendem a ser abstratos por 

serem transposições visuais desses dados (organogramas, cartogramas, árvores de 

decisões, cronogramas etc.).  (COSTA, 2008: 118). Voltaremos a isso em 3.1. 

 

 

Esquema 3 – bifurcação das possibilidades da Esquemática, segundo Joan Costa (2008) 

 

Adiante, ele aprofunda a ideia de que os esquemas representam essa terceira linguagem, 

distinta da imagem e do texto, baseando-se nos seguintes fatores (2008: 125): 

 

- sinais (grafos, no original) com os quais se constroem barras, retângulos, 

círculos, linhas etc. O sinal está em oposição ao signo; como diz Costa, o 

sinal só tem sentido e valor em relação a outros sinais; 

- um vocabulário ou repertório lexical, composto de vetores, uniões, oposições 

etc., e normas para articulá-los em uma estrutura significativa
40

; 

- uma sintaxe ou uma gramática própria que implica formas corretas ou 

incorretas de organizar a informação, fundada em estrutura de vários gêneros 

(diacronia / sincronia, multipolaridade, sequencialidade, arborescência etc.), 

que servem para organizar os sinais constituindo mensagens; 

- uma lógica (nem icônica, nem textual) baseada na transposição analógica, no 

sentido filosófico do termo: ana (fora de, por cima de) e logos (dados ou 

discurso de base); 

                                                 
40

 Esse repertório lexical é parcialmente discutido por nós em 1.4 
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- uma inteligibilidade, pois o esquema é informação compreensível, que se 

pode memorizar, e é utilizável. 

 

Assim, o esquema é uma “visualização gráfica, uma transposição lógica de fenômenos 

reais e modelos de operações, que não são visíveis no ambiente, e às vezes nem sequer 

são de natureza visual”
41

 (COSTA, 2008: 121. Grifos nossos). Essa definição de Costa 

nos parece definitiva, uma vez que enfatiza ao mesmo tempo dois fatores relevantes: o 

caráter lógico da constituição esquemática e o fato de que há fenômenos que podem não 

ser de natureza visual
42

. Não está em jogo aqui apenas a capacidade de ver, mas 

principalmente a de articular diferentes sistemas semióticos e visualizá-los conforme as 

condições materiais pertinentes (imagens, fala e gestos, num dado espaço-tempo; 

imagens, textos verbais e sinais gráficos equivalentes
43

 aos gestos, numa dada superfície 

significante). Como dissemos antes, está em jogo também uma capacidade de ler. 

 

O pesquisador alemão Abraham Moles complementa o pensamento de Costa ao afirmar 

que esquematizar consiste em proporcionar uma representação simplificada e abstrata 

dos elementos da realidade para poder atuar sobre ela. E toda a representação em 

articulações esquemáticas da realidade – que seria a finalidade do que ele chama de 

grafismo didático – está regida por esse processo de depuração (MOLES, 1991, p. 12). 

Mas Moles propõe também outra diferença central entre o pensamento textual, linear, e 

o pensamento esquemático, espacial, uma vez que podemos 

 

pensar em linha, como talvez tenham pretendido Panofsky e McLuhan, hipnotizados pela 

ditadura provisional que exerceu no Ocidente o caráter linear do prumo de Gutemberg, ou 

podemos pensar em superfície, como propõe com simplicidade a imagem retórica ou o 

esquema técnico, cuja pregnância ou força demonstrativa se estabelece sobre regras que não 

são as da imposição argumentativa da linearidade
44

 (MOLES, 1991: 30, Grifos no original). 

 

Ao se diferenciar da linearização (produto da escrita), o ato de esquematizar daria conta 

de outras possibilidades de estruturação do pensamento, onde a articulação de distintos 

                                                 
41

 “[Un esquema es una] visualización gráfica, una transposición lógica de fenómenos reales y modelos 

de operaciones, que no son visibles en el entorno, y a veces ni siquiera son de naturaleza visual”. 
42

 Conforme veremos em 1.3, alguns autores e obras consideram as infografias como tipos de imagens ou 

de ilustrações. 
43

 Discutiremos os aspectos ligados a essa relação entre gestos e sinais gráficos em 1.2 e em 3.3.10. 
44

 “[Podemos] pensar en línea, como quizás pretenderían Panofsky e McLuhan, hipnotizados por la 

dictadura provisional que ejerció en Occidente el carácter lineal de plomo de Gutenberg, o podemos 

pensar en superfície, como propone com simplicidad la imagen retórica o el esquema técnico, cuya 

pregnancia o fuerza demostrativa se establece sobre reglas que no son las de la imposición argumental de 

la linealidad”. 



35 

 

elementos torna-se fundamental, como veremos em 1.4. Assim, esquematizar é uma 

consequência da busca do intelecto humano em tentar visualizar, de modo provisório ou 

definitivo, fenômenos e situações físicas, porém não visíveis, a fim de que se possa 

compreender melhor a realidade e, principalmente, buscar fazer uma “tradução visual” 

desses fenômenos, a fim de torná-los inteligíveis e transformá-los em informação. A 

maior parte dos textos que aborda a questão da esquematização (em particular, no 

âmbito da Comunicação, Jornalismo ou Design) refere-se aos aspectos da realidade 

física que estão, por diversos motivos, invisíveis aos nossos olhos: projetos de futuros 

inventos, tabulação de dados numérico-estatísticos etc. Ou seja: a capacidade do cérebro 

de tornar visual – “imaginável”, diz Costa (1998: 88) – aquilo que os olhos não 

conseguem ou não podem perceber fisicamente. Porém, a finalidade da esquematização 

não é apenas tornar algo visualizável, como pondera Costa, mas sim permitir a 

apreensão de novas informações. Mais do que exercer uma didática, o responsável pela 

esquematização deve permitir ao indivíduo uma autoaprendizagem (COSTA, 1998: 17). 

 

Esquematizar não se limita a “apresentar” através da linguagem gráfica, pois sua finalidade 

é tornar imaginável, compreensível e convincente o que é apresentado, ou seja, desencadear 

no indivíduo imagens mentais, ativar o entendimento, compreender e integrar novas 

informações
45

 (COSTA, 1998: 88). 

 

1.2 Os antecedentes da Esquemática 

 

Quais os antecedentes da Esquemática? Tendemos a percebê-la como resultado apenas 

do desenvolvimento da cultura impressa, mas o fato é que o esquematismo está na base 

de nossas capacidades cognitivas; sem a aptidão de esquematizar, articulando elementos 

aparentemente sem ligação, nossa capacidade cognitivo-semiótica fica comprometida. 

Porque temos experiências e memórias (dentre outros fatores) é que fazemos ligações 

semiósicas e articulamos elementos entre si, por função lógica ou semelhança visual. 

 

A quantidade de estudos referentes à Esquemática é pequena quando comparada aos 

estudos sobre escrita ou oralidade. Em geral, a discussão remonta aos primeiros tipos de 

gráficos ou diagramas feitos pelo homem
46

. Se o estudo das conexões entre fala, 

oralidade e/ou escrita se encontra em estágio avançado (por exemplo, ONG, 1998, e 

                                                 
45

 “Esquematizar no se limita a „presentar‟ a través de los lenguajes gráficos, sino que su finalidad es 

hacer imaginable, comprensible e convincente lo que se presenta, es decir, desencadenar em el individuo 

imágenes mentales, activar el entendimiento, comprender e integrar nuevas informaciones”. 
46

 Alguns desses exemplos estão citados no glossário, nos respectivos verbetes. 
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HAVELOCK, 1996
47

), quando se trata dos gestos e/ou de suas representações gráfico-

visuais, esse universo é ainda modesto: parte dos estudos sobre a relação entre escrita e 

oralidade tende a se centrar de modo exclusivo nestes dois aspectos, sendo menos 

comuns os registros acerca da questão corporal e, principalmente, da gestual
48

. Porém, 

consideramos a escrita (ou, para sermos coerentes, a representação gráfica) como um 

“produto” da fala, tendo em vista as suas similaridades – a seqüencialidade – e as suas 

desigualdades – os diferentes modos de transcrição tanto da fala quanto dos elementos 

paralinguísticos. A partir disso, poderemos nos perguntar: as RGVs são produtos de 

quê? A que correspondem seus elementos gráficos? Qual a sua anterioridade e o seu 

estatuto? Para entender isso, é preciso buscar os antecedentes da Esquemática. Mas, de 

onde partir, e como? O arqueólogo francês André Leroi-Gourhan (1985), em discussão 

sobre a relação entre o gesto, a palavra e o desenvolvimento do ser humano, afirma que 

as pinturas do período paleolítico obedeciam sempre a um mesmo padrão topográfico 

visual, muitas vezes repetindo-se com pequenas variações: bisontes e cavalos ao centro, 

enquadrados por cabritos-monteses e cervídeos, e leões e rinocerontes na periferia. Para 

ele, isso implica uma representação intencional de animais de caça e não uma “escrita” 

ou “quadros”. E arremata: “para além do conjunto simbólico das imagens existiu 

forçosamente um contexto oral com o qual o conjunto simbólico era coordenado e 

reproduziu os valores espacialmente” (1985: 197. Grifos nossos). Ou seja: essas 

pinturas rupestres não tinham necessariamente (ou, melhor dizendo: especificamente) 

apenas função narrativa, tampouco se propunham a ser apenas uma representação visual 

e descritiva da realidade. A existência dessas recorrências visuais demonstra a 

possibilidade de uma codificação que nos escapa, uma vez que, conforme Leroi-

Gourhan, teria havido um contexto oral que não pode ser recuperado. Considerações 

similares são propostas pelo designer suíço Adrian Frutiger (2007), que lembra que 

todas as espécies animais enviam e recebem informações que são expressas por todos os 

                                                 
47

 Ainda que Havelock considere outras dificuldades no estudo da escrita, como a falta de documentação 

e de testemunhos diretos referentes aos hábitos de leitura (1996: 58-61). 
48

 Ong (1998: 44-5), por exemplo, lembra o trabalho de Marcel Jousse acerca da importância do ritmo, 

junto com os gestos, a respiração e a simetria bilateral do corpo humano, como auxiliares dos processos 

de memorização de textos orais entre algumas culturas; é um dos poucos momentos de sua obra que 

aborda a questão do gesto (1998: 45). Já Havelock afirma que, além da areia e da lousa (materiais que 

podiam ser apagados e reutilizados), os professores na Grécia antiga também usavam tabuinhas com 

pequenos lembretes escritos, como recursos auxiliares da memória, uma vez que não se fazia ainda uso 

difundido da escrita (1996: 340-4). Ong, Goody, Havelock, Olson e Eisenstein, apesar de sua importância 

na discussão da relação entre oral, escrito e gráfico, pouco abordam a questão do gesto e do corpo que 

fala (ao menos na bibliografia por nós consultada); neste aspecto particular, Mauss (2003), Leroi-

Gourham (1985, 1987) e Jousse (2005) discutem a questão com mais fôlego e/ou interesse. 
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sentidos. Assim, 

 

é válido admitir que uma linguagem “primitiva” não consistia apenas em sons, mas também 

em vários tipos de gestos, contatos, sensações olfativas etc. A partir dessa consideração, 

podemos nos perguntar até que ponto essa linguagem corporal não é parte da origem dos 

testemunhos escritos (FRUTIGER, 2007: 84. Grifos no original). 

 

Isso leva Frutiger a considerar que as imagens pré-históricas devem ter tido grande 

proximidade com a linguagem gestual e sonora, “que servia para acompanhar, 

esclarecer, registrar os ritos ou narrar” (2007: 84). As considerações de Leroi-Gourhan e 

de Frutiger nos sugerem descartar a ideia de que os gestos seriam apenas uma espécie 

de linguagem primeva, primitiva, anterior à linguagem falada (verbal); na verdade, pode 

ter ocorrido o contrário, ou seja, que ambos esses sistemas semióticos (gestual e oral-

verbal) tenham se desenvolvido simultaneamente ao icônico-visual. 

 

Na semiótica, o italiano Paolo Fabbri defende hipótese similar, ao abordar a linguagem 

dos surdos-mudos. Ele lembra a existência de duas teses a respeito do surgimento e 

evolução da linguagem, uma que podemos chamar de “verbocentrista” (a linguagem 

verbal se desenvolve em sintonia apenas com a capacidade de raciocínio do homem) e 

outra “integrada” (a linguagem verbal evolui em conjunto com outros sistemas 

semióticos, como as imagens e os gestos). Adotar esse ponto de vista “integrado”, 

segundo Fabbri (“articulado”, segundo nós), implica (para ele) uma “decisão semiótica 

radical”: “superar a ideia de que os signos linguísticos são arbitrários, descontínuos, 

digitais, com valor sintático etc., enquanto que outros signos são contínuos, analógicos, 

icônicos, e talvez não mereçam sequer o nome de signos”
49

 (FABBRI, 2000: 77). 

Assim, os exemplos citados implicam outro modo de se perceber as primeiras 

manifestações visuais da história da Humanidade: elas não seriam manifestações 

“apenas” visuais, mas integradas num contexto comunicacional maior, que se perdeu. 

Ou seja: é preciso pensar as primeiras manifestações visuais humanas como fazendo 

parte de uma situação esquemática que solicitava outros sistemas semióticos (no caso, a 

“fala”, ou algo possivelmente similar, e os gestos, por exemplo)
50

. 

                                                 
49

 “Superar la idea de que los signos lingüísticos son arbitrarios, discontinuos, digitales, con valor 

sintáctico, etc., mientras que los otros signos son continuos, analógicos, icónicos, y quizá no merezcam 

siquiera el nombre de signos”. 
50

 Isso nos leva a pensar, contemporaneamente, nos corpos que acompanham as notícias nos 

telenoticiários ou as pessoas em plano americano ou close-up (os talking heads e suas expressões faciais) 

ou nas mãos que gesticulam ou apontam para gráficos, mapas do tempo e outros recursos gráfico-visuais 

usados na televisão. Agradecemos ao professor Paulo Cunha (PPGCOM-UFPe) pelo insight. 
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Ao mesmo tempo, teríamos de conceber a fala como uma capacidade que se desenvolve 

apenas na medida em que ela solicita a intervenção complementar de outros sistemas 

semióticos. Isso torna pertinente pensar que os rituais de inscrição de imagens nas 

cavernas fossem de fato atividades cujos fins eram coletivos. Como aqui não havia, 

ainda, a apartação entre o visual e os demais sistemas semióticos, podemos deduzir que 

a inscrição de imagens nas cavernas parece implicar uma situação de experiência de 

comunicação interacional, presencial, cujo objetivo não seria a busca da transmissão de 

uma dada informação a eventuais leitores supostamente leigos (coisa que vai ocorrer 

quando do surgimento da prática da leitura silenciosa e solitária), mas sim a 

possibilidade de algum tipo de prática social, sustentada pelos diferentes e possíveis 

sistemas de produção de sentido de então. A partir disso, podemos deduzir que os 

homens das cavernas, muito provavelmente, não estavam preocupados em fazer uma 

representação da realidade, tampouco pareciam estar interessados em perpetuar de 

alguma maneira esses conjuntos de imagens; na verdade, essas noções de representação 

e perpetuação (seja de imagens, textos escritos ou esquemas) vão surgir gradativamente 

com o advento de uma cultura escrita. Como consequência disso, a situação de 

enunciação também muda: ela perde o seu caráter de interação presencial, face a face, 

com características de reversibilidade, e passa a apresentar uma ruptura espaço-

temporal: a mensagem, que começava e terminava num dado momento e num dado 

lugar, e era dotada de uma suposta força ilocucionária, passa a se tornar algo 

perpetuável, registrável e recuperável, mas cuja presença do agente enunciador se torna 

ilucucionariamente “fraca”. Em suma: a informação, apartada de seu produtor, se 

tornaria um bem “circulável”. Assim, a comunicação gestual que provavelmente 

acompanhava a fala (ou algo similar) teve de passar (assim como a fala) para o papel
51

. 

Ou seja: passa-se do corpo que fala e gesticula a uma transcrição gráfica em papel, 

através de palavras e sinais gráfico-visuais. Alguns exemplos simples: o apontar do 

dedo indicador que se transforma em uma seta ou os cinco dedos que se transformam, 

em algumas sociedades, no número 5. De certo modo, essa transição do gesto ao 

gráfico-visual corresponde em parte ao que propõe Holmes: 

 

a origem dos mapas e dos diagramas se remonta muito mais no tempo e pode ser associada 

aos gestos do homem primitivo quando indicava a seu companheiro das cavernas um lugar 

onde poderia encontrar alimentos, ou onde havia um refúgio. O dedo indicador e sua 

contrapartida gráfica, a flecha, seguem sendo na atualidade poderosos instrumentos na 

                                                 
51

 Ou para qualquer outro tipo de suporte “impresso”: papiros, pergaminhos, pedras etc. 
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sinalização e na descrição
52

 (HOLMES, 1993: 7). 

 

Se acatarmos a sugestão de Holmes, precisamos considerar a relação entre os gestos e 

suas representações gráficas. Deve ficar claro, porém, que aqui não nos referimos a 

qualquer possibilidade de “transcrição” (ainda que nada a proíba): não estamos 

afirmando que as representações gráficas sejam uma simples “transcrição” do oral-

gestual para o gráfico-visual impresso (o que seria semiótica e logicamente impossível); 

estamos afirmando que elas são uma outra modalidade de ato comunicativo, que 

solicita outros contextos sociais, outros suportes físicos e/ou materiais, enfim, uma outra 

situação de enunciação, apoiada numa situação de enunciação anterior e num sistema 

semiótico diferente. Ou seja: falar gesticulando é uma coisa, esquematizar no papel é 

outra, e ambas solicitam lógicas de produção distintas; porém, de algum modo elas 

estão interligadas. Assim, defendemos uma ideia: os elementos gráficos (números, fios, 

setas) são, na verdade, gráfico-visuais e tendem a ser uma tentativa de “adaptação” 

gráfico-visual dos gestos humanos. Tendo tudo isso em vista, poderíamos considerar as 

RGVs como tentativas de tradução e/ou adaptação (qualquer que seja o suporte, 

impresso ou eletrônico) de indicações da linguagem gestual, coordenada 

simultaneamente com outros sistemas semióticos (textos orais verbais, imagens, sons 

etc.). Em outros termos: a linguagem da representação gráfico-visual parece ser uma 

tentativa de substituir (e de tentar vencer, no tempo, de modo impresso) aquilo que 

“fazemos” no âmbito da gestualidade e da oralidade, buscando manter aquilo que 

enunciamos, seja oralmente, seja gestualmente. É nessa ótica que pensamos o uso das 

RGVs: como tentativas de substituir o que é da esfera do gestual e do oral. Pode parecer 

estranha a afirmação de que as RGVs busquem substituir tanto o gestual quanto o oral, 

mas devemos ter em mente que o uso de textos verbais, em ambos os casos, não só é 

necessário como em muitas vezes é indispensável. Além disso, o texto verbal escrito é 

uma instância do visual na medida em que ele é um produto gráfico. 

 

Perceba-se nossa ênfase em termos como “tentativa” e “busca”: justamente por não 

existir possibilidade de “tradução direta”, sempre há “perdas” e “acréscimos” em um 

sentido metafórico: quando falamos em “tradução” ou “substituição”, esse processo 

                                                 
52

 “El origen de los mapas e de los diagramas se remonta mucho más em el tiempo y puede asociarse a los 

gestos del hombre primitivo cuando indicaba a su compañero cavernícola un lugar donde podría encontrar 

alimentos, o donde existía un refugio. El dedo índice y su contrapartida gráfica, la flecha, siguen siendo 

em la actualidad poderosos instrumentos em la sinalización y la descripción.” 
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nunca pode se dar sem alterações de substância, de expressão ou de sistema semiótico. 

O semiólogo italiano Umberto Eco (2007) faz uma longa (e pertinente) discussão sobre 

o assunto e, mesmo que seja totalmente impossível uma “tradução fiel” (e que não seja 

uma simples cópia alográfica
53

), isso não impede a existência, por exemplo, de 

adaptações. O que ponderamos, vale lembrar, são os modos pelos quais se estruturam 

diferentes informações (verbais, icônicas, gestuais etc.). 

 

Além disso, a ideia de “perda” vai ser defendida em outro âmbito pelo padre jesuíta e 

antropólogo francês Marcel Jousse, cuja base do pensamento é o que ele denomina 

Mimismo, a capacidade espontânea do homem gesticular e interagir pela gesticulação 

(por oposição à imitação, fruto de uma vontade). Ao citar Aristóteles e sua Poética, 

Jousse afirma que o homem é o mais imitador de todos os animais e é pelo Mimismo 

que ele adquire seus conhecimentos
54

 (JOUSSE, 2008: 55). Para o francês, na oralidade 

e na gestualidade, há uma equivalência entre os homens, independente de sua faixa 

etária (incluindo-se aí as crianças); na cultura letrada, cria-se uma espécie de 

“desequilíbrio” entre eles. O corpo humano, fluido e espontâneo em seus movimentos e 

gestos mímicos
55

, é levado a se imobilizar no banco da escola. “Para ser sábio, é preciso 

estar imobilizado. O preço da sabedoria é incompatível com a exuberância da vida”
56

 

(JOUSSE, 2008: 682). Assim, a criação do livro e da leitura visual tem, dentre outras 

consequências, a criação de homens “livrescamente mumificados desde a infância em 

seu sarcófago de papel impresso”
57

 e a normalização das faculdades psicológicas da 

natureza humana em torno do conceito de “intelectual livresco” (branco, adulto e 

civilizado a partir da cultura greco-romana), deixando o resto da Humanidade “mais ou 

menos generosamente gratificada” (expressão dele) por ter “uma mentalidade primitiva 

e pré-lógica” (JOUSSE, 2008: 683)
58

. O que Jousse não chega a ponderar é se os gestos 

não podem de algum modo se expressar através do grafismo, mesmo porque, para ele, 

                                                 
53

 Sobre alografia, ver 3.3. 
54

 No texto original de Jousse se lê: “l‟Homme est le plus mimeur de tous les animaux et c‟est par le 

Mimisme qu‟il acquiert sés connaissances”. Numa das traduções brasileiras da Arte Poética de 

Aristóteles, lê-se: “a tendência para a imitação é instintiva no homem desde a infância. Neste ponto 

distingue-se de todos os outros seres, por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação 

adquire seus primeiros conhecimentos, por ela todos experimentam prazer” (ARISTÓTELES, s.d.: 244). 
55

 No original em francês, mimeurs. 
56

 “Pour être sage, il faut être immobile. Le prix de sagesse est incompatible avec l‟exubérance de la vie”. 
57

 “[Combien d‟hommes parmi nous,] livresquement momifiés dês l‟enfance dans leur sarcophage de 

papier imprime (...)!”. 
58

 Autores como Havelock, Ong e Goody já fizeram a devida crítica ao termo “pré-lógico”, muitas vezes 

equivalente a “iletrado” ou expressões afins. 
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“somos seres empobrecidos gestualmente pelo nosso grafismo”
59

 (JOUSSE, 2008: 74). 

 

Só que o que Jousse considera como grafismo tende a ser a combinação escrita/leitura, 

não deixando espaço para outras manifestações ditas espontâneas, como o desenho 

desinteressado, ou simplesmente “rabiscos”. O historiador de arte Ernst Gombrich 

(2003: 212-25) dedica algumas considerações ao ato de desenhar em “momentos de 

tédio”. Para ele, há semelhanças entre o graffitti e esses tipos de desenho, uma vez que 

ambos são “fruto da oportunidade”; no caso do desenho, “é a tentação que representa a 

folha de papel em branco situada junto ao telefone ou sobre a mesa de uma reunião o 

que nos leva a animar as horas de tédio ou a relaxar nossas tensões permitindo que 

nossa pena desenrole seu próprio jogo sobre este território de liberdade”
60

  (2003: 225). 

Em suma: se por um lado a escrita “mumifica” o corpo, por outro o desenho pode 

permitir certas manifestações corporais propostas por Jousse (como o ritmo) através dos 

traços, riscos, setas e outras manifestações gráficas
61

. 

 

Parece provável que alguns dos gestos efetuados pelos primeiros seres humanos tenham 

sido substituídos pela fala, mas o mais correto talvez seja dizer que a maioria deles se 

manteve (em particular, mas não apenas, os gestos inatos, inconscientes). A observação 

a respeito da possibilidade do desenvolvimento da fala em paralelo com os demais 

sistemas semióticos (gestualidade, uso de imagens) nos leva a considerar dois fatos. Um 

deles é de que alguns gestos acompanham a fala; o outro é que outros gestos substituem 

a fala; porém, em ambos os casos, os dois tipos de desenvolvimento provavelmente 

foram processos simultâneos. Assim, se os gestos têm forte potencial paralinguístico 

(analógico, como diriam os estudiosos de Palo Alto), determinadas palavras que 

substituem ou acompanham esses respectivos gestos teriam, portanto, uma origem e 

uma finalidade analógica (com essas palavras equivalendo, para a área da Linguística, 

aos dêiticos). Consequentemente, podemos argumentar, certos sinais gráficos também 

têm forte potencial paralinguístico, como os círculos que indicam ênfase em um aspecto 

em particular ou as setas que indicam algo ou alguém em particular (figuras 8 e 9). 

                                                 
59

 “Nous sommes dês êtres appauvris gestuellement par notre graphisme”. 
60

 “Es la tentación que representa la hoja de papel en blanco situada junto al teléfono o sobre la mesa de 

una reunión lo que nos induce a animar las horas de aburrimiento o a relajar nuestras tensiones 

permitiendo que nuestra pluma despliegue su propio juego sobre este territorio de libertad”. 
61

 Basta pensarmos no modo como os corpos dos artistas se movem ao pintar, seja Jackson Pollock ou os 

grafiteiros, por exemplo. 
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Figura 8 – exemplos de círculos de detalhe em uma infografia 

 

 

Figura 9 – detalhe de infografia com setas apontando detalhes, em El País, 2007 

 

Um dos gestos mais antigos, intencionais e mantidos é o de apontar para algo/alguém 

específico, para um “isso/ele”, indicar deiticamente (com um dedo ou objeto que possa 

substituir o dedo) algo que queremos ter (“isso”), que queremos mostrar (a alguém) ou 

que desconhecemos (e perguntamos a alguém sobre o que seja “isso”) ou ainda indicar 

referencialmente alguém. Nas crianças pequenas, o ato de apontar é comum; com a 

aquisição da linguagem e o desenvolvimento da fala é que elas passam a verbalizar o 

nome daquilo ou daquele que querem (sem necessariamente deixarem de apontar para o 

objeto ou pessoa). Peirce advertia que o ato de apontar é indicial, não simbólico; 

raciocinando assim, é pertinente aceitar a ideia de que certas palavras (como advérbios 

de espaço e de tempo) são na verdade signos indiciais
62

. 

 

Além dos gestos intencionais ou conscientes, há os instintivos, como o chupar do 

polegar do bebê ou colocar a mão na cabeça se esta estiver doendo, que não 

                                                 
62

 Eco (1979: 115-21; 1991b: 183-91) lembra que os signos verbais dêiticos não têm a capacidade de 

apontar para um referente, o que o leva a considerar que eles são “redundantes”, pois quem significa é o 

índice gestual. A palavra, sozinha, não completa um ato de referência. Isso mostra que devemos 

considerar os gestos como uma “tradução” da linguagem verbal em certos aspectos e até certo ponto. 
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“dependem” da presença de outra pessoa. Dizemos isso porque tendemos a apontar para 

uma coisa ou pessoa diante do outro ou visando o outro (que não a própria pessoa 

apontada, mas um “terceiro”, um “tu/você”). O gesto, para se tornar um ato, uma ação, 

deve se dirigir para um “tu/você”. Jean-Loup Rivière, ao analisar as classificações 

(“pré-semiológicas”, diz ele) dos gestos feitas entre os séculos XVII e XIX, diz que a 

maioria delas é redutora, pois dizem respeito apenas a uma tentativa da dar sentido a 

eles. Mesmo assim, apesar de considerar os gestos de modo por vezes operatórios ou 

funcionais (para atores, oradores, como normas de etiqueta etc.), ele nota que 

 

há (...) nestas classificações a intuição de que o gesto supõe sempre uma situação de 

interlocução e que não é redutível, simplesmente, à comunicação. O gesto dirige-se sempre 

a um outro, real ou imaginário, mediata ou imediatamente; o autor que esboça um gesto nos 

bastidores dirige-o a outro que ainda não está presente, o gesto do trabalhador responde a 

uma expectativa social (RIVIÈRE, 1987: 14. Grifos no original). 

 

A ideia de que o gesto se dirige ao outro é pertinente à nossa discussão. Apontar pode 

ser tomado como um signo de indicialidade, quando se aponta para algo que tenha 

concretude física (conforme o próprio conceito peirceano de indicialidade) ou que esteja 

próximo (conforme discussão feita por Eco, 1979: 115-21; 1991b: 183-91)
63

. Nesse 

sentido, significa que queremos visualizar a existência de algo para o outro, dividir com 

o outro (ou mostrar ao outro ou ainda se indagar junto com o outro) uma experiência 

que temos. Afinal, a produção de sentido sempre se dirige ao outro. 

 

Outra ação importante a ser considerada aqui é o caminhar em direção a algum lugar, 

muitas vezes desdobramento direto do gesto de apontar. Se o apontamento indica 

deiticamente algo ou alguém, pode também indicar um percurso a ser feito (“você dobra 

à direita, depois à esquerda”). Nesse processo oral de descrição de um percurso, muitas 

vezes o gesto correspondente acompanha a fala
64

. Mas como o corpo humano apresenta 

limitações no âmbito da expressão e da percepção, necessitamos de “extensões” (no 

sentido mcluhaniano do termo). Em termos geográficos e cartográficos, nossa 

capacidade de gesticular só funciona até os limites daquilo que pode ser percebido pelo 

outro (e/ou por nós mesmos). Dizer que se deve “dobrar à esquerda naquela esquina 

ali”, quando podemos ver a esquina, é reconfortante pelo fato de haver “equivalência” 

                                                 
63

 Ainda que levantar as mãos e apontar aos céus para se referir a Deus ou a santos, na religião católica, 

por exemplo, seja um ato-limite entre as esferas do indicial e do simbólico. 
64

 O enunciado “você dobra à direita...” tende a ser acompanhado de um gesto de mão “dobrando para o 

lado direito”, como se a fala fosse “insuficiente”. 
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entre o que se ouve e o que se vê; quando começa a haver uma “apartação” entre esses 

dois campos (porque os indivíduos passam a percorrer caminhos maiores), tendemos a 

precisar de meios que nos ajudem nas nossas capacidades de expressão e de percepção. 

Uma das consequências dessas experiências é o que o historiador francês Michel de 

Certeau chama de “mapas de percurso”: frutos da cultura ordinária medieval, esses 

mapas funcionavam como relatos históricos e narrativos (“você dobra à esquerda em...”) 

dos trajetos que eram feitos pelas pessoas (peregrinos, viajantes etc.), tendo uma ação 

espacializante, ligada ao ir, ao movimento (CERTEAU, 1994: 203-7). Esses mapas são 

exemplos de “ampliação” do gestual espacializante; porém, com o desenvolvimento do 

Renascimento e do discurso científico dos séculos XV a XVII, os mapas passam a ser 

indicativos (“à esquerda, praça X; à direita, rua Y”), organizando a ordem dos lugares 

de modo descritivo, tendo eles agora uma ação visualizante, ligada ao ver, ao quadro. 

Assim, os mapas deixam de ser o resultado de um tipo de experiência humana (ligada 

ao movimento) e se tornam um guia visual àqueles que ainda não conhecem o território 

abrangido nos desenhos e projeções cartográficos. 

 

O mesmo parece valer para os modos corporais de contarmos e a nossa relação com os 

números – afinal, a partir de certa idade temos as primeiras percepções numéricas e 

depois passamos a usar os dedos tanto para apontar e enumerar pequenas porções de 

elementos quanto para fazer as operações aritméticas (adição, subtração). O pesquisador 

marroquino Georges Ifrah (2005: 25-98) relata a importância do corpo humano e/ou das 

mãos e de suas partes (dedos, falanges) para a feitura de cálculos ou para o 

estabelecimento de sistemas numéricos (decimais, vintesimais, duodecimais etc.)
65

. O 

problema surge quando essas quantidades devem ser mostradas a um outro ou então 

registradas, por dificuldade de serem memorizadas, pois  

 

a mão, primeiro suporte concreto da montagem e do cálculo, não passa de um modo fugídio 

de registro do conceito numérico. Com, efeito, ela atende à necessidade da representação 

visual dos números, mas seguramente não à de memorizá-los. Com a intensificação das 

comunicações entre as diferentes sociedades e o desenvolvimento do artesanato e do 

comércio, a humanidade, que ainda não sabia “escrever” e desejava fazer o balanço de seus 

bens e de suas atividades econômicas, se viu diante de um novo problema: como reter por 

muito tempo a lembrança de uma enumeração? (IFRAH, 2005: 97-8. Grifos no original). 

 

Assim, técnicas de registro numérico tiveram de ser desenvolvidas, conforme as 
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 Ifrah comenta sobre as variações culturais dos distintos métodos de contagem de quantias numéricas 

em regiões como a China, o Oriente Médio e o norte da África (IFRAH, 2005: 93-8). 
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possibilidades cognitivas, materiais e lógicas de cada cultura (cordões com nós, tábuas 

marcadas, entalhes em madeiras e ossos etc.) (IFRAH, 2005: 98- 108). Com os gráficos 

criados por Descartes e aperfeiçoados por Playfair, surge um novo modo de 

visualização, que permite representar quaisquer múltiplos de quantias, ainda que tendam 

a prevalecer (em nossa cultura) variações com múltiplos de 10, unidade a unidade (1, 2, 

3..., para ano, meses etc.) ou de números fracionários (0,2, 0,5... em representações 

percentuais) em gráficos de barras. Em suma: o papel foi, simultaneamente, uma 

extensão e um substituto, no mundo ocidental dito civilizado, dos gestos e do corpo 

humano, ao permitir a visualização de direções, conexões, quantidades numéricas e 

percursos territoriais, conforme certas estratégias gráfico-visuais.  

 

1.3 A “relação icônica” entre realidade e Esquemática 

 

Apesar de seu caráter lógico, é como “imagem” (ainda que de um tipo particular) que 

alguns autores percebem os textos oriundos da Esquemática, por diferentes motivos e 

em diferentes quadros teóricos (por exemplo, FRUTIGER, 2007; GERVEREAU, 2007; 

KRESS & VAN LEEUWEN
66

, 2004). Dentro dessa visão, os textos escritos acabam por 

assumir papel “secundário” (pois tendem a ser percebidos como “meramente” 

descritivos ou denominativos), enquanto os elementos gráficos (números, setas, fios) 

ficam à margem de quaisquer considerações
67

 ou são, no máximo, considerados na 

literatura especializada em comunicação visual, design e temas afins. Isso cria um 

problema, pois o que caracteriza os textos esquemáticos não é apenas seu aspecto 

visual, mas antes (ou melhor: principalmente) o seu aspecto lógico-estrutural. 

 

Mas seria correto afirmar, de algum modo, que as articulações esquemáticas são pelo 

menos um tipo particular de imagem? Se não, o que as distinguem de outros tipos de 

imagens? Alguns autores consideram gráficos e mapas (que são aplicações específicas 

da Esquemática) como um tipo de imagem (FRUTIGER, 2007: 76-9); outros autores (a 

maioria) restringem a noção de imagem para fotos, desenhos e para as artes plásticas e 

visuais em geral (na verdade, algumas dessas obras sequer abordam os esquemas); e 
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 Vale ressaltar que, no pensamento de Kress e van Leeuwen, o verbal tem grande importância, o que 

poderia nos levar a considerar que eles adotam uma noção um pouco diferente: representações gráfico-

visuais são tipos específicos de imagens, que se articulam com os textos verbais. Em suas análises, a 

relação entre texto e imagem é, quase sempre, uma relação de continuidade, e não de descontinuidade. 
67

 Como dissemos na nota anterior, isso não se aplica a Kress e van Leeuwen. 
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outros podem ainda colocar esse tipo de imagem junto a outros, como faz Laurent 

Gervereau (2007), que, ao dividir os vários tipos de imagens passíveis de análise, coloca 

“mapas, plantas, sinaléticas
68

 e logotipos” numa mesma categoria, interligados entre si 

por diferentes tipos de abstração em relação ao que pretendem representar. Enfim, essas 

diferentes maneiras de categorização podem gerar certa confusão conceitual. 

 

Para aprofundar a discussão, vamos nos deter em algumas classificações das 

articulações esquemáticas, no que diz respeito ao seu caráter visual e/ou icônico, a fim 

de justificar porque elas não devem ser percebidas como “imagens”. Para tal, veremos 

as classificações de Frutiger e Moles (depois ampliada pelo próprio Moles e por Daniel 

Feschotte); além disso, apresentaremos as divergências de Justo Villafañe (1987) em 

relação à classificação sugerida por Moles. Todos os autores aqui abordados tratam o 

tema como pertencendo ao campo das imagens ou do iconismo
69

. 

 

Frutiger (2007: 76-9) ressalta que uma imagem pode tentar ser precisa, mensurável ou 

uma informação geral em relação àquilo que ela se relaciona. Assim, ele propõe três 

tipos de ilustração: a real (como a fotografia), que representa objetos ou fatos nas 

mesmas proporções que o olho humano faria, ainda que haja algumas perdas (terceira 

dimensão, profundidade, cores etc.); a artística ou “contemplativa” (como as pinturas), 

que visa à contemplação por parte do espectador (o que não a impede de ser 

informativa, se for o caso); e a esquemática ou “dimensional”. 

 

Desdobramentos geométricos, plantas arquitetônicas, mapas geográficos, esquemas 

científicos, entre outros, requerem uma imagem bastante precisa que não pode deixar 

nenhuma dúvida para o leitor (...). Esse tipo de documentação é uma descrição minuciosa 

que oferece diretamente informações precisas e também aquelas que na realidade não 

podem ser vistas (...). Na maioria dos casos, a realização e a reprodução dessas imagens 

gráficas exigem muita cautela, visto que se trata de um meio direto de comunicação entre o 

objeto e a compreensão (FRUTIGER, 2007: 77). 

 

Assim, um primeiro aspecto relevante a respeito das ditas “imagens esquemáticas” é o 

fato de que elas servem para tentar visualizar processos cuja descrição é cansativa e, por 

vezes, infrutífera (em forma de texto verbal) ou impossível (em forma de fotografia ou 
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  “Sinaléticas” é a expressão usada em Portugal para designar o que se chama no Brasil de “sistemas de 

informação visual”, e que são compostos de pictogramas e textos verbais; ou, conforme o senso comum, o 

mesmo que “sinalização”, no caso das placas de trânsito, por exemplo. 
69

 Pode-se argumentar aqui contra a ausência de Peirce no que diz respeito ao conceito de “ícone”. De 

nossa parte, preferimos trabalhar apenas com os autores que estão diretamente ligados ao tema, ainda que 

saibamos que a contribuição de Peirce, nesse aspecto, seja importante. 
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de um desenho realista). Esquematizar é traçar relações de tempo, espaço e grandezas 

de forma articulada, utilizando, para sua constituição visual, textos verbais (que 

conceituam os elementos visualizados) e imagens (dos elementos em detalhes). 

 

Moles (1976: 51-5), por sua vez, propõe uma escala de iconicidade decrescente (ou de 

abstração crescente) composta de 12 variações possíveis. Por iconicidade, Moles 

entende o “grau de realismo de uma imagem em relação ao objeto que representa” 

(1976: 52). Essa escala tem início com os próprios objetos (que representam o máximo 

de iconicidade possível) e término com as descrições em palavras normalizadas e as 

fórmulas algébricas (que representam o máximo da abstração possível). Entre um pólo e 

outro dessa escala, todas as demais possibilidades tendem a ser articulações entre 

imagens e palavras, com exceção dos modelos bi ou tridimensionais na mesma escala 

do objeto ao qual se referem. Ou, como diz Moles, as imagens que estão no meio desses 

dois extremos são “imagens deliberadamente deformadas ou reformadas, simbolizadas 

ou simplificadas” (1976: 54). Numa das pontas dessas imagens estão os mapas 

(esquemas bi ou tridimensionais reduzidos ou aumentados) e os catálogos ilustrados e 

cartazes (feitos com fotos ou projeções realistas sobre um plano); na outra ponta, estão 

os esquemas em espaços complexos (forças e posições geométricas sobre estruturas 

metálicas) e em espaços abstratos e esquemas vetoriais (como os gráficos vetoriais em 

eletrotécnica e certos diagramas de objetos abstratos). 

 

Quase 20 anos depois, Moles, junto com Feschotte, retoma essa classificação com 

algumas diferenças. Uma das mais significativas é em relação ao conceito de iconismo: 

ele deixa de ser o “realismo de uma imagem em relação ao objeto” para, agora se 

referindo ao ícone, “designar um objeto que mantém com outro uma relação de 

semelhança tal que possa ser identificado de imediato: no ícone se reconhece o modelo” 

(MOLES e FESCHOTTE in COSTA e MOLES, 1991: 89). Aqui, percebem-se duas 

coisas: o desaparecimento da noção de “realismo” e o surgimento do termo “modelo”. 

Ao que parece, Moles, de uma só vez, passa a designar textualmente como o que outrora 

chamou de “objeto” não somente os objetos físicos, mas também os objetos abstratos, 

virtuais, imaginários, dos quais só podem existir modelos e, ao mesmo tempo, relativiza 

a própria noção de realismo. Assim, a concepção se amplia, ainda que, no texto anterior, 

Moles advertisse que “o computador já cria imagens completas e eventualmente de 

objetos que não existem, sintetizando uma realidade visual a partir do poder do 
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pensamento” (MOLES, 1976: 54. Grifos no original). 

 

Villafañe (1987: 39-43) questiona o esquema de Moles, o qual “pode servir para a 

classificação de esquemas e símbolos normalizados, mas que é bastante ineficaz quando 

se aplica à imagem
70

” (VILLAFAÑE, 1987: 40). Assim, o autor propõe outra escala de 

iconicidade para a imagem “fixa-isolada” em 11 graus conforme sua função pragmática: 

reconhecimento (imagens naturais), descrição (modelos tridimensionais, fotos, como a 

Vênus de Milo), artística (pinturas realistas, como Las Meninas, de Diego Velázquez, e 

não realistas, como Guernica, de Pablo Picasso), informação (pictogramas e esquemas) 

e busca de novas formas de expressão visual (representações não figurativas, como as 

obras de Joan Miró); as articulações esquemáticas (ou “esquemas motivados”, como ele 

chama) teriam, portanto, função pragmática informativa. Villafañe distingue entre 

descrição e informação, uma vez que pictogramas e esquemas, correspondentes a 

 

imagens de considerável abstração, são os mais idôneos para a informação visual. No 

tocante à imagem, distingo claramente descrição de informação; esta discrimina a parte mais 

importante dos conteúdos a serem comunicados, o que requer uma maior abstração para que 

elementos secundários da imagem não atuem como distrações
71

 (VILLAFAÑE, 1987: 43). 

 

A classificação de Frutiger distingue as imagens no que diz respeito à sua finalidade em 

relação ao espectador (ser informativa, contemplativa ou esquemática); a proposta de 

Moles é baseada em critérios exclusivos de semelhança (icônica, esquemática ou 

abstrata); e a de Villafañe se atém tanto aos valores de iconicidade de uma imagem 

quanto à sua função pragmática (descritiva ou informativa). As classificações aqui 

vistas, por um lado, são úteis na medida em que permitem que percebamos os aspectos 

particulares desse tipo de produção gráfico-visual; de outro lado, porém, por conta do 

recorte que fazem para suas análises (ou seja, o campo visual e das imagens), acabam 

por restringir os textos esquemáticos ao âmbito exclusivo das “imagens”, uma vez que 

eles se articulam visualmente. Mas dizer que a infografia é um tipo de imagem 

(“esquemática”, por exemplo) acaba por deixar de lado a importância dos aspectos 

lógico e verbal em sua composição. Em outros termos: a infografia é um tipo de texto 
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 [La escala de iconicidad de Moles] (...) “puede servir para la classificación de esquemas y simbolos 

normalizados, pero que resulta bastante ineficaz cuando se aplica a la imagen”. 
71

 “[Correspondientes ya a] imágenes de una considerable abstracción, son los más idóneos para la 

información visual. En lo que se refiere a la imagen, distingo claramente descripción de información; 

ésta, implica discriminar la parte más importante de los contenidos que se quieren comunicar, lo que 

requiere una mayor abstracción a fin de que algunos elementos secundarios de la imagen no actúen como 

distractores”. 
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visual, mas não é exclusivamente visual
72

. 

 

Assim, podemos dizer que as infografias jornalísticas se inserem no universo das 

articulações esquemáticas, que visibilizam simultaneamente tanto aspectos visuais de 

um objeto, acontecimento ou fenômeno quanto os seus aspectos textuais e/ou 

conceituais, sejam eles concretos e/ou abstratos; porém, diferente do que propõe 

Villafañe, admitimos que os esquemas tanto têm caráter informativo quanto descritivo, 

uma vez que eles podem descrever não apenas os objetos reais e suas propriedades 

visuais visíveis, mas também informar a respeito das partes dos objetos e/ou fatos que 

são apresentados de modo esquematizado (a relação de pessoas e respectivos cargos em 

um organograma, o modo de funcionamento de um telefone celular etc.). 

 

Em outros campos, porém, a questão não é saber se esses tipos de textos são percebidos 

como imagens, mas sim o oposto: se é possível representar visualmente dados 

quantitativos e/ou abstratos produzidos por uma dada área do saber, e que não podem 

ser apresentados de modo verbal, nem através de imagens. Aqui, fala-se não em 

imagens, mas em “visualização de dados” (FRIENDLY, 2008), “apresentação visual de 

dados” (BOOTH, COLOMB & WILLIAMS, 2005), “dados visuais” (BANKS
73

, 2009) 

ou “arquitetura da informação” (WURMAN, 1991, 2005), termos esses que podem ser 

geralmente agrupados na expressão “visualização da informação”
74

. Todas essas 

expressões, de modo geral, indicam a necessidade de tradução de um conjunto de 

informações supostamente “não-visuais” (ou “não-icônicos”), abstratos, em algo 

visualizável. 

 

1.4 A estrutura esquemática 

 

Antes de tudo, acreditamos ser necessário estabelecer precisão, ao menos para fins dessa 

pesquisa, com termos como “esquema”, “esquematização” e “esquematismo”. Vimos 

que Costa (2008: 118) divide os fenômenos da esquemática em duas possibilidades de 
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 A não ser que consideremos os textos escritos e as suas variações tipográficas como elementos visuais, 

o que seria logicamente aceitável, porém bastante redutor, na medida em que muitas vezes o verbal e o 

visual são colocados em lados “opostos”. 
73

 O autor refere-se a “pinturas, fotografias, filme, fitas de vídeo, diagramas e tantas outras imagens” 

(BANKS, 2009: 17), ainda que em nota posterior afirme: “embora (...) eu fale de „figuras‟ e „imagens‟, 

geralmente estou pensando em fotografias e, até certo ponto, em filme ou vídeo” (2009: 155). 
74

 Ainda que a expressão “arquitetura da informação” tenha sua especificidade, como veremos em 1.8. 
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visualização: os esquemas “propriamente ditos” (gráficos, organogramas, redes) e as 

esquematizações icônico-visuais (mapas, desenhos técnicos). Aqui, vamos considerar os 

seguintes termos conforme a acepção que os acompanha, a fim de evitar virtuais 

confusões: 

 

- o esquema é uma produção lógico-visual baseada em dados abstratos (números, 

dados estatísticos, relações, fenômenos invisíveis); 

- a esquematização gráfico-visual é uma produção lógico-visual baseada em dados 

visíveis (objetos, seres vivos, cidades, fenômenos visíveis); 

- a esquematização, em seu sentido lato, é uma capacidade expressiva que 

compreende os processos possíveis de expressão comunicativa (informativa, lúdica, 

didática) dos agentes sociais implicados numa relação comunicacional, sendo os 

esquemas e as demais formas de RGVs a materialização física dessa expressão; e 

- o esquematismo, como capacidade cognitiva, é uma das formas pelas quais 

estabelecemos conexões entre os diferentes estímulos que recebemos à nossa volta 

(formas, cores, cheiros, sons, sensações táteis etc.)
75

. 

 

Uma vez que os modos pelos quais podemos representar aquilo que experienciamos em 

nós mesmos podem ocorrer de vários modos (através da escrita, da fala, dos gestos, de 

esquemas etc.), podemos dizer que a esquematização tanto faz parte da nossa 

capacidade de percepção da realidade quando é uma forma de expressão (que gera 

esquemas, diagramas etc.) sobre a realidade
76

. Podemos dizer, assim, que a 

esquematização estaria, grosso modo, para a enunciação assim como o esquema estaria 

para o enunciado. 

 

Outro aspecto a ser lembrado é que muitas das obras que analisam a esquematização  

deixam em segundo plano (ou deixam de lado) o fato de que o próprio pensamento 

funciona muitas vezes de modo não linear, esquemático. Ou seja: a partir de 

                                                 
75

 Como vimos em 1.1, existe o termo esquemática em espanhol, usado por Costa (1998, 2008) para 

definir a ciência que estuda os esquemas. Uma aproximação possível seria a palavra “esquematismo”, 

mas com muitas ressalvas de nossa parte. 
76

 Atentamos para isso porque, em alguns momentos, alguns autores usam o termo “esquematizar” não no 

sentido de “exteriorizar e/ou tratar informações sob forma esquemática”, mas sim no sentido de 

“processar informações”. Como não temos verbos em língua portuguesa para diferenciar as duas 

possíveis acepções (simplificando, “esquematizar” no sentido de “ler” e no sentido de “escrever”), não 

ficaremos fazendo essas eventuais distinções ao longo desse trabalho, na medida em que o contexto das 

citações, e os textos destas, permitem ao leitor a compreensão adequada ao verbo “esquematizar”. 
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determinado ponto, o pensamento busca estruturar relações lógicas entre elementos 

abstratos (ideias, conceitos etc.), bem como busca tentar perceber invariâncias e 

constantes para determinadas formas do pensamento. O filósofo francês Michel Serres, 

por exemplo, aborda a diferenciação entre a linearidade e a representação diagramática 

em rede (tabularité) para questionar a validade metodológica (e limitada) do 

pensamento dialético (linear) em relação ao pensamento complexo. Segundo ele, os 

fenômenos e situações (teóricos ou reais) geralmente se estruturam de modo irregular, 

em uma rede na qual os vértices e caminhos são distribuídos sem regularidade, em 

oposição à particularidade da “rede escalena” (réseau scalene), regular, com vértices 

idênticos e caminhos ou perpendiculares ou em paralelo (SERRES, 1969: 12-3)
77

. Ou 

seja: se os fenômenos podem ser pensados, percebidos, em termos de sua complexidade, 

o modo como eles podem ser descritos, avaliados, também pode se pautar na 

espacialidade oriunda desse pensamento em rede, baseado em um esquema reticular, 

não linear. Sua representação, assim, ganha volume, espacialidade, em oposição à 

linearidade do texto escrito. 

 

A preocupação com o esquematismo no âmbito das ideias e das ciências não é uma 

novidade; vários autores tentaram esquematizar as próprias ideias, entender os 

esquemas mentais e/ou compreender a dinâmica da construção do pensamento. 

Imannuel Kant, por exemplo, dedicou parte de sua Crítica da Razão Pura (1781) ao 

esquema, que seria um “elemento que permite a aplicação dos conceitos puros do 

entendimento (as categorias) à experiência, tratando-se, portanto, de um elemento 

mediador entre o entendimento e a sensibilidade
78

” (JAPIASSU & MARCONDES, 

1996: 90). Assim, o esquema transcendental seria essa representação mediadora, que 

“deve ser pura (sem nenhum elemento empírico) e, contudo, deve ser, por um lado, 

intelectual e, por outro, sensível” (KANT apud PASCAL, 2005: 77. Grifos no original). 

Um dos aspectos centrais do pensamento de Kant no que diz respeito aos esquemas é 
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 Para Serres, por exemplo, a linearidade restringe a visão de um fenômeno complexo, o que faz com que 

o método dialético, por exemplo, pareça restrito por transportar apenas um “tipo unívoco de 

determinação” (SERRES, 1969: 14). 
78

 No pensamento kantiano, as fontes do conhecimento humano são duas: a sensibilidade e o 

entendimento. Através da primeira, os objetos nos são dados; através do segundo, os objetos são 

pensados. A experiência do real só seria possível a partir da conjugação desses dois elementos 

(JAPIASSU & MARCONDES, 1996: 153). O problema é que, em Kant, nossa experiência da realidade, 

estruturada no binômio sensibilidade/entendimento, sempre se dá através da experiência com os objetos 

em sua relação conosco, nunca na realidade em si e independente de qualquer relação de conhecimento. 

Em suma: não se pode conhecer coisa alguma para além da experiência. 
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que ele, apesar de considerá-los como produtos da imaginação, não os considera como 

imagens, nem como esboços de imagens, mas sim como regras para a formação de 

imagens
79

. Em suma: para Kant, o esquema seria a representação de um procedimento 

geral da faculdade da imaginação
80

, apto a fornecer a um conceito a sua imagem. 

 

Um autor que aborda a noção de esquema a partir da conceituação kantiana é o filósofo 

francês Jean-Michel Berthelot. Na obra A Inteligência do Social, ele fala de esquemas 

de inteligibilidade (ou esquemas explicativos, por “comodidade linguística”, como 

adverte) ao analisar como se dão os processos de conhecimento nas ciências (em 

particular, as sociais). Logo no começo do livro, ele diz: “a inteligência é a capacidade 

para se estabelecerem vínculos e para se estabelecerem relações” (BERTHELOT, s.d.: 

7). O autor percebe os esquemas de pensamento como matizes de relações lógicas e 

procura “captar o funcionamento da explicação nas ciências sociais” (BERTHELOT, 

s.d.: 8. Grifos no original), tentando compreender qual a lógica (ou melhor: quais são as 

lógicas) que se estabelece(m) no âmbito das ciências sociais. Poderíamos dizer: o 

pensamento esquematiza, e esses esquemas podem, diz Berthelot, gerar uma forma de 

inteligibilidade que, tomada por uma dada teoria num certo domínio, pode vir a 

constituir-se em um “paradigma analítico” (BERTHELOT, s.d.: 20). Além disso, os 

esquemas de inteligibilidade são estruturas necessárias ao pensamento; sem eles, os 

conceitos fundamentais das ciências humanas, justamente por não serem monossêmicos 

e por serem suscetíveis de interpretações, podem ser reinterpretados (erroneamente) 

numa outra lógica de inteligibilidade
81

. Berthelot diferencia, no âmbito da tradição 

fenomenológica, entre explicar (transferir a complexidade concreta do objeto para um 

sistema de relações determinadas que permita prever a situação ulterior) e compreender 

(“descriptar” significações e captar realidades como sentidos) (s.d.: 15-6), e busca 

superar esse dualismo. Assim, a nosso ver, os esquemas de inteligibilidade se colocam 

                                                 
79

 Pascal (2005: 78) dá o seguinte exemplo: “cinco pontos colocados uns depois dos outros nos dão uma 

imagem do número cinco; mas o esquema do número é a representação do procedimento pelo qual posso 

formar a imagem do número cinco e a de qualquer outro número”. 
80

 “Imaginação”, no sentido kantiano (Einbildungskraft), é “uma faculdade da consciência que unifica e 

sintetiza a diversidade dos dados da intuição [Anschauung], constituindo assim a condição de 

possibilidade do conhecimento” (JAPIASSU & MARCONDES, 1996: 138). Devido à quantidade de 

especificidades da conceituação kantiana, e para não desviarmos sobremaneira nosso percurso, sugerimos 

ao leitor interessado em aprofundar o assunto a ler diretamente a Crítica da Razão Pura. 
81

 Um dos exemplos de Berthelot são as relações entre forças produtivas e relações de produção, infra-

estrutura e superestrutura, pensadas por Marx em termos dialéticos e muitas vezes reinterpretadas em 

termos causais ou funcionalistas, ou seja, dentro de outros esquemas de inteligibilidade (s.d.: 20). 
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como um espaço de superação desse dualismo, onde compreensão e explicação 

adquirem suas especificidades, dentro de uma teoria e de um esquema específico. 

 

A partir disso, o autor propõe uma tipologia com seis esquemas de inteligibilidade, nos 

quais A e B são sempre distintos entre si (s.d.: 47-91)
82

: 

 

- causal: há dependência necessária entre o fenômeno A e o fenômeno B, de modo 

que não pode haver B sem A, pois este lhe é anterior, lógica ou cronologicamente 

(exemplo: a questão da busca dos fatores do suicídio em Émile Durkheim). Para 

nós, A → B, A causa B, sendo A e B variáveis. Na notação do autor: (A  B) = (B = 

f (A)), onde B é uma função (conforme sua função na matemática) de A; 

- funcional: o adjetivo remete ao funcionamento de um organismo ou de uma 

máquina, ou seja, onde haja relação funcional e recíproca entre o todo e as partes 

(exemplo: o funcionalismo de Bronislaw Malinowski, onde a sociedade é descrita 

como um sistema de necessidades). Para nós, C ← A → B, o todo se constitui na 

relação recíproca de A com B e C, sendo A um sistema físico. Na notação do autor: 

(A  B) = (B  S, S → B → S), onde A é um sistema dotado de uma organização 

determinada S e B é um de seus elementos; 

- estrutural: aquele que ocorre, por exemplo, na linguística, pela construção de 

sistemas de oposições e de correlações entre fonemas, sistemas estes, em princípio, 

finitos e fechados, e cujas relações de seus elementos não são co-determinações 

causais (exemplo: o sistema de parentesco de Claude Lévi-Strauss. Ou seja: um 

“organograma” cujas partes são interligadas de modo específico; B está incluído em 

A, sendo A um sistema de signos, um código). Na notação do autor: (A  B) = (B  

S {a V não a}), onde as características de a são tão pouco importantes quanto as de 

b que se lhe vai associar; o principal é que a e b estejam inseridos num sistema de 

oposições, onde a & não b V não a & b; 

- hermenêutico: é o caso da linguística saussuriana, que busca encontrar o sentido que 

corresponde às aparências, ou seja, os fatos significam e a ciência busca as suas 

significações. Ou seja: se B → A, talvez seu sentido seja D → C. Ou seja, há uma 

unidade entre B e A, e há a inclusão de B/A num sistema simbólico S. Na notação 

                                                 
82

 Berthelot apresenta esses esquemas em notação lógica tentando exprimir, segundo ele, “o essencial”; de 

nossa parte, faremos uma adaptação desses esquemas para uma notação gráfico-visual. De qualquer 

modo, as duas notações serão apresentadas. 
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do autor: (A  B) = (B  S { B/A}), onde B é expressão, manifestação de A, numa 

relação que se estabelece dentro de um campo semântico S; 

- actancial: esquema surgido no campo das ciências sociais, economia e política, 

onde o fenômeno a ser explicado é pensado como o resultado do comportamento de 

atores individuais ou coletivos, os quais têm intenções e se submetem a regras, 

como na teoria econômica marginalista
83

 de Walras
84

. Ou seja, B ← A, onde B é 

resultado do comportamento do actante A e A é um sistema de ação. Na notação do 

autor: (A  B) = (B  S, S { a →  e} → B → S), onde  a →  e equivale a um 

conjunto simbólico, onde o primeiro termo designa um conjunto de atores e o 

segundo um conjunto de efeitos de suas ações, sendo o fenômeno B a resultante do 

comportamento dos atores implicados, inseridos num campo ou situação S; 

- dialético: propõe como explicação a resolução efetiva de contradições internas 

descobertas na realidade humana individual ou coletiva; porém, explicação tende a 

constatar-se após o fato consumado, o resultado de certos conflitos, sem ter como 

prever seus desenlaces. Quase sempre implica a ideia de contradição, a e não a, ou 

seja: (A & não A) → B, onde B é resultante de A, e A é um sistema contraditório. 

Na notação do autor: (A  B) = ((a & não a) → B). 

 

A proposta tipológica de Berthelot, mesmo voltada para o campo das ciências sociais e 

para os modos de constituição inicial dos paradigmas (que podem amadurecer e se 

tornarem modos de abordagem, correntes ou escolas), é útil para pensarmos sobre as 

formas de esquematizar e os modos de interligar os elementos a serem articulados; além 

disso, evidencia a importância da apropriação dos conceitos junto com a apropriação do 

esquema que o torna pertinente dentro de uma dada teoria. Obviamente há diferenças 

entre esses esquemas de inteligibilidade e o modo como o campo do jornalismo percebe 

o mundo, se pensarmos nas diferenças técnico-metodológicas e epistemológicas entre 
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 O marginalismo é uma escola e uma teoria econômica que define o valor dos bens a partir da sua 

utilidade (capacidade de satisfazer as necessidades humanas), isso valendo para bens e serviços, os quais 

podem ter valores diferentes conforme o indivíduo. O valor do bem se dá conforme a utilidade 

proporcionada pela última unidade disponível desse mesmo bem (ou seja, sua “utilidade marginal”). Para 

os marginalistas, um bem abundante pode ser usado de modos não-essenciais; quando ele escasseia, as 

formas não-essenciais devem ser abandonadas e sua utilidade marginal aumenta. Assim, “a utilidade 

marginal mede a necessidade que ainda resta a ser satisfeita e, portanto, o valor do bem” (SANDRONI, 

1999: 367). 
84

 Marie-Ésprit Léon Walras (1843-1910), economista e engenheiro francês, um dos fundadores da teoria 

da utilidade marginal. Segundo sua teoria, o indivíduo deve (ou busca) trocar mercadorias até que a 

proporção das utilidades marginais seja igual à proporção das trocas, caso haja desigualdade entre oferta e 

procura (SANDRONI, 1999: 637). 
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ambos: devemos ter em mente que o jornalismo busca narrar e/ou descrever o que 

acontece em um dado evento e, quando necessário, explicar sobre como ele ocorreu, e 

não tentar compreender e entender como algo acontece ontologicamente como 

fenômeno
85

. No jornalismo prevalece a explicação inserida no âmbito dos esquemas 

causal (A provoca B) e funcional (C, o todo, funciona assim, a partir da relação com A e 

B, suas partes) a fim de descrever e explicar o modo como ocorrem determinados fatos 

ou como funcionam certas coisas; esses esquemas, de certo modo, tendem a ser 

responsáveis por responder às questões do “por quê?” e do “como”, respectivamente, 

dentro dos limites jornalísticos. Se as ciências tendem a definir os seus conceitos a partir 

de determinadas bases a priori (teorias, metodologias etc.), fornecendo assim um 

constructo conceitual, o jornalismo faz caminho inverso: pensa o mundo como um “já 

dado”. O jornalismo não “pensa” o mundo, apenas “se refere” a ele
86

. 

 

                                                 
85

 Em outras palavras: o como do jornalismo é diferente do como da ciência, na medida em que os níveis 

epistemológicos de explicação de um e de outro campo são distintos. 
86

 Tomemos como exemplo um acidente de avião, que quase sempre (sob a ótica jornalística) está ligado 

a uma falha humana ou técnica (portanto, causal e/ou funcional), nunca a outra possibilidade, tampouco 

se busca analisar o acidente por outro viés. Há olhares distintos sobre a tecnologia, mas que servem para 

analisar a lógica de um acidente. O teórico norte-americano Neil Postman aborda, a partir de um 

fragmento de Freud (O Mal-Estar na Cultura), os benefícios da tecnologia, mas também lembra que toda 

nova tecnologia implica no surgimento de um novo problema e que, assim, essa nova tecnologia na 

verdade resolve uma situação que não existia antes de sua própria existência. O arquiteto e dromólogo 

italiano Paul Virilio, por sua vez, relaciona proporcionalmente o acidente (e as consequências de seu 

impacto) à velocidade que é imposta a um dado corpo em movimento. Assim, conforme a física clássica, 

ou seja, v = m.a (velocidade = massa x aceleração), quanto mais rápido um corpo se desloca, maior a 

probabilidade de um impacto (acidente) de grandes proporções. O acidente está embutido na velocidade 

do corpo em movimento; o acidente (de trem, avião, navio) está lógica e virtualmente embutido dentro do 

invento que permite que ele se desloque a uma grande velocidade, ele não é consequência de uma falha, 

mas é, por assim dizer, uma possível “atualização” dessa falha. Diz Virilio: “o enigma da tecnologia (...) é 

também o enigma do acidente (...). Cada tecnologia produz, provoca, programa um acidente específico 

(...). Quando inventaram a estrada de ferro, o que foi que inventaram? Um objeto que permitia que você 

fosse mais depressa, que lhe permitia progredir (....). Ao mesmo tempo, porém, inventaram a catástrofe 

ferroviária (...). Creio que, de agora em diante, se quisermos continuar com a tecnologia (e não penso que 

haverá uma regressão neolítica), precisamos pensar instantaneamente a substância e o acidente – sendo a 

substância tanto o objeto como seu acidente” (VIRILIO & LOTRINGER, 1984: 39-40. Grifo no original). 

Em ambos os casos, os problemas e os acidentes gerados pela tecnologia são vistos (do ponto de vista 

intelectual, que é o que nos interessa aqui) como constituintes do próprio invento tecnológico. Aqui, 

pensar a tecnologia é pensá-la em termos do que ela é de fato e potencialmente, é tentar compreendê-la 

em suas possíveis nuanças como fenômeno. Assim, a tecnologia pode ser pensada, por exemplo, em 

termos de um esquema dialético, ou seja, a e não a (para retomarmos a tipologia proposta por Berthelot). 

Por outro lado, o jornalista não problematiza conceitualmente a respeito daquilo que vê, apenas 

problematiza muitas vezes os efeitos daquilo que vê e que rompem com a normalidade, com a 

“naturalidade” das coisas (no caso, o avião sair do ponto A e chegar a B). Podemos dizer que, se a ciência 

busca a complexidade do ordinário, o jornalismo busca, ao mesmo tempo, a simplificação do 

extraordinário e a extraordinarização do simples. Como consequência desse pensamento, é natural que os 

esquemas mais usados (e a própria percepção dos fatos) no jornalismo se pautem em estruturas de 

causalidade (o fenômeno A causa o fenômeno B) mescladas com a noção (tão cara aos fait divers, por 

exemplo) de casualidade (é casual que o fenômeno A cause o fenômeno B). 
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Em outro momento, Moles (1998) discute os modos esquemáticos de apresentação do 

real (do ponto de vista científico) a partir da discussão sobre os métodos heurísticos. Ele 

diz que o método de apresentação é derivado tanto do poder heurístico de simbolização 

do real quanto do método de recodificação dos conceitos obtidos a partir do que o autor 

chama de “criação científica” (a “ciência que se faz”, em aberto e ligada à noção de 

criação de pensamentos conceituais), em oposição a uma “ciência formalizada” 

(acabada, estanque). Para Moles, os conceitos científicos criados pelo pesquisador 

devem ser manipuláveis, ou seja, devem poder ser apresentados através de alguma 

forma de linguagem (verbal, matemática, gráfica). “A primeira e a mais evidente das 

(re)codificações é a expressão verbal” (MOLES, 1998: 107. Grifo no original). 

Segundo o autor, um dos desafios da ciência é permitir que a complexidade dos fatos 

científicos possa ser assimilável através, por exemplo, de representações gráficas 

específicas (curvas, retas) (1996: 116). Isso seria obtido através dos processos de 

esquematização do real.  Moles (1996: 117-24) propõe quatro tipos de esquema: 

 

- esquema construtivo: topográfico, concreto e mecanicamente completo, é a primeira 

depuração de uma fotografia ou a primeira representação extraída de um desenho 

geométrico, plano ou corte. Elimina apenas os elementos escondidos ou implicados 

e faz uso restrito do simbolismo. Assemelha-se visualmente a um pictorial chart 

mais detalhado
87

; 

- esquema estrutural: simbólico, corresponde ao mecanismo interno de máquinas ou 

organismos, representando elementos sob a forma de símbolos internacionalmente 

aceitos. É um esquema topológico, sem preocupações com dimensões reais ou 

localizações dos elementos que são constituintes dessas máquinas ou organismos. 

Em suma: é um sistema abstrato. Corresponde a esquemas técnicos, por exemplo; 

- esquema funcional: concepção exclusivamente pragmática do real, serve para definir 

os usos e funcionamento de algo. É, portanto, incompleto, pois ignora as partes 

internas de uma máquina ou de um ser vivo. Alguns dos exemplos de Moles se 

assemelham a diagramas de fluxo
88

; 

- diagrama: representação puramente ideal, construção do espírito. São puramente 

lógico-esquemáticos e não apresentam pontos de semelhança visual com a realidade. 

 

                                                 
87

 Sobre o conceito de pictorial chart, ver 2.2.1. 
88

 Sobre o conceito de diagrama de fluxo, ver verbete “diagrama” no glossário. 
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A tipologia de Moles vai de um “nível icônico quase máximo” (o uso do simbolismo é 

mínimo e a semelhança icônica é flagrante) a um “nível de simbolização máxima” (o 

uso do simbolismo é máximo e a semelhança icônica, do ponto de vista visual, é 

praticamente nula). A proposta do autor, apesar de datar dos anos 1950, é mais enxuta 

do que as classificações posteriores (como vimos em 1.3), mas leva em conta (nos dois 

casos) apenas as ciências ditas clássicas, excetuando-se as ciências humanas. Todos os 

seus exemplos são oriundos da Ótica, da Química, da Engenharia, da Matemática, da 

Biologia e de outras ciências exatas; Moles não se refere diretamente, em nenhum 

momento, ao menos em seus exemplos sobre o assunto, a outras modalidades do 

pensamento (diferente do que fazem Serres e Berthelot); por isso ele diz que 

 

“devemos distinguir, na realidade, quatro tipos de esquemas de um organismo qualquer, 

quer se trate de um ser vivo, de uma central telefônica, ou de motor a explosão, segundo o 

seu grau de abstração, seu papel e o funcionamento do espírito aos quais são destinados” 

(MOLES, 1998: 117). 

 

Os fenômenos a serem esquematizados, para Moles, são os geralmente percebidos 

(inclusive pelo senso comum) como sendo fenômenos “científicos” (acústicos, elétricos, 

matemáticos, biológicos, geométricos, químicos etc.) e, muitas vezes, concretos; o 

pensamento, em Berthelot e Serres, pode ser também abstrato e, ainda assim, 

visualizável
89

. 

 

A partir dos preceitos aqui mostrados e dos esquemas já existentes, podemos apresentar 

uma classificação preliminar de algumas estruturas esquemáticas possíveis, e algumas 

de suas respectivas possibilidades lógicas. No quadro a seguir (tabela 1), A, B, C... I 

sempre designam fenômenos distintos ou diferentes variações do fenômeno, ou seja: A 

≠ B, B ≠ C, C  ≠ D e assim por diante
90

. 

 

Estruturas Possibilidades lógicas 

A  B ligação simples 

(conexão entre termos A e B) 

A → B caráter linear/unidirecional, cronológico, (início e fim), causal 

(A é causa de B) 

                                                 
89

 O que não implica que a proposta tipológica de Moles não seja relevante; ela apenas mostra um foco 

muito direcionado, por exemplo, às ciências Exatas e da Terra; assim, sua proposta apresenta limitações 

em relação às ciências humanas. 
90

 O quadro em questão é antecipadamente incompleto, pois deixa de lado alguns elementos gráficos 

importantes, como a cor, os tons, os contrastes e outros signos portadores de significação. Um exemplo 

simples disso é o uso das cores num mapa do tempo para indicar as diferenças climáticas. 
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A ↔ B caráter linear/bidirecional, relacional, simultaneidade 

(A e B estão interligados) 

 
A   B 

 

caráter interacional, retro-alimentativo, feed-back 

(A afeta B, B afeta A, A afeta B e assim sucessivamente) 

A → B, B → C, C → D,... caráter narrativo, sequencial 

(B se segue a A, C se segue a B e assim sucessivamente) 

A + B + C + D + ... caráter acumulativo, adicional, de justaposição 

(fenômeno é igual a A mais B mais C...) 

A + B  C ou 

A + não-A  A‟ 

caráter dialético (tese + antítese  síntese) 

(onde A = tese, B ou não-A = antítese e C ou A‟ = síntese) 

 

caráter hierárquico, ordenador, organizador 

(A está hierarquicamente acima de B, C e D) 

 

caráter geocêntrico, relacional 

(A está ligado simultaneamente a B, C, D E e F) 

 

caráter processual, dinamismo, continuidade permanente 

(A implica B que implica C que implica D e assim sucessivamente) 

 

caráter escaleno, regular, previsível 

(entre A e B há o mesmo que entre B e C, entre D e F e assim 

sucessivamente, assim como entre A e D há o mesmo que entre D e G, 

entre B e E e assim sucessivamente) 

 

caráter reticular, multilinear, multidirecional, com vértices e ângulos 

irregulares, imprevisível 

(A, B, C, D e E se ligam de diferentes modos) 

 

caráter espiralar, contínuo, ininterrupto, crescente ou decrescente 

(fenômeno A se desenvolve crescendo até A‟ ou decrescendo de A‟ até A) 

Tabela 1 – conjunto de possibilidades lógicas das estruturas esquemáticas 

 

Essas são apenas algumas das possibilidades de estruturação esquemática, seja para 

estabelecer vínculos entre elementos e/ou conceitos, seja para apresentar elementos 
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visuais (fotos, desenhos etc.). No quadro a seguir (tabela 2), alguns exemplos de ideias, 

teorias e esquemas que podem ser descritos a partir de algumas das possibilidades acima 

descritas. 

 

Estruturas Exemplos de esquemas ou teorias 

A  B Estruturas moleculares (Química) 

A → B Força A movimenta objeto B (Física clássica); Teoria Matemática da 

Informação (Claude Shannon e Warren Weaver) 

A ↔ B Relações simétricas, complementares (Gregory Bateson) 

 
A   B 

 

Teoria cibernética: Norbert Wiener; 

Teorias comportamentais de Palo Alto: Gregory Bateson, Paul 

Watzlawick 

A → B, B → C, C → D,... Teoria do Duplo Fluxo da Comunicação: Paul Lazarsfeld e Elihu Katz 

A + B + C + D + ... Constituição de conjuntos (Matemática) 

A + B  C ou 

A + não-A  A‟ 

Teorias marxistas dialéticas 

 

Teorias administrativas (Fordismo, Taylorismo) 

 

Noção de emissores e receptores 

nas teorias da Comunicação ligadas à Internet 

 

Hipótese da Espiral do Silêncio: Elisabeth Noelle-Neumann; 

Teoria da Comunicação Humana: F. X. Dance 

Tabela 2 – conjunto de possibilidades lógicas das estruturas esquemáticas aplicadas a algumas teorias 

 

Nota-se obviamente há uma série de possibilidades gráfico-visuais não contempladas 

aqui, como o diagrama de Venn
91

 e suas variações tipológicas, mas comumente usadas 

em outras ciências. Além disso, queremos atentar para o fato de que a disposição 

espacial dos elementos, a ordem em que se encontram, os modos como as conexões 

entre os elementos são estabelecidas, tudo isso são aspectos relevantes e que devem ser 

                                                 
91

 O diagrama de Venn é comumente usado na Matemática para visualizar conjuntos e relações de união, 

intersecção e outras possíveis. Sua representação gráfica tradicional é . 
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considerados tanto por quem vai produzir como por quem vai analisar um texto 

esquemático. Isso não diz respeito apenas aos modos corretos (do ponto de vista 

estético) como os elementos de um dado projeto visual são dispostos espacialmente, 

mas também (e, diríamos nós, principalmente), como essa disposição é construída 

socioculturalmente (isso abarca desde os sentidos de leitura textual até os significados 

atribuídos aos espaços preenchidos de um quadro). Como lembram Kress e van 

Leeuwen (1996), os aspectos visuais relevantes são o eixo horizontal (disposição dos 

elementos da esquerda para a direita ou vice-versa), o eixo vertical (disposição dos 

elementos de cima para baixo) e/ou a força do centro (ótico ou visual) da composição. 

 

No caso particular do jornalismo, chamamos ainda a atenção para o fato de que os tipos 

de esquemas abaixo representados parecem ser os mais usados cotidianamente, 

geralmente nas seguintes situações, conforme a tabela 3. 

 

Estruturas Equivalentes usados no jornalismo 

A  B diagramas e organogramas 

A → B cronogramas 

A ↔ B diagramas e organogramas 

A → B, B → C, C → D,... sequências gráficas, tabelas 

A + B + C + D + ... sidebars, quadros informativos92 

Tabela 3 – estruturas esquemáticas e equivalentes gráfico-visuais usados em geral no jornalismo 

 

A partir do que foi exposto, é importante ter em mente duas coisas. A primeira: 

mudanças sintagmáticas, da ordem do encadeamento lógico dos elementos, alteram o 

sentido final de uma estrutura esquemática. A segunda: mudanças na ordem da 

expressão (ou seja, alteração de cores, elementos gráficos etc.) desses mesmos 

elementos tendem a alterar a informação final resultante. Eco lembra que, na palavra, a 

alteração da ordem das letras dificulta o reconhecimento da expressão; por outro lado, a 

alteração das formas de expressão da palavra (outro sotaque, se oral; outras tipias, se 

escrita e/ou impressa) não altera inicialmente a compreensão do conteúdo. Porém, em 

relação aos diagramas, 

 

as operações realizadas na expressão modificam o conteúdo; e se essas operações são 

realizadas segundo determinadas regras, o resultado oferece novas informações sobre o 

conteúdo. Alterando as linhas de uma carta topográfica é possível prever a provável 

disposição do território correspondente; traçando triângulos dentro de um círculo, 

                                                 
92

 Para o conceito de sidebar e quadro informativo, ver tópico 2.2.1 e glossário, verbete “verbograma”. 
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descobrem-se novas propriedades do círculo. Isso acontece porque nestes signos existem 

correspondências ponto por ponto entre expressão e conteúdo; de maneira que geralmente 

são arbitrários, mas contém elementos de motivação (ECO, 1991: 19. Primeiro grifo nosso; 

segundo grifo no original). 

 

Ou seja: os fatores sintagmáticos (no sentido saussuriano) e da forma da expressão são 

relevantes no diagrama (para Eco e para nós) e na estruturação esquemática (para nós). 

A alteração da ordem de quadros em uma história em quadrinhos ou da sequência 

explicativa de um diagrama muda seu sentido; a alteração das cores em um mapa do 

tempo altera a sua informação; a inversão de uma seta altera o sentido (lógico e 

direcional) de um esquema. A percepção desse duplo aspecto particular em relação às 

articulações esquemáticas (no nível dos sintagmas e da forma da expressão) é 

fundamental para uma melhor definição de um conceito coerente de infografia. Como 

defendemos, a infografia é uma estrutura articulada de caráter lógico-esquemático; se, 

em uma dada forma gráfico-visual, a alteração da ordem sintagmática ou da expressão 

não altera a informação apresentada, então ela não é uma infografia. 

 

1.5 Um pensamento lógico-esquemático: causas e consequências 

 

Até agora falamos de modo geral da Esquemática e de suas prováveis origens na 

passagem de uma situação comunicacional ampla (que incluía, provavelmente, imagens, 

gestos e ruídos verbalizados pelos primeiros homens) para a cultura do escrito e do 

impresso, bem como de seu potencial uso nas ciências em geral. Vamos precisar um 

pouco mais a respeito das causas e consequências históricas dessas representações, a 

fim de melhor entender o tipo de efeito que elas produzem, seja sozinhas, seja 

acompanhando outros tipos de textos (verbais, icônicos etc.)
93

. 

 

A cultura impressa teve grande impulso com a invenção e o desenvolvimento da 

imprensa, ainda que não seja sua condição sine qua non, como atestam os papiros, os 
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 Não pretendemos aqui fazer uma cronologia do surgimento e desenvolvimento da infografia, pois não é 

o propósito deste trabalho; além disso, há um bom (e detalhado) levantamento, efetuado por Michael 

Friendly (2008), sobre a história da “visualização de dados”. A leitura de nosso percurso pode dar a 

entender que iremos percorrer o mesmo trajeto de Friendly, mas nosso propósito é bem distinto, uma vez 

que ele enumera os principais marcos da história da visualização de dados, enquanto queremos tentar 

perceber como determinados contextos sociais permitiram certos tipos de visualização de dados (os quais 

consideramos como referências histórico-visuais das infografias). O trabalho de Michael Friendly vem 

sendo atualizado na Internet (http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone); as versões anteriores 

dessa mesma pesquisa foram feitas em conjunto com o pesquisador Daniel J. Denis. Ambos são da York 

University, Canadá. 
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primeiros livros feitos de pele de carneiro e outros modos de publicação impressa. Mas 

isso implicou mudanças na difusão científica. Os livros reproduzidos mecanicamente 

circulavam, mas, com o advento da imprensa, agora podiam ser comparados entre si: 

obras técnicas, cartográficas e outras produções intelectuais, vindas de diferentes 

culturas, podiam ser acumuladas e confrontadas, tornando algumas certezas 

relativizadas; podemos dizer que surge aí uma das primeiras “crises de sentido” da 

história da humanidade
94

 (ou de uma parte dela): “tornaram-se mais visíveis as 

contradições, ficou mais difícil harmonizar as tradições divergentes” (EISENSTEIN, 

1998: 59-60). Podemos acrescentar outro aspecto: surge a noção de que o mundo estava 

representado nos livros e de que era preciso interpretar essa representação: era 

importante ter o conhecimento possível através dos livros à mão e, ao mesmo tempo, 

desconfiar deles (OLSON, 1997: 212). É provável que (dentre outros fatores) essa 

instabilidade, esse estranhamento, tenha permitido à ciência desenvolver-se mais 

enfaticamente: era preciso ir além do que a percepção (cultural) conseguia distinguir; 

investigar era deter-se na natureza, deixar que ela “falasse” por si só. A ideia de 

representação do mundo e o confronto entre textos e culturas reforçavam a necessidade 

de maior conhecimento dialógico: o crescente contato com diferentes obras de 

diferentes lugares exigia maior heterogeneidade textual dentro do universo científico. A 

circulação de ideias e obras teve outro desdobramento: “a maior produção, dirigida a 

mercados relativamente estáveis, criou condições que favoreceram inicialmente novas 

combinações de velhas ideias e, mais tarde, a criação de sistemas de pensamento 

inteiramente novos” (EISENSTEIN, 1998: 60). 

 

Uma importante transformação decorrente da mobilidade geográfica do livro foi a ideia 

de que observar a natureza equivalia a ler o Livro da Natureza (Codex Naturae) para se 

entender as ciências (além de outras coisas). Curiosamente, apesar da quantidade de 

livros técnico-científicos que circulavam na Europa daquele período, surge também a 

noção de que o fundamental era “ler” a natureza, observá-la em seus signos, de modo 

científico. Olson (1997: 186) lembra que o Livro da Natureza devia ser lido de modo 

objetivo, assim como todos os demais textos. Segundo ele, os textos referentes a esse 

novo período necessitavam de interpretação, pois eram representações do mundo. 

 

                                                 
94

 Por “crise de sentido”, entendemos tudo aquilo que é causado pela crise dos paradigmas, dos saberes e 

das identidades, característica do período designado por alguns teóricos como Pós-Modernidade. 
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Aqui, é preciso distinguir entre “representação” e “interpretação”. Olson busca analisar 

como as tentativas de representar o mundo no papel alteraram a própria estrutura do 

conhecimento humano (1997: 14). Segundo ele, em algum momento da história (ou 

seja, século XVII) passa-se do “o que está dito em um texto” para “o que se quis dizer 

com esse texto”: passa-se da leitura de um texto para a sua interpretação. Olson crê que 

o desenvolvimento científico experimentado especificamente nessa época (século XVII, 

e que engloba, conforme diz, “do movimento planetário à circulação do sangue, da 

observação do magneto ao estudo microscópico dos dentes dos caracóis”, 1997: 176) 

estaria ligado a uma nova atitude em relação à linguagem e à leitura. E, podemos 

acrescentar, o uso de esquemas explicativos, desenhos taxonômicos e outros tipos de 

representação visual também passa a representar uma nova atitude sobre o uso da 

linguagem na sua relação com as ciências. 

 

Olson afirma que a ciência se torna uma atividade de manipulação de signos a partir do 

momento em que surge a ideia mesma de representação; até um dado momento, as 

pinturas eram coisas, não representações de coisas pintadas na tela; a partir da obra do 

pintor e arquiteto florentino Giotto (1267-1337), os quadros se tornam representações 

de coisas, em parte por conta da busca da noção de profundidade, de volume e de 

tridimensionalidade dos motivos pintados, que substituíam a bidimensionalidade e o 

abstracionismo das obras de então
95

. Pois, como lembra Foucault, até fins do século 

XVI “a representação (...) se dava como repetição” (FOUCAULT, 1995: 33). Até a 

Idade Média, a relação entre as coisas e seus nomes ou imagens era uma relação dita 

“natural”: os signos eram “naturais”, nomes e imagens das coisas eram extensões 

naturais das próprias coisas, eram parte dos próprios objetos, não eram simbólicos. 

 

No que isso muda a percepção dos textos? Olson distingue entre discursos “medieval” e 

“moderno”, o primeiro de padrões, o segundo, analítico-referencial. Ou seja: a leitura 

medieval não se preocupava com o que o texto poderia dizer além do que estava escrito, 

mas apenas com o que estava escrito; qualquer interpretação possível do texto só o seria 

em função da sua própria estruturação. Ler de modo medieval é não distinguir entre o 

próprio leitor e o leitor pretendido pelo autor, pois ambos são uma mesma entidade
96

. 

                                                 
95

 Em particular, a arte bizantina e o estilo gótico francês. 
96

 Um exemplo apontado por Olson é a afirmação de Santo Tomás de Aquino, de que o sentido literal do 

texto é o sentido que corresponde à intenção do autor. 
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Como lembra Foucault (1995: 73), a interpretação do século XVI, essencialmente um 

“conhecimento da similitude”, superpunha uma semiologia a uma hermenêutica. 

 

“Representação”, assim, diz respeito à capacidade que surge de uma coisa de 

representar semioticamente outra coisa (a troca do “ídolo pelo retrato”, diz Olson), e 

“interpretação”, à capacidade de compreender esse texto para além de suas estruturas 

textuais, já que ele é representação, e não mais extensão natural do mundo. Mas, se as 

palavras deixam de ser um modo de representar o mundo, se não são mais signos 

naturais, elas perdem sua “transparência” em relação àquilo que representam e passam a 

ser vistas com desconfiança. Para que as palavras tenham alguma objetividade, elas 

passam a depender de outras linguagens. Diz Olson: “a linguagem científica se tornou a 

„nomeação do visível‟ [segundo Foucault em As Palavras e as Coisas] (...); textos e 

imagens foram criados para reduzir ou eliminar o hiato da interpretação entre a leitura 

ou a visão e a coisa representada. O discurso envolvido é uma forma neutra de 

linguagem descritiva apropriada para o relato, uma modalidade de prosa transparente 

com relação ao seu objeto” (OLSON, 1997: 209). Isso torna a leitura do Livro da 

Natureza mais “objetiva”, ainda que essa objetividade seja até hoje um problema para a 

ciência moderna
97

. 

 

Assim, um novo modo de ler (a Natureza) implica um novo modo de escrever (sobre a 

Natureza). Como diz Foucault, “[a história natural] deverá, pois, reduzir essa distância 

[entre coisas e linguagem], para conduzir a linguagem o mais próximo possível do olhar 

e, as coisas olhadas, o mais próximo possível das palavras. A história natural não é nada 

mais que a nomeação do visível” (1995: 146). Como a ciência se detinha na 

manipulação de signos (textos, desenhos, esquemas), era preciso um novo modo de 

representar o científico, que fosse (e que fosse visto como) neutro e objetivo, que 

aproximasse coisas e linguagem. “Criar representações não é apenas registrar discursos 

ou elaborar recursos mnemônicos: é construir artefatos visíveis dotados de autonomia 

em relação aos autores e com propriedades especiais para controlar sua interpretação” 

(OLSON, 1997: 212). Falar em “autonomia” e “controle da interpretação” equivale a 

dizer que o texto científico não deve estar sujeito ao que o autor pretendeu dizer, mas 

apenas ao que ele locucionariamente diz (do mesmo jeito que, em tese, um outro 
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 Olson se refere à problemática proposta por Kant sobre a oposição entre númeno (Ding-an-sich, a 

coisa-em-si, fora dos quadros do sujeito) e fenômeno (o objeto de nossa experiência). 
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pesquisador faria) e dotado de elementos e recursos que garantam a “transparência do 

enunciado” e o suposto “apagamento” do agente enunciador. 

 

Assim, o texto científico passa a ser construído dentro de outra lógica, a “meramente” 

descritiva
98

. “Os textos, inclusive desenhos e cartas, nem significam nem implicam 

qualquer coisa; pretendem apenas descrever. Dizem o que está disponível à vista de 

qualquer pessoa; nada argumentam, sugerem ou insinuam. Até mesmo as ligações que 

existem no discurso não são consideradas conclusões ou inferências feitas por quem 

escreve. Elas são encaradas simplesmente como „decorrência‟ do que veio antes. Esses 

textos eliminam a presença do escritor” (OLSON, 1997: 245. Grifo no original)
99

. 

Assim, a descrição (textual e/ou visual) de um fenômeno físico deve ser feita de modo 

que pareça não ter agente enunciador (ao menos na superfície textual) e, ao mesmo 

tempo, que qualquer agente enunciador capacitado para tal possa construir o mesmo 

enunciado
100

. Em suma: podemos dizer que a futura linguagem visual científica, 

baseada em esquemas, articulações, representações visuais específicas e certos 

componentes visuais (números, setas, fios), é resultado não apenas de um gênero 

discursivo (o científico), mas também de práticas textuais atreladas a determinados 

agentes enunciadores (biólogos, estatísticos, geógrafos etc.)
101

. Por tudo isso, a ciência 

se torna, como lembra Ong, consequência dessa nova “afirmação visual reproduzível”. 

                                                 
98

 Discutiremos os aspectos peculiares do texto descritivo em 3.3.7. 
99

 O símbolo gráfico da seta (→) é costumeiramente usado em diagramas e esquemas como um elo de 

ligação entre algo que vem antes e o que lhe sucede, muitas vezes sem algum tipo de texto explicativo 

acompanhando, mas apenas como um indicativo gráfico de decorrência ou consequência. 
100

 Nesse sentido, ao que parece, podemos dizer que se confunde (ou se funde) o experimento científico 

com o relato científico; confunde-se a possibilidade de refazer um mesmo experimento, obtendo 

resultados similares, com a necessidade de se fazer o relato objetivo desse experimento. Uma coisa é o 

fato de que o percurso de certos campos científicos passe pelo caminho da verificabilidade, ou seja, a 

chance de que outros cientistas façam o mesmo experimento e obtenham os mesmos resultados; outra 

coisa é a percepção dessa experiência e o modo como ela será relatada. Por ser “apenas” um texto 

descritivo, o relato científico deve (também) ser o mesmo para todos, assim como é o experimento 

científico. Essa noção de “transparência do enunciado” ultrapassa a esfera do campo científico e se 

dissemina em outros meios profissionais, como o jornalístico. É como se a apresentação de uma 

determinada informação sob a forma de um esquema visual fosse válida não porque esteja correta, mas 

porque ela está apresentada sob uma “forma científica”, porque ela é previamente percebida como sendo 

uma possível informação científica (ou baseada na ciência). 
101

 Isso não significa, porém, que a linguagem científica sempre fosse (ou seja) representada apenas dessa 

forma. Coracini, em estudo sobre a subjetividade no discurso científico, lembra que as argumentações de 

Galileu Galilei, mesmo com ele defendendo o uso da Matemática na explicação da física e da natureza, 

era baseadas em narrações. “Vale lembrar que Galileu Galilei faz uso da narração como evidência para 

suas afirmações; narra acontecimentos ocorridos num barco, numa carruagem que se desloca suavemente 

e onde alguém observa o horizonte. É esse observador que constata os fatos, tornando-os possíveis e 

convincentes. Servindo-se ainda de narrações, Galileu refuta as ideias contrárias a sua „descoberta‟, 

denominando-as infantis e desprovidas de crédito” (CORACINI, 1991: 40). 
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A observação exata não começa com a ciência moderna. Durante séculos, ela foi 

fundamental para a sobrevivência entre, por exemplo, caçadores e artesãos de muitos tipos. 

O que é distintivo da ciência moderna é a conjunção de observação exata e expressão exata: 

descrições expressas com precisão de objetos e processos complexos cuidadosamente 

observados. A disponibilidade de impressões cuidadosamente realizadas, técnicas 

(inicialmente, xilogravuras e, depois, gravuras em metal detalhadas de modo ainda mais 

preciso), implementou essas descrições expressas com precisão. As impressões técnicas e a 

verbalização técnica reforçaram-se e aperfeiçoaram-se mutuamente (ONG, 1998: 145. Grifo 

nosso). 

 

A mesma constatação a respeito da ciência moderna é feita também por Daniel 

Bougnoux: a construção do fato científico articula uma dupla passagem, do sensível 

para o visível (isolando o fato a partir de um conjunto sem contornos precisos, sem 

dados evidentes e que devem ser construídos) e do visível para o legível (por uma 

cascata de transformações escriturais, visando tornar o mundo “folheável”) 

(BOUGNOUX, 1994: 107). O livro e o papel tornam-se o paradigma de uma época, os 

principais suportes de difusão científica, mas também de concepção do mundo e das 

ciências em geral. 

 

Assim, é no período moderno, em particular a partir do Renascimento, que as 

articulações esquemáticas passam a pretender criar efeitos de objetividade e de 

cientificidade. Dos séculos XV a XVII assiste-se não apenas ao nascimento das bases da 

ciência moderna em seus vários aspectos (método, percepção), mas também à 

construção de um novo olhar a respeito dos fenômenos do mundo (ajudado pela adoção 

da perspectiva) e à consolidação de uma nova linguagem científica, de base matemática, 

incluindo-se aí as novas possibilidades de esquematização entre texto e imagem que vão 

se desenvolver até o século XIX. O início da ruptura com o pensamento escolástico, que 

buscava o equilíbrio articulado entre as doutrinas filosóficas clássicas (platonismo e 

aristotelismo) com as Sagradas Escrituras e a fé cristã, é uma das características centrais 

dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Enciclopédias, compêndios, a 

revolução industrial, o cartesianismo, a física clássica: todo um novo universo (que 

marcará posteriormente a Modernidade) vai usar a Esquemática visando o racionalismo, 

o classicismo, a lógica e o científico, em uma tentativa, muitas vezes, de oposição 

explícita e direta às questões ligadas à religião, à fé e às superstições. 
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Um dos elementos fundamentais nessa mudança foi o advento da perspectiva plana
102

, 

ou seja, da representação tridimensional em um espaço bidimensional; buscava-se, de 

algum modo, automatizar a reprodução desse tipo de imagem, através de mecanismos 

ópticos (a camera obscura, o vidro de Leonardo da Vinci) ou visuais (a perspectiva 

artificialis desenvolvida por Leon Battista Alberti e os perspectivadores de Albrecht 

Dürer)
103

. Outra mudança importante, de cunho visual e social: com a perspectiva 

artificial, surgem mais fortemente também as noções de proporcionalidade, a qual não 

era necessariamente retratada até a Idade Média nos termos em que conhecemos 

atualmente, e de profundidade (que não era representada nesse período conforme as 

regras da perspectiva). As pinturas medievais não buscavam pontos de contato com a 

realidade (o profano), mas sim com o religioso (o sagrado)
104

. A transição visual se 

iniciara com as pinturas de Giotto, que passou a buscar a tridimensionalidade visual e 

faz uso de formas mais arredondadas. A adoção da perspectiva e da proporcionalidade 

levou a novos modos de representação, inclusive da ordem social
105

. O crítico de arte e 

historiador francês Pierre Francastel nos dá uma explicação sobre isso. 
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 Na época em que redigíamos este capítulo, lemos a informação de que o pesquisador de arte Hans 

Belting estava lançando um “polêmico” livro, Florenz und Bagdad – eine westöstliche geschichte des 

blicks, no qual defende a ideia de que a perspectiva já havia sido inventada muito antes do Renascimento 

italiano, em Bagdá. O responsável pela descoberta da perspectiva teria sido o matemático e astrônomo 

árabe Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytham, mais conhecido no Ocidente como Alhazen (965-1039), 

estudioso dos fenômenos óticos e da câmera obscura. As teorias de Alhazen seriam, assim, a base da 

perspectiva renascentista; porém, por conta de particularidades culturais (a arte islâmica não permite 

pontos de fuga, nem representações de figuras humanas), as ideias de Alhazen se desenvolveram de modo 

“discreto”, a fim de não ofender as tradições locais. Tendo em vista o cedo desenvolvimento de campos 

como a Matemática e a Astronomia entre os árabes, não é de se estranhar que a perspectiva, contrariando 

os livros de história da Arte, seja na verdade uma invenção oriental. Há uma versão em francês de 

palestra de Belting sobre o assunto, La Double Perspective – la science arabe et l‟art de la renaissance. 
103

 Vale lembrar a existência anterior da perspectiva natural da geometria plana, baseada nas teorias de 

Euclides e de Vitrúvio, e que foi fundamental para o desenvolvimento dos mapas cartográficos 

renascentistas. 
104

 Entre as características gerais da arte medieval e, em particular, da arte bizantina (séculos VI a XV), 

estavam a frontalidade (os rostos eram muitas vezes representados de frente) o hieratismo (a disposição 

das figuras ia da mais sagrada à menos), a isocefalia (a representação visual das cabeças era feita com os 

mesmos tamanhos), a isodactilia (a representação visual dos dedos das mãos também era feita com os 

mesmos tamanhos), o tricromatismo (havia a predominância das cores azul, ocre e dourado, esta última 

geralmente usada para colorir o céu) e o uso da perspectiva bidimensional (baseada nos eixos horizontal – 

x – e vertical – y). Essas características garantiam um modo particular de representação da ordem social, 

na qual as pessoas mais importantes eram visualmente destacadas, sendo pintadas numa proporção maior 

em relação às demais pessoas. 
105

 “As pinturas medievais realizavam-se naquilo que ficou conhecido como espaço agregado. Os objetos 

representados eram desenhados de forma a se justapor, sem que existisse uma relação de 

proporcionalidade entre eles com referência às suas distâncias em relação ao observador. Um objeto 

próximo não era necessariamente representado como maior do que outro mais afastado. O tamanho dos 

objetos e das pessoas relacionava-se antes ao grau de importância na hierarquia da sociedade medieval” 

(BRAGA, GUERRA & REIS, 2004: 39). 
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Seja bizantina ou medieval, essa arte [da Idade Média] aceita a existência em si dos objetos, 

isto é, no fundo, das qualidades distintas das aparências. É uma arte cuja linguagem 

simbólica utiliza um sistema rígido de evocação de qualidades morais por atributos 

materiais determinados, constituindo assim “pares” convencionais que lembram os 

processos mnemotécnicos da linguagem primitiva; como o selvagem utiliza os dedos das 

mãos e dos pés para representar os números, assim o artista da Idade Média utiliza os signos 

fixos da simbólica para lembrar suas ideias (FRANCASTEL, 1993: 137. Grifos nossos). 

 

O que Francastel quer dizer? Além da ideia da mudança que a perspectiva representa, 

deve-se considerar que os objetos artísticos não se relacionam apenas de modo 

“icônico” com aquilo que pretendem representar (quando eles representam algo, 

efetivamente). Essa ideia nos leva a uma desnaturalização da noção de “transparência 

enunciativa” nas artes, como se as pinturas (e demais artes ditas representativas) apenas 

“refletissem” algo que a visão poderia fisiologicamente captar, e isso Francastel deixa 

bastante claro na passagem que segue: “não ignoro que choco aqui muitos hábitos e que 

não será tão cedo que para muitas pessoas um quadro equivalerá a um texto” 

(FRANCASTEL, 1993: 145. Grifo nosso). Não apenas concordamos com a posição de 

Francastel (que ainda deve chocar alguns até os dias de hoje) como acreditamos ainda 

que as infografias (e demais tipos de RGV) devam ser lidas e analisadas como textos, 

mesmo quando se trata apenas da sua instância visual, da sua natureza não verbal, uma 

vez que as mesmas são construções humanas, por serem produtos do pensamento
106

. 

 

Assim, a perspectiva teve papel importante na mudança tanto dos modos de ver quanto 

de se perceber a realidade: se a arte medieval priorizava uma hierarquia das relações 

sociais e objetais, a arte renascentista passa a privilegiar a hierarquia das relações 

espaciais e visuais. Isso garante uma certa noção de objetividade nas descrições visuais 

que utilizam a perspectiva: não é o mundo tal como eu, sujeito, vejo, mas tal como meu 

olho o vê. O olho substitui o ponto de vista individual e a subjetividade, e passa a ser 

visto como um órgão “neutro”, cujos modos de percepção seriam reprodutíveis num 

quadro através das técnicas de perspectivação. Essa noção é fundamental para se 

entender o futuro papel das imagens técnicas no âmbito das ciências modernas. 

 

Além da perspectiva, outro elemento importante aqui é o que Boaventura de Sousa 

Santos chama de “as ideias matemáticas”, que presidem à observação e à 
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 Na mesma direção vai, até certo ponto, o pensamento de Erwin Panofsky em sua obra Estudos de 

Iconologia, na qual ele lembra que é necessário um nível de descrição pré-iconográfica (ou seja, as 

formas, cores etc.) e um nível de análise iconográfica estrita (imagens, histórias, alegorias) para se tentar 

chegar a uma interpretação iconográfica dos valores simbólicos de uma pintura, por exemplo.  
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experimentação por serem claras e simples, e a partir das quais se pode ascender a um 

conhecimento mais profundo e rigoroso da natureza (SANTOS, 2008: 26). Não que a 

Matemática já não fosse admirada antes: na Grécia antiga já se havia cunhado a frase 

“os números governam o mundo”, mas a ideia galilaica de que a natureza era escrita em 

linguagem matemática ganhava afeição junto a pensadores dos séculos XVII e XVIII, 

como Leibniz. A admiração pela Matemática se torna, segundo Santos, a base de 

sustentação da ciência moderna, principalmente a partir do século XIX. 

 

A matemática fornece à ciência moderna, não só o instrumento privilegiado de análise, 

como também a lógica da investigação, como ainda o modelo de representação da própria 

estrutura da matéria (...). Deste lugar central da matemática na ciência moderna derivam 

duas consequências principais. Em primeiro lugar, conhecer significa quantificar. O rigor 

científico afere-se pelo rigor das medições. As qualidades intrínsecas do objeto são, por 

assim dizer, desqualificadas e em seu lugar passam a imperar as quantidades em que 

eventualmente se podem traduzir. O que não é quantificável é cientificamente irrelevante. 

Em segundo lugar, o método científico assenta na redução da complexidade. O mundo é 

complicado e a mente humana não o pode compreender completamente. Conhecer significa 

dividir e classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se 

separou (SANTOS, 2008: 26-8. Grifos nossos). 

 

Nessa citação de Santos encontramos dois dos elementos que vão ajudar a entender 

melhor alguns dos princípios da Esquemática, em particular quando aplicada à 

Estatística. Um deles é a ideia de quantificação. A quantificação (ou, melhor dizendo: o 

acúmulo) de informações a respeito de um determinado objeto ou fenômeno tende a se 

transformar em um conjunto de dados os quais, para se tornarem operacionalizáveis (ou 

“compreensíveis”, diriam alguns), devem ser visualizados graficamente. A Estatística 

vai potencializar essa “tradução visual”: o invisível, após quantificado, pode vir a se 

tornar visível, pode vir a se tornar graficamente apresentável. A marca do mundo 

contemporâneo é a produção maciça de informações, as quais devem ser visualizadas, 

seja no padrão tradicional da Estatística (gráficos, tabelas), seja em padrões advindos do 

design, da publicidade e de outras possibilidades estéticas
107

. 

 

O outro princípio é a ideia de divisão e classificação. Segundo o pesquisador e arquiteto 

italiano Manfredo Massironi, no período medieval, as imagens eram fortemente 

alegóricas e simbólicas; com a introdução da perspectiva, porém, elas passam a ser 

descritivas e taxonômicas, ou seja, passaram a permitir a classificação dos elementos a 

                                                 
107

 E que respondem contemporaneamente por várias outras denominações, conforme a área do saber, 

como por exemplo, “mineração de dados”, “modelagem matemática”, “decisões baseadas em bancos de 

dados” etc. 
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partir das comparações visuais de suas estruturas, tendo por parâmetro o mesmo eixo e 

os mesmos pontos de vista. É na comparação que se distingue um elemento de outro, 

conforme o conceito de informação de Bateson (1986: 233)
108

. 

 

A Estatística vai ser um forte auxiliar dessa lógica, a partir do uso do gráfico cartesiano. 

A ideia da manutenção da proporcionalidade entre a quantidade de dados tabulados na 

sua relação com outros vetores (tempo, espaço) e a sua consequente visualização gráfica 

foi um fator que contribuiu para que a estatística ganhasse status de ciência. Dentro da 

história dessa vertente gráfico-visual da Estatística, destacam-se, dentre outros nomes, 

William Playfair (1759-1823), André-Michel Guerry (1802-1866) e Frédéric Le Play 

(1806-1882), por serem, conforme Senra (1998: 38), “três grandes estudiosos, sempre 

no sentido de tornar as estatísticas visíveis, acessíveis, aceitáveis”
109

. Esses três nomes 

visavam tornar mais simples e visível a leitura dos dados estatísticos; porém, o 

astrônomo e matemático belga Adolphe Quételet (1796-1874), por sua vez e junto com 

Le Play, defendia a necessidade de se criar e consolidar uma agência de estatística na 

França. Assim, não apenas Quételet sugere a organização de um primeiro congresso 

internacional, mas também (diríamos nós: principalmente) propõe a institucionalização 

da figura do “homem médio”, uma espécie de “média” de todos os dados levantados, 

levando-se em consideração a noção de probabilidade, o que é, em parte, a base das 

ciências atuariais
110

. Assim, ao aplicar métodos estatísticos para a observação do 

homem e do desenvolvimento de suas faculdades, Quételet buscava fundar uma 

verdadeira “física social”. 

 

O homem que eu considero aqui é, na sociedade, o análogo do centro de gravidade nos 

corpos; ele é a média em torno da qual oscilam os elementos sociais: ele será, se se preferir, 

um ser fictício para o qual todas as coisas agirão conforme os resultados médios obtidos 

para a sociedade (QUÉTELET apud MATTELART, 2002: 43). 

 

Memória (2004: 20) reafirma a ideia dessa ficcionalidade: o “conceito de homem médio 

[de Quételet] é uma ficção estatística destinada a facilitar as comparações no tempo e no 

espaço”. Assim, se por um lado a Estatística ganhava novas possibilidades com o 

advento do seu tratamento visual, por outro lado ela torna-se, em alguns momentos, 

                                                 
108

 Já comentado na nota 32. 
109

 Ainda que vários autores façam menções também aos nomes de J. H. Lambert (1728-1777), Joseph 

Minard (1781-1870), Joseph Priestley (1733-1804) e Florence Nightingale (1820-1910). 
110

 Vide, por exemplo, o cálculo da expectativa de vida de uma pessoa que tem a probabilidade de viver x 

anos para poder se efetuar o cálculo de um seguro de vida. 
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uma ciência “probabilística”, em torno da qual passam a depender uma série de decisões 

e ações. Ao instituir a figura do “homem médio” como parâmetro possível das tomadas 

de decisões, passa-se a ter, consequentemente, em muitos casos, a visualização de entes 

“inexistentes”; o sujeito individual desaparece para dar lugar ao sujeito mediano, 

provável
111

. Assim como na Biologia, cujo desenho taxonômico transforma o espécime 

particular em uma espécie de “média visual” ao reter apenas os traços mais comuns à 

categoria, a estatística (aquela com fins atuariais, inclusive) também passa a privilegiar 

a espécie em detrimento do geral. Passar do particular ao geral, mais do que um aspecto 

metodológico científico, torna-se uma prática cotidiana nessas áreas. 

 

Os ideais de Quételet permitiram ainda o surgimento da fotografia judiciária, criada em 

fins do século XIX pelo criminologista e antropólogo francês Alphonse Bertillon (que 

chamava a esse tipo de imagem de “retrato sinalético”), como aponta o pesquisador 

francês Christian Phéline (1985: 43-8). Bertillon acreditava na possibilidade de articular 

a observação e a classificação dos fatos, a aplicação sistemática do método numérico e a 

pesquisa das constantes e dos desvios, obtidas a partir de diferentes medidas e grupos 

taxonômicos (tipos de orelha, de rostos etc.) que provinham de imagens fotográficas 

feitas com presos e suspeitos (figura 10). Bertillon foi fortemente influenciado pelas 

ideias de Quételet: se para este era possível definir um “homem médio”, para aquele era 

possível definir um valor médio em relação aos presos. Assim, tabelas de frequência, 

curvas de Gauss
112

 e cálculos de probabilidades eram aplicados tanto “às medidas 

anatômicas quanto aos fatos demográficos e aos comportamentos sociais”
113

 

(PHÉLINE, 1985: 44); o numérico passa a servir de base para o verbal (descritivo), que 

acabou por se tornar “mais preciso”, criando uma articulação particular entre conjuntos 

fotográficos dispostos taxonomicamente e textos descritivos em relação aos sujeitos. 

 

                                                 
111

 O que não foi aceito por muitos. É o caso do escritor inglês Charles Dickens, considerado implacável 

opositor das médias estatísticas. Sua novela Hard Times (Tempos Difíceis, 1854) ataca as desigualdades 

econômicas do status quo e as padronizações que então se impunham (BARROW, 2008: 423), as quais 

eram um reflexo da Revolução Industrial. 
112

 No original de Christian Phéline encontramos a expressão “courbes en cloche”, que poderia ser 

traduzida ao pé da letra como “curvas em forma de sino”. No Brasil, utiliza-se comumente, na área de 

Estatística, a expressão “curva de Gauss” (abaixo). 

 
113

 “Aux mesures anatomiques qu‟aux faits de démographie et aux comportements sociaux”. 
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Figura 10 – coleção de fotografias judiciárias e conjunto fotográfico de detalhes de presos 

 

O método de Quetélet permitiu a Bertillon fazer da população penal “objeto dessa 

„zoologia‟ e dessa „matemática‟”
114

 (PHÉLINE, 1985: 45). Uma nova “taxonomia” do 

ser humano estava sendo criada a partir daí; tanto que Bertillon escreveu, em 1890, as 

Instructions sur la Photographie Judiciaire, que visavam normatizar os modos de 

produção fotográfica judiciária. “Cada sujeito deve ser fotografado de frente e de perfil 

nas seguintes condições de iluminação, de redução, de pose, de apresentação e de 

formato...”
115

 (apud PHÉLINE, 1985: 85). 

 

Essa taxonomia só foi possível porque havia, por exemplo, a crença numa espécie de 

poder de atestação que a fotografia tem (equivalente ao “aconteceu” citado por Barthes), 

graças a dois aspectos peculiares: “seu procedimento produtivo („o desenho obtido pela 

força é o da luz‟) e o modo de representação que lhe é próprio (a fidelidade 

„matematicamente‟ conservada em seu objeto)”
116

 (PHÉLINE, 1985: 79). Nas palavras 

de Phéline, a foto era vista como um fac-símile do real. Assim, temos o encontro da 

fotografia com os princípios estatísticos, visando a uma eficácia simbólica: determinar 

estatisticamente e visualmente qual o caráter dos presos, a partir da média de seus traços 

tomados matematicamente ou, melhor dizendo, “cientificamente”. Além disso, podemos 

dizer que, do ponto de vista gráfico-visual, as pranchas prontas, com uma série de fotos 

                                                 
114

 “Objet de cette „zoologie‟ et de cette „mathématique‟”. 
115

 “Chaque sujet doit être photographié de face et de profil dans les conditions suivantes d‟éclairage, de 

réduction, de pose, de tenue et de format...”. 
116

 “Son procédé productif („le dessin obtenu par la force est de la lumière‟) et le mode de représentation 

qui lui est propre (la fidélité „mathématiquement conservée‟ à son objet)”. 



73 

 

dispostas lado a lado, e acompanhadas de textos denominativos e descritivos, podem ser 

vistas como uma espécie de antecedente das infografias jornalísticas
117

. 

 

Os ideais de Quételet e de Bertillon realizam um triplo movimento: de um lado, fazem 

com que o homem passe a ser concebido como “parte integrante da natureza” 

(PEDERSEN, 1988: 18) a ponto de se tornar ele próprio “objeto de pesquisas” (idem), 

uma espécie de sujeito e objeto do Codex Naturae; de outro lado, parecem também 

apontar para aquilo de que falava Foucault a respeito da “recente” invenção do homem 

(FOUCAULT, 1995: 403-4), ou seja, o homem passa da era clássica (era da 

Representação: as teorias das linguagens, a história natural e a análise das riquezas) para 

a era moderna (era do “homem”: a filologia, a economia e a biologia); finalmente, 

acabam por ajudar a instituir a ideia de que fazer parte da média é fazer parte da 

“normalidade”, de que estar fora da média é estar fora dos padrões normais, e o impacto 

disso em várias áreas (Medicina, Psicologia, Administração de Empresas, Pedagogia 

etc.) não pode ser deixado de lado. Assim, a representação lógico-esquemática e suas 

variações e descendências apontam para um novo olhar, auxiliam na constituição de 

uma nova episteme e vão deixar traços em alguns campos, como o jornalístico. 

 

Em suma: dos séculos XV a XVII assiste-se não apenas ao nascimento das bases da 

ciência moderna em seus vários aspectos (método, percepção), mas também à 

construção de um novo olhar a respeito dos fenômenos do mundo e à consolidação de 

uma nova linguagem científica, incluindo-se aí as novas possibilidades de 

esquematização entre texto e imagem que vão se desenvolver até o século XIX; em 

ambos os casos, as marcas desses processos ficam claras em campos tão distintos como 

a Cartografia, a Biologia e a Estatística, por exemplo. Além disso, é nesse período que 

se estabelecem as bases de um “apagamento do sujeito”, onde o particular (sujeito ou 

objeto) pode ser substituído pelo geral e pela média (quando não pela mediana ou pela 

moda
118

). Finalmente, o uso recorrente de esquemas e diagramas baseados em desenhos 

referenciais desempenha papel importante, pois ajudam a diminuir a distância entre o 

olhar e o nomear, entre as coisas e a linguagem. Mais do que denominar, a articulação 

                                                 
117

 Algo do tipo “saiba como reconhecer criminosos”... 
118

 Cumpre lembrar a diferença estatística entre média, mediana e moda. Média equivale a média 

aritmética de um conjunto de valores, ou seja, (1 + 2 + ... +Xn)/n ou X/n; mediana é o ponto central de 

um conjunto de valores ou itens enumerados; moda é o elemento (ou os elementos) que aparece(m) com 

maior frequência num dado conjunto. Eventualmente podem convergir para um mesmo valor. 
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visual entre textos verbais e imagens “renaturaliza”, por assim dizer, a linguagem. 

 

Na passagem do século XX para o XXI, assiste-se a um outro momento, no qual a 

informática diminui as diferenças entre os campos, na medida em que a digitalização 

das linguagens (verbais, visuais, sonoras, matemáticas) permite que se possa articulá-las 

em um mesmo equipamento: o computador. Assim, a visualização cartográfica e a 

exposição de dados estatísticos tornam-se apresentações multimídia, a visualização 

científica em certas áreas (como na biomedicina e na manipulação genética) ganha novo 

impulso, a arte e a ciência se aproximam cada vez mais. São as novas formas de 

visualização da informação, assunto do qual trataremos a seguir. 

 
1.6 A visualização da informação 

 

Neste capítulo, vamos fazer algumas considerações a respeito da visualização da 

informação, universo do qual as infografias fazem parte. Veremos que a maioria dos 

aspectos que caracterizam o processo de visualização da informação é logicamente 

extensiva à produção das infografias. É por conta disso que podemos dizer, por 

exemplo, que a infografia jornalística é uma forma de visualização da informação 

jornalística e que, consequentemente, certos aspectos desse campo sejam relevantes à 

feitura dos textos infográficos. Também iremos fazer algumas breves considerações a 

respeito da arquitetura da informação, mostrando qual a relação existente entre essas 

duas áreas e buscando deixar claro que elas, ainda que com muitos pontos em comum, 

têm metas distintas. 

 

Conforme vimos, os esquemas compreendem o conjunto das representações visuais 

englobadas pelo termo “visualização da informação”
119

. Essa expressão diz respeito ao 

processo de uso de técnicas visuais para transformar informação não visível (por uma 

série de diferentes motivos) em algo visualizável (BAER, 2009; FEW, 2006; HARRIS, 

1999; MIJKSENAAR, 1997; TUFTE, 1998a, 1998b); em alguns casos, a expressão 

varia para “desenho da informação”
 120

, como definem Peter Wildbur e Michael Burke. 

 

                                                 
119

 Expressão abreviada em inglês, em alguns casos, como infovis. 
120

 O nome do capítulo sobre infografia no livro de Luiz Costa Pereira Júnior (2006a: 125-37) é “o 

desenho da informação” (expressão que aparece apenas no título do capítulo), como veremos em 2.2.4. 
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O desenho de informação no sentido mais amplo consiste na seleção, organização e 

apresentação da informação para uma dada audiência. A informação em si pode vir de 

praticamente qualquer lugar: um mapa do tempo, um horário de voos ou um conjunto de 

dados estatísticos
121

 (WILDBUR & BURKE, 1998: 6). 

 

Assim, dados numéricos sobre as exportações de um país, informações geológicas sobre 

o terreno de um país, a estrutura hierárquica de uma empresa, a cronologia de fatos 

relevantes que cercam a vida de alguém, dentre outras possibilidades, estão entre as 

informações cuja apresentação visual pode ser mais eficiente do que a apresentação 

verbal. Como diz Joan Costa, visualizar é traduzir dados abstratos que não podemos 

perceber e, consequentemente, nem conhecer e compreender, ou seja, visualizar é um 

trabalho de transformação, de transcodificação, convertida em uma apresentação inédita 

de coisas que contenham informação útil (COSTA, 1998: 24). 

 

Um dos primeiros autores a desenvolver um conjunto de reflexões e discussões técnicas 

sobre os modos gráfico-visuais de estruturar as informações, dentro do que ele chama de 

“semiologia gráfica”, é o pesquisador e cartógrafo francês Jacques Bertin, ao publicar, 

em 1967, o livro Sémiologie Graphique. Les diagrammes. Les réseaux. Les cartes. 

Como afirmam Christian Metz e Michele Lacoste, o livro é uma 

 

exploração detalhada do código utilizado na figuração gráfica da informação: enumeração e 

classificação dos traços pertinentes da expressão (as “variáveis”); avaliação de sua aptidão 

em transmitir os conteúdos (os “componentes da informação”); classificação dos principais 

tipos de gráficos utilizados em nossa civilização (cartas, redes, diagramas) segundo suas 

características estruturais internas; estudo minucioso das aplicações; ilustração abundante. 

Depois deste trabalho, o código gráfico é um dos códigos técnicos melhor conhecidos 

atualmente (in VVAA, 1974: 145). 

 

Bertin analisa rigorosamente o que ele chama de graphique (expressão traduzida no 

Brasil em outra obra de Bertin, nos anos 1980, como “neográfica”)
122

. A sua obra se 

caracteriza por abordar a informação gráfica como algo até certo ponto complexo e 

elaborado, que não se lê em uma “passada de olhos”, mas que solicita uma atividade do 

leitor diante daquilo que ele vê, em termos gráfico-informacionais. Além disso, ele 

afirma que o que caracteriza a neográfica são as possibilidades práticas de manipular 

(“manipular”, aqui, no sentido de “remanejar”) os elementos de um diagrama (1986: 5). 

Assim, além da visualização e da esquematização de dados, é possível, dependendo da 

                                                 
121

 “El diseño de información en el sentido más amplio consiste en la selección, organización y 

presentación de la información para una audiencia determinada. La información en sí puede venir de casi 

cualquier lugar: una mapa del tiempo, un horario de vuelos o un conjunto de datos estadísticos”. 
122

 Discutiremos os aspectos ligados ao termo graphique e a sua tradução no Brasil, “neográfica”, em 2.1. 
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ocasião, a manipulação de dados visando uma tomada de decisões, gerando vários tipos 

de matriz
123

; ou seja, para Bertin, um gráfico é algo que pode ser dinâmico. 

 

Um gráfico não é somente um desenho; é uma responsabilidade, às vezes muito séria, na 

decisão. Não se “desenha” um gráfico de uma vez por todas. É “construído” e reconstruído 

até que revele todas as relações mantidas pelos dados. As melhores operações gráficas são 

aquelas realizadas por quem deve tomar a decisão (BERTIN, 1986: 16). 

 

Para Bertin, o desenhista deve produzir vários gráficos, até que ele consiga chegar à 

forma ideal do tratamento gráfico de uma dada informação. Assim, seria necessário 

fazer um primeiro esboço, buscar o melhor e mais adequado meio de representação 

visual (rede, mapa, organograma), fazer agrupamentos (quando necessário), 

simplificações e rearranjos até se obter a forma gráfica ideal. Visualizar provisoriamente 

é apenas uma primeira etapa, até que se obtenha uma boa versão final da informação 

tornada gráfica. 

 

Outra ideia de Bertin é de que existe também o que ele chama de neográfica dinâmica, 

em oposição a uma neográfica estática. Assim, um gráfico finalizado serve para 

esquematizar dados, mas também para simular situações e auxiliar na tomada de 

decisões, tudo isso com base em arranjos de matriz
124

. Como veremos em 2.3.2, a ideia 

de mudança de dados para auxiliar na tomada de decisões faz parte também da noção de 

infografia dinâmica e vem sendo adotada por alguns jornais e publicações na Internet
125

. 

 

Grande parte dos autores que defende o uso de RGVs para fins de visualização usa 

como argumento a ideia de que elas, de algum modo, facilitam a compreensão e a 

percepção de um dado fenômeno, seja porque pode ocorrer uma simplificação desta, 

seja porque uma explicação visual seja mais simples; assim, uma rápida passada de 

olhos seria “suficiente” para a compreensão do que está descrito e/ou relatado. É o caso, 

por exemplo, de Leturia (1998), ao tratar das vantagens da infografia no jornalismo. 

 

Quando o objetivo é explicar, os infográficos permitem que matérias complicadas – nas 

quais o uso de elementos verbais tornaria tudo um acúmulo de palavras - possam ser 

compreendidas de maneira rápida e entretida. Desta forma, a informação numérica, do 

                                                 
123

 Ver verbete “matriz” no glossário. 
124

 Para mais detalhes sobre as operações matriciais e seus arranjos gráficos, aconselhamos o leitor a ler 

diretamente a obra de Bertin (1986), para evitarmos um grande desvio em nossa discussão. 
125

 Devemos referenciar aqui, como uma espécie de “aprofundamento” do trabalho de Bertin, a obra de 

Leland Wilkinson, The Grammar of Graphics (1999), aplicada à busca de uma gramática da linguagem 

gráfica para dados estatísticos em ambientes informáticos. Não tivemos, infelizmente, acesso a essa obra, 

cumpre destacar. 
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tempo, estatística e muitas outras serão mais efetivas sendo ilustradas do que mediante o 

puro uso de texto
126

 (LETURIA, 1998). 

 

Há quem não pense assim. Cairo (2008: 29) prefere falar daquilo que chama de 

“infografia analítica”, a qual, por conta da visualização da informação, facilita a 

capacidade de análise do assunto em questão, por ser um “suporte da compreensão”. 

Com isso, ele critica parte dos autores de língua espanhola que, de um lado, destacam o 

potencial da infografia como ferramenta jornalística e, de outro, destacam o potencial 

“atrativo” da infografia num mundo supostamente dominado pela imagem e pela cultura 

visual (televisão, internet etc.), onde os leitores (“paradoxalmente”, diríamos nós) já não 

“leem” (CAIRO: 2008: 30). Além disso, Cairo critica a noção de que a leitura de 

infografia “acelera” o tempo de leitura, sendo por isso mais “eficaz” do que o texto 

verbal, e destaca que a simplificação da informação não consiste em uma degradação 

dos dados no sentido de torná-los mais divertidos ou atrativos (CAIRO, 2008: 33). O 

que não quer dizer que Cairo seja um adepto da busca “totalitária e exclusiva” da 

informação visualizada: ele concorda com a ideia de que cognição e emoção caminhem 

juntas
127

. Assim, uma boa infografia jornalística deveria tanto ser precisa e complexa (se 

necessário) e, ao mesmo tempo, deve ter algum grau de atratividade junto ao leitor
128

. 

 

Além disso, é necessário acrescentar que grande parte dos gráficos, mapas e esquemas 

fazem uso dos números atrelados a medidas, ou seja, a unidades de grandeza altamente 

convencionais. O fato de um mapa do tempo, por exemplo, ser uma RGV pouco adianta 

se as temperaturas nele vierem indicadas conforme a escala Fahrenheit, e não conforme 

a escala Celsius, o que exigiria um esforço adicional de conversão das medidas. Ou seja: 

uma RGV e seu grau de “facilidade de leitura” dependem, de certo modo, das unidades 

de medidas adotadas em sua confecção
129

. 

 

                                                 
126

 “Cuando el objetivo es explicar, los infográficos permiten que materias complicadas - que de usar 

elementos verbales se perderían en un cúmulo de palabras - puedan ser comprendidas de manera rápida y 

entretenida. De esta forma, la información numérica, del tiempo, estadística y muchas otras serán más 

efectivas siendo ilustradas que mediante el puro uso de texto”. 
127

 Aqui, o autor se refere aos estudos de Donald A. Norman (2006, 2008), que discutem o papel da 

cognição, da razão e da emoção na relação do ser humano com os objetos. Norman, por sua vez, é adepto 

do pensamento de Antonio Damásio (2009), que defende a importância da emoção nas tomadas de 

decisão racionais. 
128

 Cairo se refere ao “mal-estar” que envolve Tufte (cujo trabalho é mais estatístico) e Holmes (cujo 

trabalho é mais jornalístico). Falaremos sobre isso, por exemplo, em 2.2.1. 
129

 Para mais considerações sobre as medidas, ver ROBINSON, 2007. 
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De qualquer modo, qualquer que seja o ponto de vista, nota-se que tanto a visualização 

de fenômenos físicos quanto a esquematização de conceitos e/ou ideias são ferramentas 

de apoio para a produção de infografias jornalísticas; além disso, nada impede que o 

jornalista utilize as duas possibilidades simultaneamente. Na verdade, acreditamos que a 

junção entre visualização e esquematização possa ocorrer na imprensa, na medida em 

que esta delega para si um conjunto de funções comunicativas: se informar é a 

“estratégia comunicativa” (ou a função) mais comum do jornalismo, nem por isso ela é 

a única. O jornalismo também adota outras “estratégias”: mostrar, ensinar, argumentar, 

visibilizar, orientar etc. Assim, consideramos o fato de que as infografias jornalísticas 

não apenas informam, mas também são usadas dentro de estratégias de enunciação mais 

específica, como as citadas há pouco. Por considerarmos que esses textos infográficos 

são voltados para um público não especializado (os leitores dos jornais ditos da “grande 

imprensa”), a estratégia de hibridação entre processos de esquematização e de 

visualização parece o mais compatível com aquilo a que os jornais se propõem: 

visualizar esquematicamente aspectos da realidade que não podem ser registrados 

mecanicamente ou descritos textualmente. Quanto à dinamização dos dados, esta se 

torna mais pertinente no âmbito dos veículos online, e permite aos jornais agregar uma 

outra estratégia: a da simulação de realidades possíveis, a fim de auxiliar o leitor em 

uma tomada de decisão
130

; na prática, porém, nada impede que jornais impressos 

publiquem gráficos e similares a serem preenchidos e/ou manipulados pelos leitores
131

. 

 

Pode-se perguntar (não sem alguma razão) se “esquemas” e “visualização da 

informação” não seriam termos idênticos e que representam uma mesma coisa. Aqui, é 

preciso considerar que os esquemas são percebidos como um produto da linguagem e, 

portanto, serve às mais diversas finalidades comunicativas (informativas, lúdicas, 

ficcionais, representacionais). Um exemplo claro disso está presente na obra de Luigi 

Serafini intitulada Codex Seraphinianus, de 1981. O livro retrata um mundo imaginário 

(quase no melhor estilo de Jorge Luis Borges) e traz vários verbetes, imagens e 

esquemas a respeito de objetos inexistentes e/ou absurdos, tudo escrito num alfabeto 

                                                 
130

 Um exemplo presente em Alberto Cairo: o site do jornal El Mundo publicou a planta de um 

apartamento de 25 m
2
 e disponibilizou vários ícones representando móveis que podiam ser arrastados 

pelo leitor para dentro do espaço. A ideia era auxiliar o leitor na noção do que se pode fazer em um 

espaço tão diminuto, alterando as representações de suas possíveis características físicas (CAIRO, 2008: 

72-3). 
131

 Um exemplo simples: tabelas de preços de material escolar ou itens da cesta básica, com espaços em 

branco para serem preenchidos com os valores a serem calculados pelo leitor. 
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também completamente sem sentido. A obra de Serafigi parece brincar com a 

Encyclopédie de D‟Alembert e Denis Diderot e, consequentemente (dentre outras 

coisas), com a noção de saber nela embutido
132

. Mas chama a atenção o modo como o 

autor estabelece relações esquemáticas entre objetos sem sentido, bizarros, inexistentes, 

usando desse tipo de linguagem para “explicar” seus mundos fantásticos (figura 11). 

 

   

Figura 11 – exemplo de páginas do livro Codex Seraphinianus, de Luigi Serafini 

 

Quanto à visualização da informação, consideramos como uma técnica, um modo 

específico de se fazer uso da Esquemática (e que necessita, por vezes, do auxílio dos 

textos verbais e das imagens). Ou seja: visualizar o “invisível” através de um esquema é 

uma etapa inicial; incluir outras informações adicionais (textuais, visuais, cromáticas) é 

outra etapa, é transformar o esquema em informação. 

 

1.7 Aspectos gerais da visualização da informação 

 

Vimos que durante a Modernidade se instituiu grande parte das bases das RGVs. Porém, 

na contemporaneidade, outros aspectos precisam ser considerados, como o crescimento 

potencialmente exponencial da quantidade de informações e também da quantidade de 

produtores de informações
133

. Como afirma o consultor norte-americano Stephen Few, 

por exemplo, em análise sobre as apresentações visuais de informações quantitativas em 

                                                 
132

 A Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné dês sciences, dês arts et dês métiers, escrita entre 1751 e 

1772 e composta por 35 volumes ilustrados, tinha por finalidade reunir a maior quantidade de 

conhecimentos possíveis, baseados na razão, memória e imaginação. 
133

 Se tomarmos como parâmetro a Internet, que contribui de modo decisivo para esse crescimento 

exponencial da produção da informação no mundo, devemos ter em mente que esse crescimento é 

“potencial”, uma vez que, por exemplo, a quantidade de IPs (Internet Protocols), versão 4, disponíveis 

está diminuindo gradativamente, o que tem levado os pesquisadores da área de Tecnologia da Informação 

a pensarem na criação de outros protocolos, como o IPv6 (MOREIRAS, 2009). 
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um information dashboard (literalmente, “quadro de informações”) na área econômica e 

das tecnologias de informação, lembra que as informações em excesso têm provocado 

“um tsunami de dados que nos envolve e nos nivela em seu rasto”
 134

 (FEW, 2006: xi). 

 

Se temos a multiplicação das quantidades de informações e das fontes produtoras de 

informação (que ajudam a caracterizar aquilo que pesquisadores como Antonio Fausto 

Neto e Verón chamam de midiatização da sociedade
135

), temos também a ampliação 

dos públicos que necessitam consumir esses diferentes tipos de informação. Joan Costa 

propõe (1998: 25), de modo geral, a existência de três tipos amplos de destinatários para 

os quais essas informações visualizadas podem ser produzidas, relacionados às 

respectivas funções e linguagens gráficas pertinentes (tabela 4). 

 

Âmbito da 

aplicação 

Ciência Técnica Prática cotidiana 

Funções Investigação / divulgação Desenvolvimento / estratégia / 

inovação e aprendizagem / 

autoaprendizagem 

Consumo / invenção 

tecnológica 

Destinatários Teóricos / engenheiros Grande público / especialistas / 

experts 

Não especialistas / 

usuários / profissionais 

Linguagens 

gráficas 

dominantes 

Iconografia técnica / 

esquemas 

Desenhos técnicos / 

esquemática / ilustrações 

Imagens utilitárias / 

gráficos / pictogramas 

Tabela 4 – classificação de tipos de destinatários da informação, segundo Costa (1998) 

 

Percebemos que a infografia, ao menos no âmbito do jornalismo, tende a ser usada na 

esfera da técnica e da prática cotidiana (exceto, obviamente, quando se trata do 

jornalismo científico voltado para o público especializado). Isso implica o uso de 

esquemas mais simplificados e didáticos, voltados para o público-leitor específico de 

cada publicação jornalística. 

                                                 
134

 “A tsunami of data that rolls over and flattens us in its wake”. 
135

 A ideia de “midiatização da sociedade” aparece em Verón em um texto de 1984 (republicado em 2001: 

13-40). O autor fala em uma sociedade em vias de midiatização quando o funcionamento das instituições, 

das práticas, dos conflitos e da cultura começa a se estruturar em relação direta com a existência dos 

meios (por exemplo, as campanhas eleitorais). Essa noção é uma espécie de avanço em relação ao 

conceito de pseudo-acontecimento proposto pelo historiador norte-americano Daniel Boorstin na obra The 

Image (1961), pois esta pressupunha a existência de fatos preparados para a mídia; no pensamento de 

Verón, com a midiatização da sociedade, a vida privada-cotidiana será definida pelo conjunto dos campos 

não midiatizados (2001: 15-6). Fausto Neto vai além e fala que a midiatização da sociedade ocorre 

quando os agentes sociais se utilizam de estratégias e regras inerentes ao próprio sistema midiático 

(2006b: 39-57). 
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De qualquer modo, tudo isso leva a se trabalhar com quantidades cada vez mais de 

dados, o que solicita 1) a compreensão dessa massa de informações, 2) a capacidade de 

expressá-las visualmente da melhor maneira possível, 3) o tratamento gráfico-visual 

dessas informações e dados do modo o mais preciso possível, e 4) o uso de ferramentas 

adequadas (softwares) para cada situação, a fim de melhor e mais rápido processar esses 

dados cada vez mais numerosos. 

 

O estatístico e professor norte-americano Edward Tufte enumera alguns princípios de 

“excelência gráfica da visualização da informação”, os quais consideramos pertinentes: 

a apresentação de dados interessantes; a apresentação de ideias complexas comunicadas 

com clareza, precisão e eficiência; a possibilidade de sugerir ao leitor a maior 

quantidade possível de ideias no menor tempo possível com o mínimo de tinta possível 

no menor espaço possível; e a exigência da verdade sobre os dados (TUFTE, 1998a: 

51). Em relação a esse último item em particular (e na busca, nos termos de Tufte, da 

“integridade gráfica”), a tendência é que sobrem críticas para a imprensa (mas também 

para governos e empresas), pelo modo “impreciso” (para não dizer “distorcido 

graficamente”) como certos dados são publicados em forma de gráficos. Tufte chega a 

propor um “fator de mentira” (lie factor) para calcular o valor de distorção em um 

gráfico, baseado na seguinte fórmula: 

 

 

 

Assim, se o fator de mentira for igual a 1, então o gráfico pode ser considerado exato 

em relação aos dados; porém, quando esse fator for maior do que 1,05 ou menor do que 

0,95, ele passa a indicar uma “distorção substancial”. Um dos exemplos dados por ele é 

um gráfico que visualiza dados referentes à política de economia de combustíveis 

adotada pelo governo norte-americano, em 1978, junto aos fabricantes de automóveis. O 

gráfico mostra a variação desse índice ao longo de oito anos. Em 1978, andava-se 18 

milhas por galão; em 1985, andava-se 27,5 milhas por galão, o que implica uma 

variação de 53%
136

. Ou seja, é preciso calcular a variação percentual desses dados: 

                                                 
136

 A conversão das medidas de distâncias e de volume (quilômetros e litro), aqui, é desnecessária, pois os 

resultados finais seriam absolutamente os mesmos. 
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[(27,5 – 18)∕18] x 100 = 53% 

 

Porém, Tufte mostra que a representação gráfica da variação desse índice é bastante 

desproporcional à variação real dos dados anunciados (figura 12). 

 

 

Figura 12 – gráfico extraído de Tufte, 1988a 

 

No gráfico, o ano de 1978 (18 milhas por galão) é representado por uma linha com 0,6 

polegadas no alto do triângulo, enquanto o ano de 1985 (27,5 milhas por galão) é 

apresentado em uma linha de 5,3 polegadas na parte de baixo do triângulo. Ou seja: 

 

[(5,3 – 0,6)∕0,6] x 100 = 783% 

 

Assim, uma variação de dados da ordem de 53% é mostrada visualmente com uma 

variação de 783%, o que produz um fator de mentira de quase 14,8 (14,7735...), ou seja: 

 

fator de mentira = 783/53 = 14,8 

 

Precisão gráfico-visual similar é perseguida por Jacques Bertin no âmbito da graphique 

(substantivo). Bertin define esse termo a partir da noção de que o homem apresenta um 

sistema perceptivo que se baseia (ao menos, diríamos nós) nos ouvidos e nos olhos 

(pois, como diz ele, o ouvido pode entender uma equação ao telefone, mas não um 

mapa) (1970: 169-71; 1986: 178-9). A partir dessas possibilidades, Bertin propõe a 

existência de três tipos de sistemas de percepção, conforme a tabela 5. 

 



83 

 

 

Tabela 5 – sistemas de percepção propostos por Jacques Bertin (1970) 

 

O sistema que interessa a Bertin é o monossêmico (composto de signos matemáticos e 

elementos gráficos), no qual o conhecimento da significação de cada signo precede a 

observação do conjunto dos signos. Ou seja: cada signo só pode ter uma única 

significação, na medida em que, aqui, a palavra sempre precede o signo. Por isso Bertin 

vai diferenciar entre graphique e graphisme (ou, conforme a tradução brasileira, entre 

neográfica e grafismo, respectivamente
137

). 

 

Como representar uma fábrica? Existe uma infinidade de boas representações. A escolha é 

uma arte. É o grafismo (...). A fábrica A emprega duas vezes mais operários do que a fábrica 

B. Há uma única representação: fazer que A seja duas vezes maior que B. Isto não é uma 

arte, porque não existe escolha. É a neográfica (...). Neográfica e grafismo são duas 

linguagens fundamentalmente diversas em seus objetivos. Sua confusão, que conduz a 

convenções enganosas, é a fonte dos mais grosseiros erros gráficos (BERTIN, 1986: 177-8. 

Grifo no original). 

 

Ou seja: o grafismo é o conjunto das diversas possibilidades de uso dos elementos 

visuais para fazer a representação de algo (de modo realista, caricatural, abstrato etc.); já 

a graphique implica um conjunto de signos que não podem ter outra significação. 

Assim, voltando ao exemplo de Bertin, se a fábrica A é duas vezes maior do que a 

fábrica B (pois A emprega duas vezes mais pessoas do que B), a representação gráfica 

dessa relação entre A e B implica que sempre A seja duas vezes maior do que B, 

qualquer que seja a escolha gráfica usada para fazer tal representação, como no exemplo 

a seguir. 

 

                                                 
137

 Como afirmamos em nota anterior, a discussão sobre a tradução dos termos será aprofundada em 2.1. 
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No gráfico acima (simplificado ao máximo, e usado apenas para ilustrar o raciocínio de 

Bertin), A tem duas vezes a altura (2x) de B (x). E, qualquer que seja o modo de 

representar a relação entre A e B, do ponto de vista da relação entre as variáveis visuais, 

uma dessas variáveis terá de ter sempre o dobro do tamanho da outra. Por outro lado, 

seria equivocado o seguinte tipo de representação: 

■= A; ■ = B 

 

Aqui, A não é duas vezes maior do que B, mas sim quatro vezes maior, ou seja, A = 4B. 

Se considerarmos que cada lado de B seja igual a 1 cm, por exemplo, a área de B será 

de 1 cm
2
, enquanto a área de A será de 4 cm

2
. Em vez de duplicar, ela quadruplica. Esse 

é um dos tipos de erro mais comuns na feitura de gráficos estatísticos: pretender 

visualizar a mudança de uma única dimensão alterando duas dimensões; uma variação 

desse erro é querer visualizar a mudança de duas dimensões e alterar três dimensões, o 

que é comum ao se usar figuras geométricas bi ou tridimensionais, pictogramas ou 

figuras humanas (figura 13) (NORTH, 2006; TUFTE, 1998a: 69-73; ALEXANDRINO 

DA SILVA, 2006: 157). 
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Figura 13 – gráfico pictográfico falacioso, extraído de Tufte, 1998a 

 

Possibilidades de equívocos apontados por Tufte e Bertin à parte, a visualização da 

informação é fundamental para o desenvolvimento de várias áreas. Um exemplo é a 

importância dos desenhos técnicos, esboços, croquis e projetos de protótipos, 

construções arquitetônicas etc., para o desenvolvimento de realizações futuras. Yves 

Deforge considera a sua importância, como ele mostra a partir de alguns dos primeiros 

esboços de desenhos técnicos feitos pelos antigos egípcios (figura 14). 

 

 
Figura 14 – desenho técnico de construção em papiro, extraído de Deforge, 1981 

 

Entre esses documentos está, por exemplo, o esquema de feitura da cabeça de uma 

estátua da deusa Ísis: nele, conforme Deforge, há uma série de desenhos precisos e 

traçados em roxo sobre uma superfície quadriculada de modo regular. Em relação a esse 

documento, ele é incisivo: “até que se prove o contrário, é o primeiro exemplo de 
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grafismo técnico completo do qual se tem conhecimento”
138

 (DEFORGE, 1981: 20). O 

autor atenta ainda para o fato de que essas imagens auxiliares na construção e execução 

de obras, por serem desenhos técnicos e não meras imagens ilustrativas, desempenham 

tripla função: “apoio para a criação, guia para a fabricação e memória para o 

futuro”
139

 (DEFORGE in COSTA & MOLES, 1991: 71).  

 

Parece impossível que monumentos tão consideráveis como os que conhecemos por 

vestígios materiais – templos, pirâmides ou conjuntos de casas – pudessem ser construídos 

mediante um quadro de referência memorizado, qualquer que fosse a sua forma. Não é 

impossível sustentar que a construção das pirâmides tenha se realizado a partir de algumas 

fórmulas básicas ou de tabelas de proporções, já que a própria construção estava controlada 

por dispositivos simples (...). Também as grandes estátuas poderiam ter sido feitas não a 

partir de desenhos, mas a partir de modelos que dispuseram relações de proporção com um 

módulo de ampliação constante no momento da execução. Ficaríamos reduzidos a nos 

conformar com estas suposições se não se tivessem conservado alguns documentos 

decisivos
140

 (DEFORGE in COSTA & MOLES, 1991: 71. Grifos no original). 

 

Outro aspecto relevante no tocante às RGVs: se por um lado elas necessitam ser 

precisas, por outro elas necessitam ser claras. Em muitos casos, para se atingir essa 

clareza é necessário eliminar informações visuais consideradas desnecessárias. Em 

outros termos: para melhor informar, é preciso omitir certas informações. O pesquisador 

de arte Rudolf Arnheim, por exemplo, diferencia entre as propriedades de um registro 

fotográfico e as dos desenhos de finalidade técnico-científica feitos à mão. 

 

A razão é que as imagens [fotográficas] nos dão a coisa “em si” revelando-nos a respeito de 

algumas de suas propriedades (...). Uma ilustração técnica deve dar proporções e ângulos 

exatos, estabelecer a concavidade ou convexidade de uma dada parte, e distinguir entre 

unidades. Isto significa não apenas que a melhor ilustração é aquela que omite detalhes 

desnecessários e escolhe características reveladoras, mas também que os fatos relevantes 

devem ser comunicados aos olhos sem ambiguidade (ARNHEIM, 1989: 146). 

 

Outros autores abordam a omissão de detalhes nas RGVs, como o geógrafo norte-

americano Mark Monmonier, para quem 

 

                                                 
138

 “Jusqu‟à preuve du contraire, c‟est le premier exemple de graphisme technique complet que l‟on 

connaisse”. 
139

 “Apoyo para la creación, guía para la fabricación y memoria para el futuro” (Grifos no original). 
140

 “Parece imposible que monumentos tan considerables como los que conocemos por vestigios 

materiales – templos, pirámides o conjuntos de viviendas – hayan podido ser construidos mediante um 

marco de referencia memorizado, fuera en la forma que fuera. No es imposible mantener que la 

construcción de las pirámides se haya realizado a partir de algunas fórmulas básicas o de tablas de 

proporciones, ya que la propia construcción estaba controlada por dispositivos simples (…). Asimismo, 

las grandes estatuas podrían haber sido hechas no a partir de dibujos, sino a partir de modelos que 

dispusieran de relaciones de proporción con un módulo de ampliación constante en el momento de la 

ejecución. Quedaríamos reducidos a conformarnos con estas suposiciones si no hubieran conservado 

algunos documentos decisivos”. 
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não apenas é fácil mentir com mapas, é essencial. Para retratar importantes conexões de um 

mundo complexo e tridimensional em uma folha lisa de papel ou em uma tela de vídeo, um 

mapa deve distorcer a realidade (...). Não há como fugir do paradoxo cartográfico: para 

apresentar uma cena útil e verídica, um mapa exato deve contar mentiras brancas
141

 

(MONMONIER, 1996: 1. Grifo nosso). 

 

Em outros termos, podemos dizer que a feitura de uma RGV implica a feitura de uma 

seleção dos elementos considerados mais importantes para a sua realização. Assim 

como o repórter elege os aspectos mais importantes de seu texto e o fotógrafo elege o 

melhor enquadramento (que é por si só um trabalho de seleção), o desenhista deve 

considerar apenas o que é relevante. De certo modo, isso parece ir contra os preceitos 

jornalísticos, na medida em que fica a impressão de que se está alterando uma imagem 

(cartográfica, por exemplo)
142

. Assim, se é importante que o jornalista tenha noção de 

que a omissão de dados supérfluos é necessária para melhor visualizar determinadas 

informações, ele deve também conhecer os modos como a informação pode ser 

falseada, a fim de buscar evitar ao máximo qualquer tipo de equívoco numa RGV; neste 

último caso, a bibliografia disponível é considerável (MONMONIER, 1996; HUFF, 

1992; CAMPBELL, 2002; FEW, 2006: 49-76; NORTH, 2006; TUFTE, 1998a: 53-77, 

HOLMES, 1984: 166-77; WHITE, 2006: 168-70)
143

. 

 

De modo mais geral, o consultor norte-americano Dan Roam defende a existência de 

seis maneiras de ver o mundo e que, a cada uma delas, corresponderia um modo de 

mostrar, conforme a tabela 6 (2009: 91-9; 145-56). Essas ditas “maneiras de ver o 

mundo” implicam algum teor de didatismo em relação aos fatos e aos modos como eles 

podem ser descritos. 

 

 

                                                 
141

 “Not only is it easy to lie with maps, it‟s essential. To portray meaningful relationships for a complex, 

three-dimensional world on a flat sheet of paper or a video screen, a map must distort reality (…). There‟s 

no escape from the cartographic paradox: to present a useful and truthful picture, an accurate map must 

tell white lies”. 
142

 Alguns jornais têm usado imagens de satélite obtidas através da Internet ou com o uso de geobrowsers 

(Google Earth, Bing Maps, World Wind, Open Street Map, Leica Titan), as quais se apresentam muitas 

vezes em “estado bruto”, sem edição. Uma imagem dessas necessita de edição para se tornar inteligível e 

apresentar a informação do modo mais adequado possível. 
143

 Entre os erros e falácias mais comuns na área de visualização da informação estatística, podemos 

enumerar alguns: distorção do gráfico estatístico para enfatizar um ponto; expansão do eixo x de um 

gráfico estatístico para amenizar a inclinação das linhas, ou a condensação do mesmo eixo para acentuar a 

inclinação dessas linhas; início da escala do gráfico estatístico em ponto distinto de zero; inversão da 

disposição dos dados numéricos no eixo da abscissa (ou seja, da direita para a esquerda); criação de ilusão 

com a perspectiva; distorção da escala em um mapa; incompletude deliberada de informações 

importantes. 
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O que ver? O significado Como mostrar 

quem / o quê? representação qualitativa retratos 

quanto? representação quantitativa gráficos 

onde? posição no espaço mapas 

quando? posição no tempo cronogramas 

como? causa e efeito diagramas de fluxo 

por quê? dedução e predição matrizes de variáveis múltiplas 

Tabela 6 – modos de ver e de mostrar, segundo Roam (2009) 

 

Ainda que a obra de Roam esteja mais voltada à tomada de decisões no âmbito 

empresarial a partir de esboços e desenhos, tendo assim um foco mais específico, a 

classificação do autor é útil no que diz respeito aos modos de visualização (embora não 

exatamente uma novidade
144

). Além disso, ele lembra que é possível fazer combinações 

entre esses tipos de RGV (2009: 162), o que amplia o universo de possibilidades; um 

exemplo (figura 15), extraído da obra de Holmes (1984), mistura elementos e recursos 

gráficos e narrativos oriundos da estatística e dos quadrinhos. Como se pode deduzir do 

quadro proposto por Roam, a coluna das perguntas equivale quase que totalmente ao 

conjunto das clássicas perguntas do lide jornalístico
145

. 

 

 

Figura 15 – gráfico que mistura elementos numéricos e sequenciais, extraído de Holmes, 1984 

 

Em termos gerais, podemos considerar o conjunto de todas as possibilidades de 

visualização da informação como VI (onde VI = {mapas, organogramas, gráficos, 

tabelas etc.}), e o conjunto de todas as possíveis infografias como I (onde I = 

{infografias}). Assim, toda infografia é um processo de visualização da informação 

                                                 
144

 Roland Barthes lembra, em seu célebre texto “A Retórica Antiga”, a existência, na Antiguidade, da 

chreia, ou seja, de um exercício de virtuosismo no qual um tema deveria passar por uma série de lugares: 

quis? Quid? Ubi? Quibus auxilis? Cur? Quomodo? Quando? (BARTHES, 1987: 67-8). Ou seja: a chreia 

“antecipou” as questões-chave do lide jornalístico. Sobre o conceito de lide, ver glossário. 
145

 Voltaremos a esse assunto em 2.2.1, em particular com as considerações de Eric K. Meyer. 
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(portanto, VI contém I, ou VI  I), mas nem toda visualização de informação é uma 

infografia (esquema 4). Com isso, reiteramos que os aspectos relevantes para a 

visualização da informação são também relevantes para a feitura de infografias. 

 

 

Esquema 4 – relação lógica entre infografia e visualização da informação 

 

1.8 A arquitetura da informação 

 

Finalmente, devemos lembrar a proximidade entre as expressões “visualização da 

informação” e “arquitetura da informação”, esta sendo cunhada por Richard Saul 

Wurman em 1975. Apesar de serem parcialmente distintas, ambas partem de uma 

mesma premissa: traduzir e transformar dados em quantidades consideravelmente 

grandes em algum tipo de informação visual que gere a compreensão por parte do leitor. 

Wurman propõe que os princípios de organização da informação devam obedecer a 

cinco princípios: lugar, alfabeto, tempo, categoria e hierarquia. Ou seja: conforme sua 

localização espacial, sua posição alfabética, sua cronologia, sua organização por itens 

ou categorias e suas qualificações e/ou gradações (qualitativas, quantitativas, como 

raridade, preço etc.) (WURMAN, 2005: 40-1). 

 

A diferença entre as duas expressões não é apenas de nomenclatura: a visualização da 

informação tem como preocupação basicamente (mas não exclusivamente) a 

apresentação visual da informação, ao passo que a arquitetura da informação tem por 

finalidade não apenas a apresentação dos dados, mas, principalmente, a rápida 

localização desses dados, através da categorização e da organização prévias da 

informação. Em suma: os dois campos tratam das mesmas coisas (dados informativos), 

mas com ênfases distintas (visualização da informação x recuperação e/ou 
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processamento da informação). Apesar da diferença de ênfase, as RGVs de ambos os 

campos tendem a ser as mesmas (mapas, gráficos, tabelas, organogramas, diagramas 

etc.), uma vez que, para se localizar a informação requerida, é preciso saber de antemão 

como a mesma foi trabalhada previamente. 

 

A aproximação entre os termos “visualização da informação” e “arquitetura da 

informação” não chega a causar confusão entre os dois termos, ainda que haja alguns 

pontos em comum entre eles, importantes de serem enfatizados. Relembremos os 

princípios de organização da informação apontados por Wurman: lugar, alfabeto, 

tempo, categoria e hierarquia. A cada um desses princípios podemos dizer que 

corresponde um tipo de RGV, conforme a tabela 7. 

 

Princípios de organização da 

informação 

Representação gráfico-visual 

correspondente 

lugar mapa 

alfabeto tabela alfabética 

tempo cronograma, linha do tempo 

categoria diagrama 

hierarquia organograma 

Tabela 7 – princípios de organização da informação e as representações gráfico-visuais equivalentes 

 

Ter esses princípios em mente é importante, pois eles ajudam o responsável pela 

visualização da informação a saber como dispor a informação do modo mais adequado e 

compreensível para seu público específico. Como afirma Wurman, “compreender a 

estrutura e a organização da informação permite extrair dela valor e significado” (2005: 

42). 

 

Uma vez tendo definido o conceito de “visualização da informação”, e ter feito sua 

diferenciação em relação ao conceito de “arquitetura da informação”, nosso próximo 

passo é iniciar a discussão sobre a origem do termo “infografia” e a discussão sobre o 

conceito de infografia; é o que faremos a seguir. 
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2 O conceito de infografia. Problemas de tradução, dicionarização, definição 

 

A partir daqui, nossa meta se torna mais específica: definir alguns aspectos peculiares 

ao termo e ao conceito de infografia que iremos desenvolver ao final deste capítulo. 

Para tal, vamos iniciar analisando os modos como os termos “gráfica”, “infografia” e 

afins são compreendidos e traduzidos nos idiomas aqui pesquisados (inglês, francês, 

espanhol e português), a fim de melhor mostrar as diferenças semânticas e conceituais 

que envolvem esses termos e alguns aspectos daí recorrentes (tradução, dicionarização 

etc.). Discutiremos ainda a acepção do termo “infografia” no âmbito da computação, 

especificamente no tocante às imagens de síntese, e na esfera do jornalismo. A 

finalidade dessa discussão é deixar claros os motivos que levam a essa confusão, a fim 

de melhor compreender os aspectos avaliados no capítulo seguinte, quando analisamos 

como os diversos autores enxergam o objeto. 

 

Inicialmente, temos de empreender, ainda que rapidamente, uma revisão sobre a noção 

de “conceito” e os problemas que gravitam à sua volta (definição, tradução, 

dicionarização), central no desenvolvimento das ciências em geral e também importante 

em nossa discussão em particular. A noção de conceito, em sua origem (conceptum), 

está ligada a termos como “pensamento” e “ideia”. Além disso, serve para designar 

logicamente tanto objetos únicos quanto classes de objetos, ainda que decidir quais 

objetos constituem uma classe, e a partir de quais critérios (a fim de estabelecer sua 

extensão e sua compreensão), não seja tarefa fácil. Entre as funções do conceito, 

podemos enumerar as propostas por Grawitz (apud LAKATOS & MARCONI, 1986: 

102): organizar a realidade; guiar a investigação; designar por abstração; e prever outros 

problemas. Ou seja, respectivamente: manter as características distintivas e 

significativas dos objetos ou fenômenos; indicar o ponto de vista que vai nortear a 

pesquisa; permitir imaginar o que não é diretamente perceptível; e permitir extrair certas 

consequências que podem levar a outros resultados. Com relação à nossa pesquisa, o 

aspecto funcional mais relevante da discussão conceitual é justamente tentar designar as 

características distintivas e significativas que se mostram mais pertinentes para o 

conceito de “infografia”, ainda que as outras funções possam estar também presentes. 

 

Lakatos e Marconi, por sua vez, lembram algumas “inconsistências” e “limitações” 

relativas ao emprego dos conceitos. São elas: a difícil traduzibilidade de uma língua 
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para outra; a polissemia do significado conceitual em outros quadros de referência; a 

referência a diferentes fenômenos; a existência de termos diferentes que se referem ao 

mesmo fenômeno; e a contínua mudança do significado dos conceitos (1986: 104-6). 

Veremos também como essas “inconsistências e limitações” estão presentes na 

problemática da definição do conceito de “infografia”, como problemas de tradução de 

termos, uso de mesma expressão lexical para diferentes fenômenos e existência de 

diferentes termos para o mesmo fenômeno. 

 

Outro autor que aponta outros aspectos relevantes é o filósofo francês Gérard Fourez 

(1995: 108-9). Ele lembra que o conceito pode ser percebido sob dois enfoques. Um 

deles é o idealista, que tende a perceber as normas como universais e eternas sobre o 

real; nesse caso, o conceito tende a ser um já dado, inquestionável, cercado de perguntas 

secundárias, mas nunca relativas ao conceito em si. O segundo enfoque é o histórico, o 

qual percebe o conceito como resultado de uma evolução; nesse caso, o conceito é uma 

construção, suscetível de ser sempre questionado. Além disso, Fourez aborda a questão 

da ausência do conceito, ou seja, a ausência do que falar a respeito dele, o que implica 

na impossibilidade de sua percepção em uma situação anterior; é com o nascimento de 

um conceito que vai se formar um novo discurso ético (FOUREZ, 1995: 238-40). O 

nascimento do conceito se dá a partir de uma norma que vai se consolidando em 

determinados contexto e situação. “Poder-se-ia dizer então que o que produz o conceito 

é a normatividade da convenção particular da linguagem” (FOUREZ, 1995: 240). Aqui, 

é preciso ter em mente a existência de duas situações distintas, das quais só a uma 

Fourez se refere. Uma dessas situações é a criação de um conceito que acompanha a 

criação de algo novo; a outra situação (e a que nos interessa aqui, efetivamente) é a 

criação de um conceito quando o objeto de sua designação é já supostamente existente. 

Em suma: por que criar uma nova denominação para um objeto que já existe e já é 

denominado? A criação de um novo conceito nessas condições específicas implica 

algumas coisas: até onde vai a sua extensão como conceito? O que ele inclui é tudo 

aquilo que não era assim designado antes? Ou inclui elementos já designados? Essas são 

algumas diretrizes que nortearão a discussão neste capítulo e no próximo. 

 

Outro fator importante a ser considerado diz respeito à tradução. Como vimos na 

introdução, Peltzer é contra o uso do termo infografía para se referir à produção gráfico-

visual jornalística e geral. Em parte isso ocorre por problemas de tradução, ainda que, 
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como veremos adiante, haja questionamentos sobre quem são os responsáveis pelo 

termo, se norte-americanos ou espanhóis. O que nos interessa, aqui, de fato, é que a 

tradução nunca é apenas a tradução ipsis litteris de uma palavra, com seu sentido 

preciso e equivalente ao da língua da qual ela foi traduzida. Como lembra o pesquisador 

e tradutor Adail Sobral, “a atividade de tradução mostra que o discurso, e não apenas o 

texto, é a unidade com que trabalhamos” (SOBRAL, 2008: 57. Grifo nosso)
146

. Ou seja: 

não é possível traduzir palavras sem considerar todos os aspectos discursivos, culturais 

e sociais que a envolvem no âmago de seu contexto “original”. Além disso, conforme 

lembra Eco, o problema de uma “equivalência exata” entre palavras de línguas 

diferentes passaria tanto pela possibilidade de haver uma sinonímia exata (ou “seca”, 

diz ele), onde duas palavras de línguas distintas signifiquem a mesma coisa, quanto pela 

possibilidade de que não haja homonímia nessa palavra, ou seja, que ela signifique 

apenas uma única coisa. Porém, como ainda afirma Eco, nem sempre isso é possível, 

uma vez que as palavras podem ter várias acepções, impedindo a “sinonímia seca”, e 

também ter acepções que são “intraduzíveis” em uma só palavra, mas apenas através de 

definições, paráfrases e/ou exemplos concretos (ECO, 2007: 29-40)
147

. 

 

Finalmente, é preciso considerar ainda os aspectos ligados aos processos de 

dicionarização de um termo; quem faz essa discussão é o pesquisador britânico 

Raymond Williams (2000), em obra na qual fez um levantamento de termos-chave 

ligados aos estudos da cultura e da sociedade; a essa obra, o autor prefere não chamar de 

dicionário, mas sim de uma investigação sobre um dado vocabulário, “um corpo 

compartilhado de palavras e significados em nossas discussões mais gerais, em inglês, 

sobre as práticas e instituições que agrupamos como cultura e sociedade”
148

 

(WILLIAMS, 2000: 19. Grifos no original). Porém, o autor lembra que, em alguns 

momentos, no desenvolvimento de alguma argumentação, cada palavra que ele incluía 

obrigava-o virtualmente a colocar sua atenção nela, “porque os problemas levantados 

por seus significados me pareciam inextricavelmente ligados aos problemas para cuja 

                                                 
146

 O autor usa a expressão “discurso” em seu sentido bakhtiniano. 
147

 A posição de Eco, peirciano, parece diferente da de Sobral, bakhtiniano: se para este o que se traduz 

são discursos, transcriando um discurso em um outro discurso (2008: 73), para aquele a tradução não 

ocorre entre sistemas linguísticos, mas entre textos (2007: 41). Ou seja: para Eco, o texto é uma máquina 

semiótica significante que se inter-relaciona com outros textos, contextos linguísticos e informações 

enciclopédicas. 
148

 “Un cuerpo compartido de palabras y significados em nuestras discusiones más generales, en inglés, 

sobre las prácticas y instituciones que agrupamos como cultura y sociedad”. 
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discussão se utilizava [a palavra]”
149

 (WILLIAMS, 2000: 19). A partir disso, Williams 

percebeu um problema de vocabulário em dois sentidos: os significados disponíveis e 

em desenvolvimento de palavras conhecidas, e as conexões explícitas, mas com a 

mesma frequência implícitas, que levam a formações particulares de significado, 

conforme suas “experiências centrais” (WILLIAMS, 2000: 19). 

 

O que significa isso? Por um lado, a existência de conceitos que se ligam a significados 

já existentes e estáveis em uma dada área do saber, a ponto de permitirem um certo 

desenvolvimento desse mesmo conceito sem mudar o cerne de seu significado, 

independentemente da discussão e da experiência de quem se utiliza do conceito; por 

outro, a existência de significados que são o resultado de inter-relações específicas entre 

certos conceitos, de modo explícito ou implícito, conforme a discussão à qual estão 

ligados. A nosso ver, o conceito de infografia se inclui nessa segunda acepção, na 

medida em que sua definição é, de um lado, “instável”, e, de outro, está diretamente 

ligada às conexões existentes com outros textos esquemáticos. Ou seja: ela existe 

conforme o quadro teórico onde se situa a discussão. 

 

Adiante, Williams (2000: 21-5) explica, tendo em vista o uso de dicionários clássicos na 

Inglaterra (como o New English Dictionary on Historical Principles, de Oxford), que 

acabou encontrando dois problemas: de informação e de teoria. No primeiro caso, ficava 

evidente o papel ideológico da visão de mundo de cada compilador (apesar do caráter 

aparentemente impessoal e acadêmico de cada dicionário), consequentemente 

incompleto e seletivo, mas também o caráter filosófico e etimológico (que via mais 

“autoridade na palavra escrita do que na palavra oral”); no segundo caso, havia o 

problema teórico decorrente das diferenças culturais
150

; as virtuais diferenças entre o 

significado original da palavra e suas variações ulteriores; e os problemas gerais de 

significação (como a relação entre palavras e conceitos, ou entre sentido e referência). 

Em relação ao nosso objeto, poderíamos acrescentar o problema da tradução. 

 

Se reunimos aqui alguns dos problemas encontrados por Williams, é porque eles podem 

ser úteis na medida em que esclarecem e visibilizam certos problemas similares à nossa 

                                                 
149

 “Porque los problemas planteados por sus significados me parecían inextricablemente ligados a los 

problemas para cuya discusión se utilizaba”. 
150

 Vide o termo “democracia”, longe de ser aceito em uma mesma acepção em todo o planeta. 
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discussão (caráter etimológico, diferenças culturais, problemas de significação). Como 

já dissemos, não pretendemos explicitar o melhor conceito em relação ao nosso objeto, 

mas sim um modo coerente de defini-lo. Além disso, não podemos esquecer que a 

infografia é, inevitavelmente, um texto. E que os modos como classificamos os textos 

dependem tanto de suas recorrências estruturais, lexicais e temáticas quanto de suas 

relações com outros textos. 

 

2.1 As palavras e seus problemas de tradução 

 

Parte da confusão com o conceito de “infografia” é resultante da diferença semântica 

que envolve os termos “gráfico” e (principalmente) “gráfica” nas línguas aqui 

pesquisadas (inglês, espanhol, francês) em relação à língua portuguesa. Vejamos como 

se dão essas diferenças, começando pelo inglês. Nessa língua, por exemplo, o que 

chamamos de “gráfico”, em seu sentido substantivo (como representação gráfico-visual 

estatística, por exemplo), equivale a graph (gráfico, representação gráfica, diagrama), 

enquanto que o adjetivo “gráfico”, em língua portuguesa, equivaleria a graphic, também 

adjetivo (cuja variação é o termo graphical). Ou seja: graph é substantivo, graphic é 

adjetivo, graphical também é adjetivo, enquanto em língua portuguesa um só termo, 

“gráfico”, tanto pode ser substantivo quanto adjetivo; assim, o que chamamos “gráfico 

de barras” e “gráfico de colunas” em inglês equivale às expressões bar graph e column 

graph. Além disso, ainda em inglês, e dependendo do contexto, graphics tanto pode ser 

plural de graphic quanto designar a atividade de produzir gráficos e desenhos, como 

substantivo
151

. Uma das edições do Dicionário Oxford nos dá, por exemplo, a seguinte 

acepção substantiva: the use of diagrams in calculation and design (“o uso de 

diagramas em cálculo e projeto”). 

 

Porém, é preciso atentar para outro sentido do termo graph, o qual tem como 

equivalente em português a palavra “grafo”: é na área de Matemática Discreta, na 

discussão sobre a teoria dos grafos. Um grafo é, conforme definição de Boaventura 

Netto e Jurkiewicz (2009: 10), um objeto matemático (ou uma estrutura matemática, 

portanto, abstrato) formado por dois conjuntos, um de vértices e outro de relações entre 

vértices ou arestas. A representação da estrutura que interliga vértices e arestas é sempre 

                                                 
151

 Lembrando que o sufixo substantivo –ics em inglês, combinado com outros substantivos, cria palavras 

ligadas à ideia de ciência ou estudo de um objeto: ethics, polithics, informatics, mathematics. 
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esquemática, gráfica. Chappé (2005: 129) lembra que, por vezes, o termo em francês, 

graphe, é usado “impropriamente” como sinônimo de “gráfico”. 

 

Em espanhol, o substantivo feminino gráfica admite várias acepções. Barbieri, em obra 

sobre a linguagem dos quadrinhos, diz que o termo pode se referir à arte de construir 

páginas, ou seja, ao seu planejamento gráfico (1993: 151). Admite-se também o uso da 

palavra para designar a técnica que se utiliza de gráficos ou a ciência que os estuda. 

Conforme o Dicionário da Real Academia Espanhola, uma acepção possível da palavra 

gráfica é: (n.). representación de datos numéricos por medio de una o varias líneas que 

hacen visible la relación que esos datos guardan entre si (“representação de dados 

numéricos por meio de uma ou várias linhas que tornam visível a relação que esses 

dados mantêm entre si”). Por exemplo: as traduções espanholas das obras de Nigel 

Holmes e de Peter Wildbur e Michael Burke, cujos nomes originais são The Best in 

Diagrammatic Graphics e Information Graphics, intitulam-se, respectivamente, Lo 

Mejor en Gráfica Diagramática e Infográfica. Ou seja: o termo graphics pode ser 

traduzido para o espanhol como gráfica
152

. 

 

Finalmente, em francês, há o termo substantivo graphique que, conforme o Dicionário 

Nouveau Petit Le Robert, pode significar technique de représentation d'un phénomène 

ou d'une réalité quelconque à l'aide de dessins, d'images ou de schémas, de graphiques 

(“técnica de representação de um fenômeno ou de uma realidade qualquer com a ajuda 

de desenhos, imagens ou de esquemas, de gráficos”). Assim, graphique alinha-se a 

termos como mathématique ou logique (onde o sufixo –ique em termos proparoxítonos 

relativos implica uma área do saber). Outro exemplo da língua francesa é o texto 

original de Jacques Bertin, que fala de “la graphique” (1970), mas em português a 

expressão “gráfica”, substantivo feminino, se refere apenas  à indústria gráfica, não tem 

sentido similar ao de “matemática” ou de “lógica”
153

. Em síntese: em língua portuguesa, 

não temos o termo “gráfica” (ou melhor: o termo “Gráfica”) que tenha um sentido 

similar às expressões graphics, gráfica ou graphique e/ou a suas variações e derivações, 

                                                 
152

 Além disso, o termo “Esquemática”, proposto por Joan Costa para designar a técnica de produzir e 

usar esquemas, segue essa lógica lexical; no Brasil, a tradução mais próxima poderia ser “esquematismo”, 

ainda que esse termo esteja filosoficamente mais ligado às ideias propostas por Kant do que ao campo da 

produção visual de esquemas, gráficos e afins. 
153

 Como nas demais palavras proparoxítonas que usam o sufixo substantivo –ica (“química”, “física”, 

“política”, “ética”, “estética”, “hermenêutica”). Lembremos que essas palavras, em português, podem ser 

usadas tanto como substantivo (quando grafadas com letras iniciais maiúsculas) quanto como adjetivo. 
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tanto que a tradução brasileira da obra de Jacques Bertin (1986) opta por traduzir o 

termo graphique com a expressão neográfica
154

. Assim, ocorre em língua portuguesa 

uma diferença considerável, já que o inexistente (na acepção aqui discutida) termo 

“Gráfica” acaba substituído por outras expressões supostamente equivalentes, como 

“Design Gráfico”, sem ter necessariamente o mesmo significado ou a mesma precisão. 

 

A partir do exposto em relação ao termo “gráfica”, fica claro que o que se chama nas 

outras línguas de infographics, infográfica ou infographique (com sentido 

potencialmente substantivo) não tem tradução e termo “similares” em português. Se 

considerarmos a palavra infographics como substantivo, uma contração derivada da 

expressão information graphics, então o sentido mais sensato dessa tradução seria algo 

como “gráfica da informação”, ou seja, “técnica de representação de dados ou 

fenômenos informativos através de desenhos, esquemas, diagramas e gráficos”, o que 

teria sentido e seria perfeitamente lógico
155

. Mas, como não temos em língua portuguesa 

a palavra substantiva “gráfica” no sentido de “técnica de representação”, por extensão o 

termo “infográfica” fica restrito a ser um adjetivo feminino. Assim, no máximo, pode-se 

falar em “infografismo”, uma vez que a expressão “infografia” pode tanto designar o 

produto da ação de desenhar esquemas informativos (“essa é uma boa infografia”) 

quanto poderia designar a técnica de produzir infografias ou infográficos
156

. 

 

Por falar em “infográfico”, em nossa pesquisa usamos o termo em seu sentido 

estritamente adjetivo, exceto quando o autor analisado usa explicitamente a expressão. 

Pode-se argumentar que “infográfico” poderia ser substantivo, assim como ocorre com a 

palavra “gráfico”. Assim, teríamos de considerar a equivalência entre o substantivo 

infographic e a palavra “infográfico”, com o sentido deste último equivalente a “gráfico 

informacional” ou “gráfico de informações”. Apesar de a expressão “gráfico de 

informações” nos parecer redundante (pois todo gráfico pressupõe a apresentação de um 

conjunto articulado de informações, textuais, icônicas e/ou numéricas), a tradução em 

tese seria correta, mas cria um problema em língua portuguesa: as demais palavras 

                                                 
154

 Infelizmente, na traduzida obra de Bertin, não há explicação a respeito do neologismo “neográfica” em 

língua portuguesa, nem em relação à palavra original (graphique), nem em relação à constituição dessa 

palavra com o prefixo neo-. 
155

 Encontramos em língua portuguesa a expressão “apresentação gráfica da informação” (por exemplo, 

HURLBURT, 1986: 125), que nos parece bastante adequada, ainda que a palavra “gráfica” aqui se torne 

adjetivo. 
156

 Assim como ocorre em termos como “cartografia”, “tomografia” ou “monografia”. 
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terminadas em –gráfico (ortográfico, fotográfico, tomográfico) são sempre adjetivas, 

exceto a expressão “gráfico”, aqui não mais como sufixo de terminação, e sim como 

substantivo ou adjetivo. Isso ocorre porque, como vimos anteriormente, graphic em 

inglês não designa os gráficos, pois graphic é adjetivo. Lembrando: “gráfico”, 

substantivo em português, equivale em inglês a graph
157

. Porém, alguns autores (em 

inglês) usam infographic como substantivo (BAER, 2008; MIJKSENAAR, 1997; 

WILDBUR & BURKE, 1998). 

 

Enfim, o termo “infografia”, dependendo do contexto usado, designa o conjunto de 

imagens criadas com auxílio do computador para diversos fins (publicidade, animação, 

projetos arquitetônicos)
158

. Na maior parte dos dicionários, é esse o sentido que se 

impõe. Vamos confrontar as acepções do termo nas línguas analisadas aqui (inglês: 

infographics; espanhol: infografia; francês, infographie; e português, infografia ou 

infográfico). Optamos por uma consulta tanto a dicionários impressos quanto online
159

. 

Curiosamente, a maior parte dos dicionários de língua inglesa (como o Concise Oxford, 

11ª. ed., de 2008), não faz menção alguma ao termo infographics. O máximo que se 

encontra é o uso da expressão info como short for information (“abreviação para 

informação”). 

 

Quanto aos dicionários de língua espanhola, a maioria se refere ao termo “infografia” 

como uma técnica de crear imágenes por procedimientos informáticos, utilizada por 

                                                 
157

 Lembrando: temos tanto o substantivo grafo no campo da Matemática Discreta, cuja tradução em 

inglês é graph, como há o seu uso como prefixo de formação de palavras (grafológico, grafia, grafologia, 

grafar). 
158

 Essa discussão é aprofundada no tópico seguinte, 3.3. 
159

 Enumeramos aqui alguns resultados obtidos nas consultas aos verbetes “infografia” e “infográfico” em 

dicionários online na Internet. Inglês: Dicionário Cambridge online: “infographics” - nenhuma resposta 

(http://dictionaries.cambridge.org/results.asp?searchword=infographics&x=0&y=0). Espanhol: El 

Mundo.es: “infografía - f. Aplicación de la informática al diseño y a la animación: está aplicando sus 

conocimientos de infografía al cortometraje de dibujos animados” 

(http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html?busca=infograf%eda); Diccionario 

Real Academia Espanhola: “infografía (Acrón. de informática y -grafía; marca reg.). 1. f. Técnica de 

elaboración de imágenes mediante ordenador. 2. f. Imagen obtenida por medio de esta técnica. 

infográfico, ca. 1. adj. Perteneciente o relativo a la infografía” (http://buscon.rae.es/draeI/); 

Diccionarios.com: “infografía - nombre femenino - Técnica de obtención de imágenes por medio de 

procedimientos informáticos: la infografía se aplica al diseño gráfico y a la creación de anuncios 

televisivos, videoclips, efectos especiales, etc.” (http://www.diccionarios.com/consultas.php). Português: 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa: “infografia (info- + -grafia) s. f. Aplicação da informática à 

representação gráfica e ao tratamento da imagem” 

(http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx/DoDiaRSS.aspx?pal=infografia); “infográfico (infografia + -ico) 

adj. 1. Relativo a infografia. s. m. 2. Apresentação de dados com utilização de elementos gráficos” 

(http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=infogr%C3%A1fico). 
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ejemplo en el diseño gráfico y en la animación (“técnica de criar imagens por 

procedimentos informáticos, usada, por exemplo, no design gráfico e na animação”). 

como faz o Diccionario de Uso del Español. Essa definição, em linhas gerais, é 

encontrada até mesmo no dicionário online do jornal espanhol El Mundo. 

 

Em francês, a tendência é similar à espanhola, onde encontramos a seguinte definição 

de infographie: ensemble des techniques de représentation iconographique automatique 

d'un lot d'information (“conjunto de técnicas de representação iconográfica automática 

de um conjunto de informações”). Mas, aqui, há uma diferença considerável: na França, 

a expressão infographie já está dicionarizada desde os anos 1970, sendo considerada 

uma palavra-valise (mot-valise) surgida a partir dos termos informatique e graphique. A 

palavra infographie teria sido criada em fins dos anos 1960 por Jean Mourier, ex-CEO 

da empresa francesa Benson para designar a imagem numérica, gerada por computador 

(SEGURA, s.d.). Muitas vezes, para se referir precisamente à infografia jornalística, é 

usada a expressão infographie de presse (como faz Jean-Marie Chappé), enquanto para 

as infografias em geral usa-se a expressão graphisme de l‟information. Ou seja: ao 

menos na França, em sua origem, “infografia” se refere às imagens de síntese (o que 

não confere maior especificidade ao termo naquele país). Por um lado, vários autores 

(de Pablos, Valero Sancho) fazem menção ao termo “infografia” como “imagem de 

síntese” e questionam o uso do prefixo info- atrelado à expressão “informática”; de 

outro lado (e mais curioso), nenhum dos autores pesquisados da área de jornalismo faz 

menção ao fato de o termo já existir na França desde os anos 1970. Assim, o termo 

“infografia” assume caráter de novidade entre autores e leitores de língua espanhola. 

 

Finalmente, no que diz respeito à língua portuguesa, o termo “infografia” já foi 

dicionarizado, o que não implica em menos dificuldade com o significado da expressão. 

O Dicionário Aurélio (versões impressa e eletrônica), por exemplo, define o termo 

“infografia” como a “técnica de combinar desenhos, fotos, gráficos, etc. para a 

apresentação dramatizada de dados. § infográfico adj.”. Aqui, a infografia é uma 

técnica, não um tipo de linguagem ou um gênero textual, enquanto o termo 

“infográfico” é adjetivo. No Dicionário Michaelis, em suas versões online e impressa, 

até o final de 2010, o termo nem constava. 

 

Já em um dicionário específico da área de comunicação (MARCONDES FILHO, 2009), 
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a pesquisadora brasileira Tattiana Teixeira é a responsável pelo verbete “infográfico” a 

partir de dois campos (da comunicação visual e do jornalismo), com as expressões 

“jornalismo visual” e “design da notícia” como temas próximos, e “infografia” e 

“visualização da notícia” como temas correlatos
160

. 

 

(s.m.) ► Etim.: combinação de informação, do la. informatio, dados sobre algo ou sobre 

alguém, com o gr. graphos, escrita, registro. Usado a partir do neologismo inglês 

infographics. ► Comunicação visual. Recurso gráfico que alia texto e imagem para permitir 

a compreensão de um fenômeno complexo por públicos específicos. Em geral é usado para 

explicar o funcionamento de algo com fins didáticos, por isso os infográficos são comuns 

em livros escolares, manuais de aparelhos eletrônicos, guias e cartilhas. ► Jornalismo. 

Termo utilizado para identificar uma modalidade discursiva, ou subgênero do jornalismo 

informativo, no qual a presença indissociável de imagem e texto em uma construção 

narrativa permite a compreensão de um fenômeno específico como um acontecimento 

jornalístico ou o funcionamento de algo complexo ou difícil de ser descrito em uma 

narrativa textual convencional. Acredita-se que o primeiro infográfico jornalístico foi 

publicado na capa do jornal londrino The Times, em 7 de abril de 1806, com o intuito de 

mostrar detalhes do assassinato de um homem ocorrido dentro de sua própria casa. No 

entanto, o uso mais frequente dos infográficos na imprensa remete à década de 80, do século 

XX, consolidando-se à época da Guerra do Golfo, em 1991 (TEIXEIRA in MARCONDES 

FILHO, 2009: 185-6). 

 

Enfim: “infografia” é um termo utilizado para diferentes objetos (RGVs e imagens 

geradas por computador), e o mesmo objeto (as RGVs) pode ser ora “infografia”, ora 

“infográfico”
161

. Não à toa, falta um denominador comum nas várias línguas para o 

mesmo objeto. Em outras situações, isso poderia representar algo próximo a uma 

“diversidade linguística” ou a uma “riqueza lexical”, mas, neste caso, tende a ser 

motivos de confusões
162

. 

 

2.1.1 Infografia x computador ou infografia e computador? 

 

Se na maior parte dos países cuja língua pesquisamos ainda perdura a falta de 

homogeneidade e de padrão em relação ao termo “infografia”, na França, há um pouco 

mais de precisão. Por conta disso, algumas das primeiras menções ao termo no Brasil 

ocorreram fora do campo do jornalismo, como na obra coletiva Imagem-Máquina - a 

era das tecnologias do virtual, organizada pelo pesquisador André Parente em 1993. 

                                                 
160

 Além disso, a autora busca fazer uma diferenciação entre mapas e tabelas e os infográficos: segundo 

ela, estes últimos têm a intenção de estabelecer uma narrativa jornalística através da associação “imagem 

+ texto”. Mais à frente, em 2.2.4, voltaremos com calma às considerações feitas por Teixeira. 
161

 Curiosamente, na area de informática e computação, ninguém se refere às imagens de síntese como 

“infográficos”, mas apenas como “infografia” no sentido de “uma técnica informática de produção de 

imagens”. 
162

 Valero Sancho chega a comentar ter ido a um congresso de computação gráfica e “infografia” em 1994 

pensando que encontraria discussões sobre o uso de gráficos no jornalismo; nada feito (2001: 18). 
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Naquele momento, a informatização da era pós-DOS
163

 começava a ganhar terreno no 

Brasil em diferentes espaços (artes, educação, jornalismo etc.) e a geração de imagens 

através de computadores se expandia para áreas como a publicidade, os videogames, os 

equipamentos simuladores de realidade virtual e o cinema. Na obra, em momentos 

distintos, encontramos as mesmas conceituações, como a do artista plástico Julio Plaza. 

 

A criação de imagens com a colaboração da informática se chama infografia, ou computer 

graphics. Essas duas expressões de origem francesa e inglesa respectivamente, procuram 

harmonizar a produção de imagens com a tecnologia do computador. Aqui, a programação 

de imagens é feita por impulsos eletrônicos, por cores-luz, por retículas luminescentes e, 

sobretudo, por programas que reunificam as relações escrita-imagem (PLAZA, 1993: 73). 

 
Em texto de Bettetini, o mesmo paralelismo: “a expressão „computação gráfica‟ – ou 

infografia – refere-se à produção, por meio de computador, de imagens sintéticas, que, 

aliás, são fruto de elaborações digitais regidas por procedimentos lógico-matemáticos” 

(BETTETINI, 1993: 65). Na introdução do livro, André Parente se refere ao termo 

como “uma disciplina nascente” (PARENTE, 1993: 7) e depois como “máquina de 

visão”, junto com outras tecnologias (telescópio, microscópio, radiografia, fotografia, 

cinema etc.) (PARENTE, 1993: 13). E, no glossário da obra, encontramos uma 

definição de “infografia”: “termo de origem francesa que tem sido empregado mais 

recentemente no lugar de computação gráfica” (PARENTE, 1993: 285). Não há 

nenhuma menção a “infografia” como “gráfico de informação” ou similar. Assim, 

“infografia”, no lugar de “computação gráfica”, designa apenas o conjunto de imagens 

numéricas, as quais são, do ponto de vista referencial, independentes de uma realidade 

preexistente (ao contrário das imagens fotográficas, por exemplo). 

 

A ambiguidade do termo “infografia”, tanto no plano acadêmico-conceitual quanto no 

plano da dicionarização, também ocorre na França. Chappé (2005) lembra da confusão 

conceitual do termo, em função também de outros dois fatos. O primeiro: “pensar que a 

infografia é uma técnica recente, datando do surgimento do microcomputador, é um 

erro. É confundir a ferramenta com aquilo que ela permite realizar: o desenho”
164

 

                                                 
163

 DOS ou Disk Operating System, sistema operacional desenvolvido pela Microsoft para o IBM PC e 

que permitia o acesso ao disco e a arquivos de um computador fora do ambiente de “origem”, como 

ocorria com as versões do Windows anteriores ao sistema operacional Windows XP. O DOS é um 

ambiente tido por muitos como “hostil”, uma vez que ele 1) é estritamente lógico, sintático e 

alfanumérico e 2) não faz uso de interfaces ditas “amigáveis”, que são baseadas em imagens, símbolos, 

uso do mouse ou de janelas múltiplas. 
164

 “Penser que l‟infographie est une technique recente, datant de l‟apparition du micro-ordinateur, est une 

erreur. C‟est confondre l‟outil avec ce qu‟il permet de réaliser: le dessin”. 
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(CHAPPÉ, 2005: 16). O segundo foi o surgimento do tratamento digital das imagens 

(desenhos, fotos), o qual permitia deformações, colagens e jogos de cores, e fez com 

que “pouco a pouco tenha se deslocado a noção de imagem de síntese para aquela de 

imagem criada pela informática ou infografia”
165

 (CHAPPÉ, 2005: 19. Grifo no 

original). De Pablos faz observação similar ao afirmar que a infografia jornalística não 

tem de estar imperiosamente ligada à informática (1999: 18-9). Valero Sancho e de 

Pablos concordam num mesmo ponto: a infografia nada teria a ver com as animações 

feitas em computador. Valero Sancho afirma que “nem o vocábulo info vem de 

informática, nem grafia vem do conceito de animação que hoje se pretende dar-lhe”
166

 

(2001: 25. Grifos no original). E de Pablos chama a essa tentativa de associação entre 

infografia e animação computacional de “exercício imaginativo” (1999: 18). 

 

Para a espanhola Gemma Ferreres, para se ter uma definição “acertada” da infografia é 

preciso ter três palavras-chave: informar, gráfico e computador. “O computador para, 

com ajuda de programas de informática apropriados, integrar agilmente textos, 

ilustrações, desenhos, gráficos, diagramas etc. em uma unidade informativa autônoma, 

compreensível e atrativa”
167

 (FERRERES, 1995: 4). Nessa mesma linha de raciocínio 

segue a pesquisadora brasileira Ana Paula Machado Velho. Em trabalho sobre o papel 

da infografia como instrumento de mediação entre cientista e jornalista, ela define 

infografia (a partir das definições apontadas no citado livro de André Parente) como 

“um sistema intertextual, produzido no computador, que ganha o suporte do papel jornal 

e se utiliza das linguagens verbal e não verbal de maneira previamente organizada, para 

compor a mensagem jornalística impressa” (MACHADO, 2001: 8). 

 

Há variações em torno desse tema. As pesquisadoras argentinas Leticia Borrás e María 

Aurelia Caritá (2000) falam que a infografia tanto pode ser vista como uma técnica (um 

conjunto de procedimentos informáticos que permitem a realização de uma infografia) 

quanto como um produto da informação jornalística traduzida para uma linguagem 

gráfica com o auxílio de suportes informáticos. Aqui, ocorre simultaneamente a 

                                                 
165

 “L‟on a petit à petit remplacé la notion d‟image de synthèse par celle d‟image créée par informatique 

ou infographie”. 
166

 “Ni el vocábulo info viene de informática, ni grafia viene del concepto de animación que hoy se le 

pretende dar”. 
167

 “El ordenador para, con ayuda de programas informáticos apropiados, integrar ágilmente textos, 

ilustraciones, dibujos, gráficos, diagramas, etc. en una unidad informativa autónoma, comprensible y 

atractiva”. 
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distinção entre imagens de síntese (imagens criadas por computador) e infografias 

jornalísticas, mas com uma diferença fundamental (e errônea, a nosso ver): as autoras 

consideram ambas as possibilidades como produto direto da informática. 

 

Percebe-se que parte da confusão conceitual entre “infografia” e “imagem de síntese” se 

deve (também) ao fato de que se acredita numa ligação “semântica” entre ambos os 

termos, graças ao prefixo info, deslocado originariamente da noção de “informação” 

para a noção de “informática”
168

. Sendo assim, como eliminar essa associação entre 

RGVs e imagens de síntese, que tanto geram ambiguidades conceituais, uma vez que as 

duas expressões se referem a “objetos” distintos e de finalidades geralmente também 

distintas? Afinal, as anamorfoses, ou seja, as distorções de imagens que podem ser 

(também)
169

 feitas com auxílio do computador, são um exemplo perfeito de imagem de 

síntese, não de infografia (no sentido de uma representação gráfico-visual). Além disso, 

é importante lembrar que o fato de infografia jornalística e imagem de síntese serem 

coisas distintas não significa que uma infografia jornalística não possa ser feita com o 

auxílio de um computador; significa apenas que não há vínculo único, estreito, lógico e 

direto entre infografia jornalística e computador; na verdade, há vínculo (necessário) 

entre imagem de síntese e computador. 

 

Finalmente, devemos ter em mente que nem todas as RGVs geradas por computador são 

chamadas (ou passaram a ser chamadas) de “infografias”. Um exemplo são as histórias 

em quadrinhos: geradas por computador, elas continuam sendo chamadas pelo mesmo 

nome, ainda que Edgar Silveira Franco proponha chamar os quadrinhos produzidos para 

a Internet e/ou gerados por computador de “HQtrônicas” (2004: 169-71). Já Anselmo 

Gimenez Mendo faz apenas a oposição entre HQs impressas e HQs na web (2008: 63-

4). Na área da cartografia, fala-se em “cartografia multimídia”, “atlas digitais”, 

“cartografia digital”, não em “infografia” (RAMOS, 2005). Finalmente, na Estatística, a 

pesquisadora portuguesa Ana Alexandrino da Silva fala no redesenho de gráficos feitos 

em computador, como os executados com o auxílio do Assistente de Gráficos do Excel 

e que apresentam imagens que, “por serem muito vistas, são cansativas e podem repelir 

o leitor” (2006: 58); também aqui não há outra denominação para os gráficos 

                                                 
168

 Vale lembrar que “informática” significa “informação automática de dados”. 
169

 As anamorfoses já eram comuns quando do surgimento da perspectiva artificial, por volta do século 

XV, por exemplo. 
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estatísticos feitos no computador. Ao que parece, o fascínio pelas novas possibilidades 

de manuseio da imagem, limitadas até então, fizeram com que a expressão “infografia” 

pudesse equivaler generalizadamente a toda e qualquer animação ou manipulação da 

imagem e/ou gráficos feitas por equipamentos informáticos. 

 

Isso não significa que estamos desconsiderando o papel da computação e das imagens 

de síntese, em particular nas simulações de determinados fenômenos, em áreas como a 

científica; nestes casos, a bem da verdade, nem se fala em “infografia” (qualquer que 

seja o seu sentido). Pickover (1994) lembra que, em 1986, a National Science 

Foundation promoveu nos Estados Unidos um encontro para discutir sobre gráficos, 

processamento de imagens e computadores com alta capacidade de processamento de 

dados
170

. A partir de 1987, começou-se a falar em ViSC (Visualization in Scientific 

Computing), tornando-se o termo scientific visualization mais comum na área. Pickover 

define a visualização científica como a arte de tornar visível o não visto (PICKOVER & 

TEWKSBURY, 1994: 2). Ainda que nem toda visualização científica possa ser 

considerada uma representação gráfico-visual esquemática (porque parte da sua 

preocupação inicial é estritamente visualizar algo, e não explicar e/ou descrever 

esquematicamente nada sobre esse algo), é preciso lembrar que sempre é possível (e 

muitas vezes, necessário) gerar uma representação gráfico-visual a partir dessas 

visualizações. Uma coisa é a visualização científica, que gera imagens impossíveis a 

olho nu, outra é a possibilidade de se gerar RGVs a partir dessas imagens, e ambas não 

devem ser confundidas, ainda que possam ser complementares
171

. Apesar de os 

computadores de última geração serem auxiliares importantes para a compreensão de 

determinados fenômenos, através da geração de imagens de síntese, é preciso não 

esquecer que a busca pela visualização científica, assim como o uso de articulações 

esquemáticas, é muito anterior ao surgimento e desenvolvimento da informática. Como 

vimos em 1.5, o período do Renascimento e da adoção da perspectiva artificial viu 

surgirem imagens desenhadas que buscavam dar conta de determinados aspectos da 

realidade, em particular imagens com funções técnicas e taxonômicas. Com o 

progressivo desenrolar da ciência moderna e de várias áreas (Química, Física etc.) que 

                                                 
170

 No original, “workstations”, ou seja, 1) o local de trabalho de um usuário, com um terminal, 

impressora, modem etc., e 2) um micro ou minocomputador poderoso que pode ser utilizado sozinho ou 

conectado a uma rede de comunicação (COLLIN, 2001: 444).  
171

 A bem da verdade, na ciência, quase sempre é preciso denominar e explicar textualmente algo que 

nunca se viu ou que se está vendo pela primeira vez ou ainda algo que se estava buscando. 
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precisavam desse tipo de visualização, que não se baseava nem em objetos concretos 

(representações) nem em artifícios retóricos (alegorias iconológicas), surge o que 

Manfredo Massironi denomina de “hipotetigrafia”. 

 

Poderemos definir toda esta vasta produção cognitivo-comuinicativa com o termo de 

hipotetigrafia, entendendo por este termo o produto gráfico que contribui para dar forma 

visiva a hipóteses formuladas para explicar o comportamento e o funcionamento das 

condições naturais intuídas ou observadas experimentalmente e das quais constitui um 

modelo explicativo (MASSIRONI, 1996: 140-1. Grifo no original). 

 
Além disso, uma distinção importante é o fato de que cada vez mais seja o jornalista o 

responsável pela produção do material infográfico. A informatização das redações 

permitiu não apenas incrementos na editoria de Arte, mas também no próprio fazer 

jornalístico; a prática da RAC (reportagem assistida por computador), por exemplo, 

admite que o repórter tabule seus dados em uma planilha (como o programa Microsoft 

Excel) e produza os seus próprios gráficos estatísticos
172

. Se antes a redação tendia a 

usar gráficos e tabelas produzidos apenas por órgãos governamentais e institutos de 

pesquisa especializados, hoje é cada vez mais comum que o repórter “substitua” o 

estatístico, por exemplo. Isso é um fato importante, se lembrarmos que a maioria das 

primeiras informações gráficas feitas para os jornais geralmente não eram produzidas 

nem por jornalistas, nem por profissionais da visualização de dados (cartógrafos, 

estatísticos etc.), mas sim por desenhistas e artistas gráficos (obviamente há 

exceções)
173

.  

 

Para finalizar este tópico, se pretendemos evitar a ambiguidade entre objetos designados 

pela expressão “infografia”, devemos pensar nas seguintes possibilidades: 

 

- adotar o termo “infografia” para apenas um dos objetos em questão (a representação 

gráfico-visual ou a imagem de síntese); 

                                                 
172

 Sobre a RAC e métodos de investigação baseados na informática e Internet, ver, por exemplo, LAGE, 

Nilson. A Reportagem – teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 

2001, pp.153-68, e SANTORO, Daniel. Técnicas de Investigación – métodos desarrollados en diarios y 

revistas de América Latina. México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 113-9. 
173

 Alberto Cairo vai além e diz até a história recente da imprensa a feitura desse material estava a cargo 

desses artistas visuais, uma vez que a informação gráfica nasce no jornalismo como “arte”, não como 

jornalismo, pois visava não à informação, mas sim ao impacto visual. Para Cairo, esse fato não é um 

demérito em si mesmo, mas, ao condicionar a tensão entre tendências estetizantes (“arte”) ou analíticas 

(informação), levou a que muitas redações vissem a prática da infografia com certo desdém (CAIRO, 

2008: 50). 
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- adotar o termo “infografia” para ambos os objetos, desde que se especifique apenas 

um deles com algum tipo de complemento (“infografia jornalística”); 

- adotar o termo “infografia” para ambos os objetos, desde que se especifique a ambos 

com algum tipo de complemento (“infografia jornalística”, “infografia 

computacional”); 

- não adotar a expressão “infografia” para nenhum dos objetos; 

- adotar o termo “infografia” para ambos os objetos e deixar que o contexto no qual o 

termo é usado se encarregue de desambigualizá-lo. 

 

Além disso, se se admite o uso da expressão “infografia” na esfera jornalística, fica 

faltando ainda definir o que deve e o que não deve ser contemplado pela expressão. 

Vamos por partes. 

 

1) adotar o termo “infografia” para apenas um dos objetos em questão. O problema é 

que a expressão já é usualmente usada em ambas as esferas (jornalismo e informática), 

ainda que se possa usar, respectivamente, as expressões “gráficos informativos e/ou 

explicativos” e “computação gráfica”, por exemplo. De qualquer modo, “infografia” já é 

um termo recorrente e dificilmente o seu uso em alguma dessas áreas cairá em 

desuso
174

.  

 

2) adotar o termo “infografia” para ambos os objetos, desde que se especifique apenas 

um deles com algum tipo de complemento. Tal adoção só fará sentido se for adotada em 

situações onde não seja possível identificar, a priori, do que se trata. Um evento 

acadêmico e/ou profissional cujo nome seja, por exemplo, “Futuro da Infografia”, não 

dirá muita coisa sobre o objeto de sua discussão. Mesmo algo como “Jornalismo, 

Informática e Infografia: novos rumos da imagem” também soará vago ou amplo. Por 

outro lado, identificações como “Práticas de Infografia Jornalística” ou “A Computação 

Gráfica e a Infografia no século XXI” permitiriam uma menor ambiguidade em relação 

ao seu objeto. 

 

3) adotar o termo “infografia” para ambos os objetos, desde que se especifique a 

ambos com algum tipo de complemento (“infografia jornalística”, “infografia 
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 Difícil, mas não impossível, ressalte-se... 
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computacional”). Vale aqui o mesmo tipo de raciocínio anterior; além disso, 

dificilmente se falaria em “infografia jornalística” dentro de uma redação de jornal ou 

em “infografia computacional” numa empresa de animação 3D. O habitus de cada 

profissão e/ou esfera de saber já introjetou o sentido da expressão dentro de cada área 

profissional
175

. 

 

4) não adotar a expressão “infografia” para nenhum dos objetos. Conforme dito 

imediatamente acima, os ambientes profissionais de cada área já se habituaram ao uso 

da expressão “infografia” dentro de sua esfera; assim, não faria sentido deixar de lado o 

termo, exceto se viesse a ser substituído por outra expressão aceita pela comunidade em 

questão a médio e/ou longo prazo. Como vimos, na área científica fala-se desde fins dos 

anos 1980 em “visualização científica”, expressão já utilizada em outras línguas, como 

o português
176

. A diferença, aqui, é que a visualização científica se utiliza tanto dos 

princípios da visualização através dos recursos da computação gráfica quanto da 

necessidade de visualizar esquematicamente seus resultados. 

 

5) adotar o termo “infografia” para ambos os objetos e deixar que o contexto no qual o 

termo é usado se encarregue de desambigualizá-lo. A princípio, seria a proposta menos 

arriscada. Aqui, porém, como já advertimos, falta um aspecto a ser resolvido: se na área 

de computação gráfica a expressão “infografia” já admite um referente bem definido (as 

imagens geradas por computador), o mesmo ainda não ocorre no âmbito do jornalismo. 

Como veremos adiante (tópico 2.2), não existe uma unanimidade em torno do uso da 

expressão “infografia” em algumas línguas e autores, tampouco unanimidade em torno 

de qual objeto ela designa. A problemática da expressão e do objeto ligada ao 

jornalismo é nosso próximo ponto de discussão. 
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 Usamos o termo habitus em nossa pesquisa na ótica bourdieusiana, conforme exemplificam Clóvis de 

Barros Filho e Luís Mauro Sá Martino: “o habitus profissional é a matriz comum das práticas de todos os 

agentes que vivem e viveram nas mesmas condições sociais de existência profissional. Graças a essas 

disposições comuns, decorrentes de uma percepção comum de mundo socialmente forjada (...) e 

interiorizadas ao longo de trajetórias no mesmo universo, cada profissional, obedecendo ao seu „gosto 

pessoal‟, concorda, sem saber ou perceber, com muitos outros levados a agir em condições análogas” 

(2003: 136). 
176

 Não deixa de ser curioso que a expressão scientific visualization surja quase ao mesmo tempo em que 

o termo infographics: por volta de 1987. 
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2.1.2 Infografia e jornalismo 

 

15 de setembro de 1982. Foi o dia em que o jornal USA Today chegou às bancas norte-

americanas com algumas propostas diferentes, conforme seu então editor-sênior, John 

Walter, em 1987: 1) fazer do USA Today um jornal nacional (e não regional ou local); 

2) mostrar que os jornais impressos não estavam morrendo; 3) fazer frente à televisão; e 

4) imprimir um jornal colorido (e não em preto e branco) (WALTER, 1988: 11-3). 

Entre os pilares dessa “revolução jornalística”, estava o uso de textos curtos (menores 

do que os tradicionais), de cores (os jornais, até os anos 1980/1990, eram geralmente 

impressos em preto e branco) e, principalmente, uma progressiva mudança no 

tratamento da informação jornalística (figura 16). O USA Today adotou uma nova 

política editorial, priorizando o uso de gráficos (mapas, tabelas, quadros estatísticos) 

para complementar os textos escritos. Esses recursos já eram utilizados pela imprensa 

eventualmente, mas é preciso lembrar que, ao longo do século XX, os jornais se 

basearam firmemente nos sistemas textual e icônico, apenas (ou seja, textos escritos, 

desenhos e fotografias). 

 

 

Figura 16 – capas do jornal The Sun e da primeira edição do USA Today, respectivamente, 1982 

 

O surgimento do USA Today foi visto muitas vezes por alguns otimistas apenas como 

uma tentativa de encarar a TV, mas também percebido pelos pessimistas como uma 

espécie de derrota do jornalismo impresso, que havia construído até então a sua 

credibilidade com base nas informações textuais, com desenhos e fotografias ocupando 

muitas vezes um lugar de destaque secundário. Poucos tinham noção, na época, de que 

o jornalismo se encaminhava para novas formas de tratamento da informação, baseado 

em desenhos informativos de diversas naturezas (tabelas, mapas, gráficos etc.), os quais 
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eram chamados em geral de “gráficos”. Ao longo dos anos 1990, o termo “gráfico” 

passou a ser substituído por “infografia” (ou “infográfico”), para designar que uma dada 

informação (jornalística, cientifica, histórica) podia ser tratada graficamente, ou 

simplesmente, que pode ser uma informação gráfica. 

 

A maior parte dos autores que estuda as infografias e os demais tipos de RGV nas suas 

relações com o jornalismo impresso contemporâneo
177

 tende a estabelecer outro marco 

histórico, além do surgimento do USA Today. Esse marco é o início da década de 1990, 

durante a Guerra do Golfo, quando os jornais não dispunham de fotografias sobre o 

conflito bélico e se viram obrigados a utilizar gráficos explicativos no lugar das 

tradicionais imagens de guerra, alguns fazendo isso inclusive em suas capas (figura 17). 

Há ainda menções menos constantes à revista norte-americana Time, que teve Nigel 

Holmes em seus quadros entre 1978 e 1994, um dos responsáveis pelos gráficos e 

mapas da publicação durante aquele período, e também à revista Newsweek e ao jornal 

britânico Sunday Times, ambos durante os anos 1970. O designer cubano Mario R. 

García, por exemplo, diz que o apogeu dos gráficos informativos começa por volta de 

1979 e chega a seu ápice em 1990, por conta da Guerra do Golfo (GARCÍA, 1998). 

 

 

Figura 17 – capas dos jornais El Pais e Diário de Navarra anunciando a Guerra do Golfo, 1991 

 

                                                 
177

 Optamos deliberadamente por não retrocedermos tanto no tempo, como fazem alguns pesquisadores, 

que chegam a tratar de períodos antes de Cristo, como o tempo das Cavernas. Para nós, o que interessa é o 

que podemos chamar de jornalismo contemporâneo impresso, pós-gutenberguiano. Também optamos por 

não entrarmos (ao menos aqui) nos detalhes a respeito do uso de elementos iconográficos no jornalismo 

(fios, vinhetas, ícones, tipos etc.). Sabemos da importância gráfico-visual desses elementos, mas 

interessa-nos o modo como eles são utilizados nas infografias em particular, e não no jornalismo em 

geral. 
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Esses marcos temporais apontam para algumas situações específicas, mas de algum 

modo facilitadas (também) pelo uso dos computadores pessoais nas redações. O que não 

significa que, antes do advento e popularização da informática nas redações, não 

existissem gráficos explicativos e similares na imprensa. Na verdade, o uso de gráficos 

e tabelas sempre existiu na imprensa de modo geral, mas com uma diferença 

significativa: o uso deles era bem mais raro do que nos dias de hoje – justamente pela 

dificuldade em serem produzidos no período pré-informático, Chappé chama a essas 

antigas articulações esquemáticas de infografias “artesanais” (2005: 18). Já Peltzer 

lembra que o fato de que a tecnologia de tipos móveis não permitia a impressão de 

gráficos nos impressos: “até a invenção e utilização da gravura em madeira nos jornais 

não se publicou informação visual não linguística em jornal algum” (PELTZER, 1992: 

105). Ou seja: publicar imagens na imprensa era difícil e pouco usual. Com a 

disseminação dos computadores e dos softwares de editoração eletrônica nas redações 

de jornais, o texto infográfico se tornou popular. No Brasil, revistas de divulgação 

científica e de curiosidades como Superinteressante e Mundo Estranho fazem uso 

corrente das infografias, em maior ou menor número, enquanto alguns dos chamados 

grandes jornais muitas vezes reservam o melhor de sua produção infográfica para 

reportagens especiais, relatos sobre acidentes extraordinários e descobertas científicas, 

por exemplo. 

 

Mas a dita infografia jornalística surge num momento coincidente e curioso: o do ápice 

da discussão acerca do pós-moderno (são apenas pouco mais de dois anos de diferença 

entre a publicação original de O Pós-Moderno de Jean-François Lyotard e o surgimento 

do jornal norte-americano USA Today). Defendemos que uma nova tentativa de grande 

narrativa, que tenta dar sentido a tudo (ou, pelo menos, a tudo que ela própria considere 

relevante) tem sido esboçada pelo sistema midiático contemporâneo e seus produtos 

(noticiários, programas de entretenimento, reality shows etc.). Afinal, o sistema 

midiático vem se convertendo, cada vez mais, num espaço que busca legitimação junto 

a outros espaços simbólicos e instituições; ao mesmo tempo, ele é um espaço no qual as 

instituições (políticas, econômicas, culturais, sociais) são legitimadas ou deslegitimadas, 

através de movimentos específicos a esse universo (como as estratégias de 

agendamentos, de silenciamentos e de enquadramento), e também através de estratégias 

discursivas (de narração, descrição, modalização etc.), tanto para se referirem a essas 

instituições quanto para se referirem à própria esfera midiática (nesse caso, através de 
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discursos auto-legitimantes e/ou auto-referenciais). Com uma diferença significativa: se 

as demais metanarrativas (Catolicismo, Capitalismo, Comunismo, Socialismo) têm 

como base de seus projetos a Utopia
178

, a ação futura, a metanarrativa midiática tem 

como base apenas o tempo presente, sua ação é a do aqui e agora; a utopia da 

comunicação midiática é, paradoxalmente, não visar nenhuma utopia, nenhum projeto. 

A mídia visibiliza os projetos e utopias de (algumas) outras metanarrativas, mas não 

tem o seu próprio projeto (no sentido moderno do termo), de algum modo tudo é puro 

hic et nunc. 

 

Ao sistema midiático atual, e em particular ao jornalismo, não basta apenas classificar, 

descrever, hierarquizar, categorizar, selecionar, omitir e visibilizar falas e opiniões de 

vozes autorizadas; é preciso também (e mais do que nunca) explicar e narrar, não 

apenas textualmente (com o auxílio dos textos), nem apenas iconicamente (pois a foto 

digital pode ser manipulada); é preciso ainda tentar uma descrição mais detalhada, que 

explique tanto o macroscópico quanto o microscópico, que descreva tanto aquilo que foi 

quanto aquilo que virá. É nesse contexto, em nossa visão, que o recurso infográfico 

ganha espaço: se o texto explica, narra e conceitua e a fotografia mostra, a infografia 

pode fazer tudo isso: descrever, narrar, conceituar e mostrar, além de articular aquilo 

que aparentemente está “solto no mundo”. É preciso descrever, descrever, descrever, 

num mundo tido como cada vez mais complexo
179

 e multi/inter/transdisciplinar, pautado 

por elementos pertencentes a um universo microscópico (nanotecnologia, biomedicina, 

microinformática) e também por problemas globais e macroscópicos (aquecimento do 

planeta, poluição ambiental, esgotamento dos recursos naturais, crises econômico-

financeiras em larga escala). Assim, o trabalho jornalístico é, dentre outras coisas, um 

trabalho de didatização, de busca da explicação mais compreensível, de facilitação para 

o leitor. Um exemplo do uso da Esquemática no jornalismo para buscar essa 
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 Utopia essa que atende por diversos nomes, conforme a metanarrativa em questão: o Reino do 

Amanhã, o acúmulo de capital, a sociedade sem classes, a inevitabilidade do proletariado no poder... 
179

 Sobre a complexidade do mundo, Charaudeau (2006) escreve: “deve-se notar que a ideia segundo a 

qual as sociedades modernas são cada vez mais complexas é uma ideia que, por ser muito difundida, não 

deixa de ser relativa a um ponto de vista – o do homem atual. Mas pode-se apostar – na impossibilidade 

de demonstrá-lo – que o homem do Renascimento, e posteriormente aquele dos séculos XVIII e XIX, 

deviam considerar que as sociedades são cada vez mais complexas, isto é, cada vez menos inteligíveis, o 

que conduz ao paradoxo, já que a ciência está cada vez mais desenvolvida e a tecnologia cada vez mais 

sofisticada, permitindo ao homem, ao que parece, melhor dominar este mundo. Em relação a esse 

paradoxo, trata-se de uma confusão entre o que é o mundo e o que é o saber que se tem sobre o mundo. O 

mundo – e o mesmo ocorre nas sociedades – é apenas o mundo; não é simples nem complexo. É o saber 

sobre o mundo que permite descobrir – oh, paradoxo! – sua complexidade. Isso é verdadeiro para todas as 

épocas” (CHARAUDEAU, 2006: 264). 
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“domesticação do real” é dado pelo pesquisador francês Maurice Mouillaud. Em análise 

da repercussão publicada no jornal Libération sobre um atentado a bomba na estação 

Port-Royal, em Paris, ele afirma que 

 

o jornal produz esquemas que substituem o caos da explosão por uma topografia nítida e 

distinta: um comboio de metrô, o vagão em que estava colocada a bomba, o cais da estação, 

o mapa do quarteirão. Trabalho de coerência no espaço, mas também no tempo 

(MOUILLAUD, 1997: 50-1). 

 

Em suma: segundo Mouillaud, é a busca da coerência, da construção da intriga (no 

sentido aristotélico do termo), que coordena todas as partes, como uma espécie de 

atrator; é a busca do sentido através da produção mesma desse sentido. O que a 

realidade nos dá de forma caótica, em determinados momentos, o jornalismo busca 

transformar em sentido, conforme tanto as regras do campo jornalístico em geral quanto 

as regras editoriais, discursivas, estéticas e éticas de cada redação em particular. Por 

isso, o jornalista e, em particular, o infografista tende a se tornar, como talvez dissesse 

Nigel Holmes, um “desenhador explicativo”
180

 (HELLER, 2006: 85). 

 

Se o uso de RGVs nos jornais impressos é antigo, a aparição do termo “infografia” é 

recente; provavelmente surgiu, em seu sentido jornalístico, na passagem dos anos 1980 

para os 1990. Não se sabe (em tese) quem usou pela primeira vez a palavra, nem 

quando, com esse sentido específico, ainda que, como vimos, o termo “infografia” já 

estivesse dicionarizado na França desde os anos 1970. Nas bibliografias das obras de 

Valero Sancho (2001: 223-31) e de Pablos (1999: 231-8) encontramos várias referências 

à obra Newspaper Techniques
181

, cujos textos até 1988 falam em information graphics, 

enquanto os textos de 1989 já se referem ao termo infographics. 

 

Em consulta aos dois primeiros volumes do livro The Best of Newspaper Design (1987 

e 1988), a expressão costumeira é information graphics, ainda que com uma diferença 

apenas aparentemente ligeira: no primeiro volume, havia apenas information graphics, 

com o predomínio de mapas e diagramas (1987: 225-47), enquanto no segundo volume 

já se estabelecia a diferença entre breaking news information graphics (1988: 225-9) e 

                                                 
180

 Holmes usa essa expressão para referir-se a si próprio, ao ser indagado por Steven Heller se ele se 

considerava um “arquiteto da informação”, tal como na expressão supostamente proposta por Richard 

Saul Wurman. No original em espanhol, “diseñador explicativo”. 
181

 Publicação da IFRA (INCA-FIEJ Research Association), entidade que publicou na mesma época 

Newspaper Graphics, de Peter Sullivan. Falaremos ainda sobre a IFRA e Sullivan em 2.2.1. 
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information graphics (1987: 230-47), ou seja, entre infographics de fatos de última 

hora, imprevistos e/ou ocorridos no dia anterior (guerras, acidentes) e infographics de 

fatos ditos “frios” (explicações sobre doenças ou partes do corpo humano, 

funcionamentos de satélites, descrições de modalidades esportivas). Aqui, aponta-se a 

diferença entre a informação dita jornalística (baseadas nos critérios de noticiabilidade e 

de temporalidade jornalísticas) e a informação dita não jornalística (médica, científica, 

esportiva); vários autores (DE PABLOS, 1999: 45-54, 59-67; GEORGE-PALILONIS, 

2006: 24-31; RIBEIRO, 2008: 38-40; SULLIVAN 1987: 39-41) apontam o fato de a 

infografia jornalística estar “ancorada” às breaking news (atentados, acidentes) e/ou aos 

fatos bélicos (guerras, conflitos etc.). Em suma: há um tipo de infografia produzida pelo 

jornal, mas que não é jornalística (em seu conteúdo), e um tipo de infografia produzida 

pelo jornal e que é de conteúdo jornalístico. 

 

Assim, podemos dizer, a princípio, que o termo “infografia” começa a se difundir entre 

1988 e 1989, no que encontramos também referência em texto de Josep María Serra 

apresentado em 1992. 

 

Não está estabelecido em qual momento se começa a conhecer este novo gênero informativo 

como “infografismo”, nem quem é o autor do batismo. Não encontrei nenhuma referência a 

este termo antes de 1988. Seguramente a coincidência com a informatização foi o que 

provocou aquilo que muitas vezes se interpretou como grafismo informático, no lugar da 

expressão, no meu entender mais correta, de grafismo informativo
182

 (SERRA, 1998). 
 

Com a dificuldade de encontrar referências precisas sobre o termo na bibliografia, 

partimos para o contato pessoal, via email, com alguns dos pesquisadores aqui citados. 

Mais uma vez, nenhum deles tinha noção precisa do surgimento do termo. García, por 

exemplo, diz que 

 

“Pessoalmente eu não havia escutado esse termo infografia, ou em inglês, infographics, até 

o fim dos anos 1970, quando o auge das novas tecnologias para jornais e o renascimento do 

desenho de jornais quase como arte, deram-lhe grande força ao uso de [o termo] 

informational graphics”
183

 (GARCÍA, 2010). 
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 “No está establecido en qué momento se empieza a conocer a este nuevo género informativo como 

„infografismo” ni quién es el autor del bautismo. No he encontrado ninguna referencia a este término 

anterior a 1988. Seguramente la coincidencia con la informatización es lo que ha provocado que muchas 

veces se interpretara como grafismo informático en lugar de la, a mi entender, más correcta de grafismo 

informativo”. 
183

 “Yo personalmente no habia escuchado ese termino infografía, o en ingles, infographics, hasta los 

fines de los 70s, en que, con el auge de nuevas tecnologias para diarios, y el renacimiento del diseño de 

diarios casi como arte, le dieron gran fuerza al uso de informational graphics”. 
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Já o professor e jornalista brasileiro Ary Moraes (talvez o primeiro a estudar a infografia 

em nível de pós-graduação no Brasil) afirma que foi junto a consultores espanhóis que 

ele conheceu o termo. 

 

A palavra infografia começou a ser usada por aqui no começo dos anos 1990 e chegou via 

consultorias espanholas. Os americanos usavam o termo information graphics já há mais 

tempo e foram os espanhóis que adaptaram as palavras formando a contração infografía, que 

deu origem à palavra em português. Depois os próprios americanos a aproveitaram para 

cunhar a expressão infographics. Na Espanha, foi no final dos anos 1980 e aqui chegou no 

comecinho dos anos 1990 (MORAES, 2010). 

 

Uma das menções mais antigas que encontramos em nossa bibliografia foi numa obra 

publicada na Espanha em 1991: Josep Maria Casasús e Luis Núñez Ladevéze, ao 

discutirem sobre a função da fotografia na evolução da imprensa, encerram sua 

exposição com a seguinte passagem, infelizmente um tanto quanto vaga e curta: 

 

uma característica do jornalismo de hoje e do imediato futuro é, precisamente, a aparição na 

imprensa da infografia como um novo gênero jornalístico formado pela convergência de 

soluções fotográficas, informáticas, de design e de conteúdo, que dão como resultado uma 

mensagem informativa mais clara, mais amena, mais rápida, mais bonita, mais objetiva, e 

inclusive mais exata e mais completa, e, certamente, mais eficaz
184

 (CASASÚS & 

LADEVÉZE, 1991: 33). 

 

Dizemos “um tanto quanto vaga e curta” porque os autores não deixam explicitado o 

resultado dessa convergência entre fotografia, informática, design e conteúdo (se são 

gráficos, tabelas, diagramas etc.), nem o mostram visualmente. Porém, pelo que 

podemos deduzir, os autores atrelam a noção de “infografia” especificamente à 

informática e à fotografia, o que dá a entender que a infografia seria um novo gênero 

jornalístico, distinto das demais manifestações gráfico-visuais. 

 

Porém, no mesmo ano de 1991, Costa e Moles lançam na Espanha uma coletânea de 

artigos teóricos, deles e de outros autores (Deforge, Feschotte, Bertin, Sylvie Rimbert, 

Luc Janiszewski) sobre imagens cartográficas, esquemáticas, escolares e similares. O 

nome da obra deixa clara a designação, para os autores, desse conjunto de 

representações: Imagen Didáctica. A imagem didática, que permite a autodidaxia, seria 

aquela que possibilita a visualização de “fenômenos, dados, estruturas, magnitudes, 

                                                 
184

 “Una característica del periodismo de hoy y del inmediato futuro es, precisamente, la aparición en la 

prensa del infográfico como un nuevo género periodístico formado por la convergencia de soluciones 

fotográficas, informáticas, de diseño y de contenido, que dan como resultado un mensaje informativo más 

claro, más ameno, más rápido, más bello, más objetivo, e incluso más exacto y más completo, y, por 

supuesto, más eficaz”. 
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metamorfoses e outros aspectos do universo que não são nem tão evidentes nem 

diretamente acessíveis ao conhecimento”
185

 (COSTA in COSTA & MOLES, 1991: 43). 

Curiosamente, nesta obra, cabe à imprensa apenas ser um exemplo da estratégia de 

comunicação e de convencimento da “mostração”, através da edição jornalística 

(“diagramação”, diríamos nós), do desenho e da fotografia, os quais buscam ser 

“documentais” (fotografia) ou “ilustrações realistas” (desenhos), em oposição à 

“persuasão” do discurso publicitário e à “argumentação” do discurso didático (COSTA 

in COSTA & MOLES, 1991: 57). Ou seja: para fins dessa obra, o jornalismo não tinha 

as infografias (ou as articulações esquemáticas) como uma “estratégia discursiva”, mas 

apenas como uma linguagem “transparente”, que permite um melhor conhecimento 

acerca daquilo que é mostrado e descrito. Além disso, o termo “infografia” não está 

presente em nenhuma passagem da obra. Pelo que está rapidamente exposto até aqui, 

tendemos a crer que a expressão “infografia” tenha se disseminado (ao menos em língua 

espanhola) por volta de 1991. Isso não é um dado relevante, mas serve de referência 

temporal para fazermos um recorte da bibliografia a qual iremos analisar a seguir; 

assim, é uma bibliografia que se consolida na passagem dos anos 1980 para os anos 

1990 que será analisada, ou seja: como, virtualmente, os autores se referem aos textos 

esquemáticos nos jornais impressos antes e depois do surgimento do termo “infografia”. 

 

2.2 “Infografia”: indo do termo ao conceito 

 

Aqui abordaremos como o termo “infografia” designa diferentes conjuntos de 

referentes, ora de modo amplo, ora de modo restrito, conforme o idioma em questão. 

Para tal empreitada, trabalhamos em dois níveis: a definição da bibliografia 

especializada conforme o idioma (inglês, francês, espanhol e português), conforme a 

área (quando existente) e conforme os autores que publicam neste mesmo idioma. 

Nossa meta aqui não é fazer considerações a respeito da pertinência ou não dos termos 

utilizados e daquilo que eles englobam conceitualmente; o que pretendemos é 

justamente demonstrar que o termo “infografia”, em suas diversas “traduções”, pode 

apontar semanticamente para diferentes objetos (no caso, para diferentes textos gráfico-

visuais), o que justifica a dificuldade de muitos em designar especificamente o que seja 

uma infografia ou não. Além disso, como veremos em certos autores, o termo é até 

                                                 
185

 “Fenómenos, datos, estructuras, magnitudes, metamorfosis y otros aspectos del universo que no son ni 

tan evidentes ni directamente acessibles ao conocimiento”. 
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inexistente, provavelmente por discordância (velada ou explícita) em relação a ele. 

Assim, vamos analisar detalhadamente como cada autor enxerga a questão, como ele 

conceitua e classifica as RGVs e, ao final, sintetizamos sua proposta, de modo a ficar 

claro o universo de divergências existentes entre os autores, em um momento mais 

comparativo, através de quadros, tendo como ponto de referência os termos dentro de 

cada idioma (inglês, espanhol, francês e português) e seus significados dentro de cada 

idioma. 

 

Com tal procedimento, esperemos que fique mais claro o porquê das diferenças dos 

termos e/ou conceitos entre diferentes línguas e/ou autores; tal empresa, até onde 

pudemos perceber, fora feita anteriormente apenas por Sojo (2000), mas ela se restringe 

a alguns autores de língua inglesa e espanhola. De nossa parte, tentamos ampliar esse 

universo não apenas com a inclusão de nomes franceses e brasileiros mas, 

principalmente, vislumbrar comparativamente como esses autores compreendem os 

conceitos e quais as formas de RGVs neles compreendidas, quando for o caso. Esse 

procedimento visa reiterar que, na prática, a bibliografia sobre o assunto é bastante 

“heterogênea” em relação a seus objetos; com isso, ela pode confundir os interessados 

no assunto ao apontar para diferentes modalidades textuais (o que é negativo, 

evidenciando a falta de uma definição e de uma conceituação precisas). Não se trata, 

portanto, de desconsiderar os diferentes quadros teóricos em que cada autor trabalha, 

mas simplesmente de evidenciar que essa bibliografia especializada muitas vezes aponta 

“sem precisão” para seus objetos. Assim, dividimos essa revisão em quatro momentos: 

línguas inglesa, espanhola, francesa e portuguesa; cada tópico (com exceção do da 

língua francesa) vem acompanhado de dois quadros de síntese: um primeiro, no início, 

com as designações usadas pelos autores, e um segundo, ao final, com a extensão 

conceitual das designações usadas por cada um dos autores. Em suma: essa revisão 

busca evidenciar o percurso histórico da construção desse objeto.  

 

Além disso, essa revisita aos autores apresenta outra finalidade, decorrente de nossa 

discussão principal: auxiliar-nos na constituição de uma tipologia das diferentes formas 

gráfico-visuais existentes no jornalismo. Uma vez que, como veremos, não existe 

unanimidade em torno dessas formas (aí inclusa a infografia), a partir das propostas e 

dos olhares dos vários autores aqui analisados encontraremos subsídios para tal 
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tipologia. Essa classificação também será resultado da leitura do nosso corpus, 

conforme veremos no capítulo 4. 

 

Por que trabalhar particularmente com essas línguas? No caso do inglês e do espanhol, 

pelo fato de que grande parte da bibliografia especializada sobre o assunto se concentra 

nesses dois idiomas, ainda que com diferenças significativas: em inglês, o foco é no 

aspecto do design jornalístico; em espanhol prevalece uma aproximação do objeto ao 

campo dos gêneros jornalísticos. Além disso, os primeiros livros abordando o assunto 

surgem nesses idiomas; cumpre destacar aqui a existência de outras obras sobre o 

assunto (por exemplo, BRINTON, 1939), mas optamos aqui por especificar uma 

bibliografia que tenha como marcos referencial e temporal as experiências de jornais 

como USA Today e Sunday Times ou de revistas como Time e Newsweek, entre os anos 

1970 e 1980, quando o uso de representações gráfico-visuais se torna mais recorrente; 

além disso, alguns dos autores das obras aqui analisadas (Peter Sullivan, Nigel Holmes, 

Alberto Cairo) têm larga experiência profissional com o tema dentro das redações. 

 

Quanto ao idioma francês, nos pareceu importante incluí-lo pelo fato de que um dos 

primeiros autores (talvez o primeiro autor) a abordar teoricamente o campo das 

representações gráfico-visuais foi o pesquisador Jacques Bertin, ainda nos anos 1960, 

tornando-se uma referência posterior para outros estudiosos do assunto. Finalmente, 

quanto à língua portuguesa, não faria sentido (a nosso ver) discutirmos um objeto, sua 

definição e sua conceituação em língua portuguesa sem levar em conta o modo como 

outros pesquisadores da mesma língua abordaram o assunto. 

 

Como já dissemos, há uma série de problemas envolvendo os modos como as palavras 

“infografia” e “infográfico” surgiram, principalmente por conta de traduções indevidas, 

mas também, no caso da língua portuguesa, pela ausência de uma palavra substantiva de 

sentido equivalente a graphics, gráfica (em espanhol) e graphique. Também vimos que 

é difícil estipular uma data e um responsável para a expressão “infografia” no âmbito do 

jornalismo. A palavra seria um neologismo que tende a significar “gráfico de 

informação”, gerado na passagem dos anos 1980 para os anos 1990 a partir da contração 

dos termos da expressão information graphics em (provavelmente) espanhol, infografía 

(com acento no último “i”). Assim, temos a seguinte possível gradação inicial: 
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graphics → information graphics → infografía → infographics 

 

Porém, como vimos em 2.1, graphics não é necessariamente apenas o plural de graphic, 

mas pode ser também um termo substantivo que se refere à ciência ou à técnica de 

produzir graphs (“gráficos”) e diagramas. Assim, uma tradução adequada da expressão 

information graphics poderia ser algo como “gráfica da informação”, e não 

necessariamente apenas “gráfico de informação” (no inglês); além disso, essa expressão 

também não deve ser traduzida como “informação gráfica”, já que o correto em língua 

inglesa seria, a princípio, algo como graphics information (nessa língua o adjetivo 

antecede o substantivo adjetivado, como aparece, por exemplo, na expressão graphics 

reporting¸ proposta por Jennifer George-Palilonis, 2006, para designar a expressão 

“reportagem gráfica”)
186

. Finalmente, o termo graphic pode designar ainda, em inglês, 

“diagrama”, donde poderíamos também traduzir a expressão information graphics para 

“diagramas de informação”, como faz Beatriz Ribas, como veremos em 2.2.4. 

 

Perceba-se a mudança que ocorre nessa gradação, do termo graphics para a expressão 

grafia, que remete à escrita. Ou seja: desaparece a “técnica de fazer gráficos” e surge 

em seu lugar a noção de “grafia”; ora, graphics é um termo específico, refere-se a 

gráficos; grafia, por sua vez, refere-se a todo e qualquer tipo de escrita, tendo seu 

sentido ampliado. Em alguns casos, há autores que se referem ao termo “grafia” (em 

português) como “escrita” ou “desenho”, uma vez que o tipo de grafia em jogo é a 

grafia do desenho, o que leva alguns a falarem, por exemplo, em “desenho da 

informação”. Do contrário, a expressão “infografia” poderia ser entendida apenas como 

algo equivalente a “grafia da informação”, grafia essa que poderia ser de qualquer 

natureza (escrita, oral, visual etc.). 

 

Assim, ficam duas possibilidades: a expressão infographics pode ter surgido nos 

Estados Unidos como contração de information + graphics; ou então a partir da 

expressão information graphics (información gráfica) em espanhol (conforme afirma de 

Pablos, 1999: 37-9); mas perceba-se que, nesse caso específico (expressão information 

graphics), o termo graphics tem sentido substantivo, enquanto gráfica tem, nesse caso 

                                                 
186

 Há uma série de expressões onde o termo graphics é adjetivo, mas cuja tradução é o adjetivo “gráfico” 

ou “gráfica” no singular (graphics accelerator = acelerador gráfico; graphics character = caractere 

gráfico; graphics light pen = caneta ótica gráfica). Para outros exemplos, ver COLLIN, 2001: 190-1. 
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específico, sentido adjetivo. Além disso, Peltzer sugere precaução, uma vez que “a 

ambiguidade do termo gráfico em nossa língua [o espanhol] impede a sua utilização 

para designar os diferentes tipos de informação visual” (1992: 123); do mesmo modo 

fala Valero Sancho, que também lembra a ambiguidade e a amplitude do termo gráfico 

em espanhol (1992: 25). Finalmente, Valero Sancho discorda da expressão “informação 

gráfica” por acreditar que há outras formas no jornalismo que também são informações 

gráficas
187

 (2001: 25). 

 

A discussão envolvendo o termo “infografia” poderia parecer menor, caso não houvesse 

outras questões e consequências aí implicadas, como o próprio conceito de infografia 

(do que tratamos quando falamos em infografia?) e o objeto ao qual o termo se refere 

(estamos falando de representações gráfico-visuais impressas? Quais? Ou estamos 

falando de imagens de síntese?). 

 

Daqui por diante, esmiuçaremos os usos da palavra “infografia” (ou de seus 

equivalentes) junto aos principais autores da área em quatro idiomas: inglês, espanhol, 

francês e português. Nossas metas são, por um lado, tentar colocar um pouco de ordem 

nesse difícil terreno e, por outro, tentar refinar ao máximo uma definição do que seja 

uma infografia jornalística, tanto em termos conceituais quanto em termos de uma 

designação que lhe seja adequada
188

. 

 

2.2.1 O olhar da bibliografia em língua inglesa 

 

Inicialmente: como o conceito de information graphics era abordado nos Estados 

Unidos e em outros países falantes da língua inglesa, antes do surgimento da expressão 

infographics? E depois? Vamos perceber que 

 

- nem todos os autores compartilham o uso da expressão information graphics (e, 

consequentemente, do termo infographics), 

                                                 
187

 Valero Sancho, infelizmente, não deixa explicitado quais seriam essas outras modalidades de 

“informações gráficas”. Joan Costa, por sua vez, afirma categoricamente que as notícias e as fotografias 

são tipos de informação gráfica (2008: 129). E Peter Sullivan atesta que a mais simples forma de 

informação gráfica é uma fotografia com a adição de uma seta ou cruz para realçar um aspecto 

significativo (1987: 41). 
188

 A exposição que se segue é uma ampliação de proposta inicial apresentada no X Congresso da ALAIC 

(LUCAS, 2010c). 
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- grande parte dos autores usa essa expressão para designar os vários tipos de RGV, e  

- alguns autores consideram inclusive certos modos de tratamento visual da 

informação unicamente textual como infographics. 

 

A tabela 8 mostra os termos geralmente utilizados pelos autores (norte-americanos, em 

sua maioria) em suas obras (em inglês)
189

. 

 

Autor Denominações usadas 

Edward Tufte (1998) 190 (VI) 191 visualização da informação  

Robert L. Harris (1998) (VI) information graphics (gráficos, mapas, tabelas, diagramas)  

Richard Saul Wurman (1989, 2001) (VI) arquitetura da informação  

Michael Friendly (2008) (VI) visualização da informação 

Nigel Holmes (1984, 1993, 2005) (D, J) representação gráfica, diagrama 

Peter Sullivan (1987) (D, J) graphics, newspaper graphics, information graphics 

Eric K. Meyer (1997, D, J, I) graphics, information graphics192 

James Glen Stovall (VI, D) infographics 

Tim Harrower (2002) (D, J) infographics 

Daryl Moen (1984, 1995) (D, J) information graphics  

Mario García193 (1993) (D, J) information graphics  

Kevin Barnhurst (1998, 1999) (J) quadros gráficos194, infographics  

Venkatesh Rajamanickam (2005) information graphics ou infographics 

Jennifer George-Palilonis (2006) (J) information graphics (gráficos, mapas, tabelas, diagramas) 

e graphics reporting (reportagem gráfica)  

Tabela 8 – autores de língua inglesa e denominações por eles usadas 

 

Vejamos o que os autores pesquisados consideram como fazendo parte do conceito 

“infografia” (quando o fazem). Comecemos pelas obras destinadas à visualização da 

informação, que não falam em infografias e/ou jornalismo ou assuntos similares, apenas 

no máximo em information graphics. Por outro lado, em Baer (2008), Mijksenaar 

                                                 
189

 Em vários casos manteremos a expressão usada pelos autores conforme o original (inglês, francês, 

espanhol), uma vez que nem sempre há traduções adequadas ou padronizadas e para que o leitor perceba 

como cada um se refere ao objeto. 
190

 Os números entre parênteses referem-se às datas de publicação das obras que consultamos e que estão 

citadas na bibliografia. As datas originais de publicação serão citadas ao longo do texto. 
191

 As letras em maiúsculas designam a área do autor ou a ênfase em que ele dá em sua obra; assim, as 

letras “VI” indicam o autor ou a obra são da área da visualização da informação; a letra “D” designa a 

área do design; “J”, a área do jornalismo; e “I” designa “informática”. 
192

 Apesar do livro de Eric K. Meyer intitular-se Designing Infographics, o autor utiliza ao longo do livro 

os termos information graphics e graphics. 
193

 Apesar de Mario García ser cubano, optamos por colocá-lo entre os autores de língua inglesa, uma vez 

que a maioria de seus livros é publicada em língua inglesa. 
194

 Conforme tradução em espanhol, “cuadros gráficos” (1999). 
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(1997) e Wildbur e Burke (1998), encontramos (poucas vezes, é verdade) o termo 

infographic para se referir apenas aos trabalhos gráfico-visuais publicados na imprensa; 

assim, é como se infographic fosse algo ligado estrita e unicamente aos jornais e como 

se a expressão information aqui designasse especificamente “informação jornalística”. 

 

Há situações mais radicais. Nas obras publicadas originalmente nos anos 1980 

(respectivamente, 1983 e 1990) por Edward Tufte (1998a, 1998b), estudioso da área de 

visualização da informação, não há referência aos termos infographics ou information 

graphics, mas apenas a expressão graphics e, dependendo da obra, quantitative 

information (para se referir ao universo visual da Estatística, mas não apenas, 1998a) e 

envisioning information (“informação visualizável”, 1998b). Para sermos precisos e 

justos, devemos lembrar que Tufte não se refere à produção jornalística de visualização 

de informações (tampouco a questões ligadas ao design ou ao layout de uma página 

impressa), mas apenas à visualização técnica de informações em grandes quantidades de 

dados (como na Estatística) ou à visualização de informações técnicas e específicas 

(como na Cartografia). Poucos são os exemplos de Tufte publicados em jornais e, 

mesmo assim, alguns deles entram na categoria que ele “denomina” (1998a: 107-21) de 

chartjunks (“lixo gráfico”), ou seja, quando há algum tipo de excesso ou redundância 

visual no gráfico ou quando existe informação visual desnecessária e/ou meramente 

decorativa
195

. Um dos exemplos de chartjunk propostos por Tufte é um gráfico extraído 

da revista Time e concebido por Nigel Holmes no começo dos anos 1980 (figura 18). 

 

 

Figura 18 – gráfico feito para a revista Time, extraído de Holmes, 1984 

 

                                                 
195

 Costa também se refere a esse tipo de gráfico exagerado, com elementos gráficos e cores 

desnecessários e não informativos. A esses casos, chama-os de “gráficos kitsch” (2008: 126). 
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Vamos encontrar o uso da expressão information graphics, por exemplo, na obra 

(fartamente ilustrada pelo próprio autor) de Robert L. Harris (1999), uma espécie de 

compêndio visual e de verbetes dos tipos (talvez melhor dizendo: dos gêneros gráfico-

visuais) de gráficos de informação existentes nas diversas áreas do saber (Matemática, 

Estatística, Cartografia, Administração etc.). Harris aborda os gráficos de informação 

(information graphics), também por vezes chamados (segundo o autor) de charts (termo 

de certa amplitude semântica em inglês, que pode designar “mapa”, “lista”, “tabela”, 

“grafico” e “quadro”). Na primeira acepção do verbete chart (o qual Harris adverte que 

é “algumas vezes referido como um gráfico de informação”), Harris enumera cinco 

categorias principais de quadro (chart): os gráficos (graph ou plot, termo esse que pode 

ser traduzido, dependendo do contexto, também como “mapa”, “plano” ou “planta”), os 

mapas, os diagramas, as tabelas e outros quadros (os quais não se enquadrem em 

nenhuma das quatro categorias anteriores). Apesar de serem apenas cinco categorias, 

Harris lembra que cada uma delas pode ser “dividida” em múltiplas subcategorias, o que 

torna esse universo bastante amplo, dependendo do tipo de informação a ser 

visualizado, do modo a ser visualizado, dos critérios adotados etc. (HARRIS, 1999: 71). 

 

Porém, apesar da amplitude da obra, o autor não faz nenhuma menção explícita ao 

termo infographics, e se refere a information graphics em verbete específico como 

“quadros, gráficos, mapas, diagramas e tabelas cuja função primária é consolidar e 

exibir informação graficamente de um modo organizado tal que o leitor possa 

facilmente recuperar a informação e fazer observações especificas e/ou globais a partir 

dela [informação]
196

” (1999: 198). Logo adiante, Harris adverte que “muitas coisas 

como desenhos de engenharia e de arquitetura não estão incluídos na classificação dos 

gráficos de informação
197

” (HARRIS, 1999: 198). Porém, os termos ainda podem ser 

motivos de confusão: Harris destaca que chart algumas vezes pode ser referido como 

information graphic (no singular; 1999: 71) e, ao mesmo tempo, a expressão 

information graphics (no plural) abarca, dentre outros tipos de RGV, o chart. Ou seja: 

um chart pode ser um information graphic, por que ele está contido no universo de 

information graphics. A questão é que, para Harris, graphs, maps, diagrams e tables 

                                                 
196

 “Charts, graphs, maps, diagrams, and tables whose primary function is to consolidate and display 

information graphically in an organized way so a viewer can readily retrieve the information and make 

specific and/or overall observations from it”. 
197

 “Such things as engineering and architectural drawings are not included under the classification of 

information graphics”. 
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são as categorias principais de charts, ao lado das outras modalidades de charts, como 

matrizes de negócios, quadros explicativos, diagramas de árvore (ou dendrogramas) etc. 

Essas outras modalidades variam conforme forma, função, tipo de escala, tipo de dados 

mostrados, uso, número de eixos e outras possibilidades (1999: 71). 

 

Uma obra que aborda a arquitetura da informação (ou seja, o modo de transformar uma 

quantidade excessiva de informações em uma estrutura visual compreensível) são os 

dois volumes de Ansiedade da Informação, de Richard Saul Wurman (1991, 2005), 

publicados originalmente em 1989 e em 2001. Apesar de ambas abordarem temas 

comuns com nossa pesquisa (mapas, gráficos, instruções gráficas), em nenhum 

momento encontramos nelas (ao menos nas traduções brasileiras) o termo “infografia”. 

Quanto ao profissional responsável por essa área, ficou designado como “arquiteto da 

informação”; porém, para alguns, o termo “arquitetura da informação” está muito 

próximo da noção de usabilidade (ou seja, dos modos de fazer com que algo possa ser 

usado pelo usuário sem dificuldades: objetos cotidianos, sites etc.)
198

. 

 

Vale destacar ainda o detalhado trabalho do pesquisador canadense Michael Friendly 

(2008), que enumera as datas e os textos gráfico-visuais mais relevantes na história da 

cartografia temática, dos gráficos estatísticos e da visualização de dados em geral, com 

ênfase temporal destacada pelo autor a partir do século XVII, graças às expansões 

territoriais e marítimas, e à Astronomia, por exemplo. Apesar de seu trabalho ser recente 

e estar sempre sendo atualizado na Internet, o autor não fala textualmente, em nenhum 

momento, em infographics
199

. Em suma: a bibliografia voltada para a área da 

visualização da informação raramente fala em infografia. Conforme vimos, alguns 

autores tendem a usar a expressão infographics para se referir a gráficos publicados na 

imprensa em particular. Por esse raciocínio, infographics seria um tipo de informação 

gráfico-visual jornalística, e não um tipo de informação gráfico-visual geral. 

 

Vejamos agora a bibliografia na área do jornalismo. Comecemos por um dos principais 

nomes da área, o designer britânico Nigel Holmes, cujo trabalho ficou conhecido 

quando estava à frente da revista norte-americana Time (1978-94). Em obra fartamente 

                                                 
198

 Como discutido, por exemplo, em Nielsen (2000), no âmbito da Internet. 
199

 Na tradução feita por Mário Kanno, em português, a expressão “beginnings of modern data graphics” 

se transforma em “o início da infografia moderna”. 
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ilustrada de 1984 que se propunha a ser um guia sobre a produção de gráficos e 

diagramas, Holmes fala, de modo mais amplo, apenas em “representação gráfica” 

(graphic representation), e, de modo mais específico, em gráficos (charts) e diagramas 

(diagrams) (ainda que haja mais menções a gráficos do que a diagramas, tanto 

verbalmente quanto visualmente). Além disso, na seção intitulada por Holmes de “bons 

exemplos”, seus exemplos são divididos em quatro categorias: gráficos de febre, 

gráficos de barra, gráficos de torta (ou pizza ou queijo) e tabelas (1984: 114-65). 

Finalmente, no glossário da obra, nenhuma menção aos termos informational graphic 

ou infographic, mas encontramos principalmente termos técnicos da área gráfica
200

 e da 

área da Estatística (média, moda, mediana, eixo x, eixo y) (1984: 184-7). Em suma: essa 

obra de Holmes trabalha principalmente com gráficos estatísticos, apresentados de um 

modo mais iconográfico, ou seja, acompanhados de gravuras e desenhos que buscam 

emprestar um pouco de humor a essas RGVs (figura 19). 

 

 

Figura 19 – dois exemplos de gráficos, extraídos de Holmes, 1984 

 

Mesmo em obras posteriores de Nigel Holmes não encontramos nenhuma menção ao 

termo “infografia”, mas apenas, de modo geral, a “diagramas”. Um exemplo (1993) é a 

divisão proposta pelo autor em quatro categorias de RGVs importantes: diagramas (que 

ajudam a explicar o funcionamento das coisas), cartas
201

 (que visualizam 

majoritariamente números, mas nessa obra incluem árvores), mapas (que visualizam 

lugares ou quantidades em uma área geográfica) e os croquis de arquitetura (que 

permitem visualizar aspectos específicos de construções arquitetônicas realizadas ou 

                                                 
200

 Por ser uma obra de 1984, há algumas referências a material gráfico usado por programadores visuais 

e diagramadores ou medidas. Ou seja: referências pré-informática. 
201

 “Cartas”, conforme a tradução da obra de Holmes em espanhol, provavelmente vindo de chart. 
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ainda em fase de projeto). Ainda nessa obra, Holmes afirma que “os gráficos e 

diagramas são imagens: imagens de informação
202

” (1993: 7. Grifo no original). E, 

finalmente, em obra abertamente humorística (2005), Holmes fala apenas 

genericamente em “diagramas” no mesmo sentido anterior: esquemas explicativos que 

ajudam na compreensão de fenômenos cotidianos. 

 

Apenas em uma obra dedicada à trajetória biográfico-profissional de Holmes 

(HELLER, 2006) é que vamos encontrar algumas referências (em espanhol, ressalte-se) 

ao termo “infografia”
203

. No livro, em forma de entrevista pingue-pongue (ou seja, 

pergunta e resposta), Steven Heller pergunta a Nigel Holmes quais os diferentes gêneros 

de infografia e a descrição de cada um deles. Somente aqui (até onde pudemos 

perceber) é que Holmes provavelmente fala em “infografia jornalística”
204

 como aquela 

que é realizada para ser publicada em um dia ou semana específicos, e que pode incluir 

mapas de áreas específicas de uma catástrofe, de acidentes, resultados eleitorais, bem 

como tabelas relacionadas com momentos especiais ou linhas do tempo (HELLER, 

2006: 61). Ao que no livro é designado como “demais infografias”, Holmes cita mapas, 

guias (mapas específicos para se mover em museus, aeroportos etc.), gráficos de 

negócios, diagramas instrutivos diagramas de funcionamento, gráficos animados, 

gráficos interativos, gráficos de propaganda e chega a mencionar “apresentações ao 

vivo” (HELLER, 2006: 61-3). Assim e aqui, para Holmes, a “infografia” jornalística 

tem a ver com a informação relacionada com os fatos destacados do dia. Ou seja: ele 

não especifica o que seja uma infografia em geral (do ponto de vista gráfico-visual), 

apenas destaca que uma infografia jornalística é aquela que se atém aos fatos relevantes 

do dia ou da semana (do ponto de vista do conteúdo e da temporalidade), não 

importando quais os tipos de RGV usados na sua feitura.  

 

Mas se Nigel Holmes é um dos nomes mais importantes do assunto, talvez o marco 

bibliográfico mais relevante na história dos gráficos de informação no jornalismo 

contemporâneo seja provavelmente o livro Newspaper Graphics, publicado em 1987 

                                                 
202

 “Los gráficos y diagramas son imágenes: imágenes de información”. 
203

 Em consulta à pré-visualização da obra original, em inglês, constatamos (ao menos nas páginas 

disponíveis) que a expressão usada era informational graphics, ou seja: informational graphics se 

transformou em infografía na tradução para o espanhol. 
204

 Aqui, mais uma vez, e conforme a nota anterior, provavelmente o autor se refere a information 

graphics. 
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pelo britânico Peter Sullivan e editado pela IFRA
205

. A obra é referenciada como uma 

das mais importantes sobre o assunto, por seu pioneirismo. 

 

A definição inicial de gráfico de informação, para o autor, é bastante ampla: “tomando-

se o ponto de vista mais simples possível, qualquer coisa que não seja tipografia em um 

jornal é de algum modo um gráfico de informação
206

” (SULLIVAN, 1987: 39). Logo 

após, ele especifica sua definição dizendo que, em termos práticos, gráficos de 

informação são imagens – desenhadas, geradas eletronicamente ou fotograficamente – 

com pretensão de tornar uma informação específica mais facilmente compreensível 

(SULLIVAN, 1987: 39) e sugere que a mais simples forma de gráfico de informação 

seja uma fotografia com a adição de uma seta ou de uma cruz, para realçar um aspecto 

significativo (SULLIVAN, 1987: 41). 

 

No que diz respeito a uma tipologia dos gráficos de informação usados nos jornais 

(chamados muitas vezes por Sullivan de newspaper graphics), o autor coloca a imagem 

desenhada, à parte a fotografia, como a mais comum forma de gráfico utilizada. A 

diferença é que Sullivan faz sua classificação geral com base na função dos gráficos, e 

não com base nas suas formas, o que o leva a propor cinco grandes requisitos: 

determinação espacial de lugar ou evento (mapas); apresentação de dados estatísticos 

(gráficos); capacidade de documentação e/ou explicação (diagramas); necessidade de 

quebrar o texto através de recursos visuais (“a signal or text breaker”, diz Sullivan: 

cabeçalhos, chamadas, logotipos de identificação de matérias e outros recursos 

tipográfico-visuais); e a possibilidade de fazer comentário, editorial ou algo similar 

(caricaturas, charges, ilustrações). Além disso, ele lembra que essas categorias podem 

ser amalgamadas ou ligadas umas com as outras para criar um gráfico “customizado” e 

único (SULLIVAN, 1987: 44). É importante retermos essa noção, pois ela ajuda a 

definir, em nossa pesquisa, o que é uma infografia, como veremos ao final. 

 

Outro exemplo voltado para o jornalismo, mas ainda sem menção explícita ao termo 

infographics, é a obra de Daryl R. Moen (1995: 67-88, primeira edição de 1984). Moen 

                                                 
205

 A IFRA (INCA-FIEJ Research Association), criada em 1961 em Darmstadt, Alemanha, como uma 

associação de jornais de Bélgica, Alemanha e Reino Unido, visava estimular o uso de cores nos jornais. 

Em 2009, se associou à WAN (World Association of Newspapers), dando origem à WAN-IFRA. 
206

 “Taking the simplest view, anything in a newspaper which is not typography is in some way an 

information graphic”. 
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se refere em geral a gráficos e mapas como gráficos de informação que ajudam a 

visualizar a relação entre dois ou mais itens (números e dados geográficos, 

respectivamente), e diferencia-os dos diagramas, que explicam sobre como algo ocorre 

(1995: 68). Apesar da diferenciação, a ênfase maior do autor é nos gráficos estatísticos, 

seja nos tipos de gráficos, seja no cuidado com o uso de número e na visualização 

correta dos dados (1995: 81-8). 

 

Além disso, Moen enumera dois equívocos comuns (1995: 68). O primeiro: algumas 

pessoas falam em “gráficos informacionais” (informational graphics), ficando de certo 

modo implícita a ideia da existência de gráficos que não contêm nenhuma informação. 

O segundo: os jornalistas que produzem esse material são chamados de “artistas” ou de 

“artistas gráficos”; só que a maior parte dos gráficos e tabelas não têm (ou não deveriam 

ter) arte, o que explica a adoção do termo “jornalista gráfico” para esses profissionais.  

 

Mario R. García, assim como Daryl Moen, adota a expressão informational graphics 

para se referir ao material gráfico-visual usado nos jornais (mapas, tabelas, gráficos), 

em obra publicada originalmente em 1981 e atualizada nos anos 1990 (1993: 278-85); 

porém, ele faz a ressalva de que “na maioria dos jornais, a ordem [dada pelo editor, 

“consiga-me um gráfico”] implica um „gráfico informacional‟ – informação 

realçada”
207

 (GARCÍA, 1993: 278). A definição que Mario García faz de informational 

graphic se baseia na proposta de Nigel Holmes (1984) (gráficos de febre, de barras e de 

torta, e tabelas) e na definição de George Rorick, um dos membros fundadores do USA 

Today e à época então diretor do setor de gráficos do jornal Knight-Ridder Tribune 

News, que dizia que “um gráfico de informação é o casamento entre a informação e a 

apresentação”
208

. Além disso, a definição de García inclui o famoso mapa do tempo do 

jornal britânico The Times, publicado em 1876
209

. 

 

Além disso, quando há exagero na concepção e execução de um gráfico, a ponto de 

tornar a sua leitura mais complicada do que a leitura de um texto escrito, García 

denomina esse tipo de RGV de “megagráfico” (mega graphic), o que, sob certos 

                                                 
207

 “In most newspapers the command [“get me a graphic!”] implies an „informational graphic‟ – 

underline information”. 
208

 “An informational graphic is the marriage of information and presentation”. 
209

 Citado por nós na introdução, esse mapa será retomado em detalhes em 2.3.1. 
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aspectos, outros autores tendem a chamar de “megainfografia” ou “infografia plena”
210

. 

Curiosamente, na mesma obra, aparece a expressão info graphics (assim mesmo, duas 

palavras separadas) como possível variação semântica ou (o que nos parece mais 

provável) como abreviação de informational graphics, uma vez que ele usa essa 

expressão reduzida apenas nos rodapés das páginas ímpares de seu livro, funcionando 

paratextualmente como indicação do conteúdo do capítulo (“info graphics/283”, por 

exemplo)
211

. Apesar disso, na bibliografia utilizada por Mario García em sua obra só 

encontramos referências que falam, conforme ele escreve, em informational graphics 

(1993: 288-9). 

 

Em texto publicado em 1999, o professor norte-americano Kevin Barnhurst aborda o 

que chama, no âmbito do jornalismo, de “quadros gráficos”, ou seja, as RGVs que dão 

forma a um “outro tipo de pensamento” que não é nem verbal (palavra), nem visual 

(imagem), mas a partir do referencial matemático (números). O que chama a atenção é 

que ele inicia sua discussão justamente a partir dos modos visuais (estatísticos) de 

representar as realidades numéricas e/ou numerizáveis, baseados inicialmente em René 

Descartes. Porém, à medida que vai desenvolvendo seu raciocínio, Barnhurst fala em 

“formas originais e formas combinadas” desses quadros gráficos, conforme os números 

especificados nas notícias, as quais podem ser criadas por bons desenhistas, como 

tabelas e mapas de finalidades estatísticas. Depois, fala do diagrama, que serve para 

demonstrar como funciona algo. 

 

Percebe-se aqui a importância que o autor dá à formação estatístico-matemática, tanto 

que ao começo do seu texto ele lembra que “a maioria dos jornalistas têm dificuldade 

com a estatística porque, na verdade, é una maneira distinta de pensar, fora do discurso 

verbal e também da imagem visual”
212

 (BARNHURST, 1999). Ou seja: o parâmetro 

gráfico-visual de Barnhurst são os gráficos estatísticos (ainda que possam existir, 

segundo ele mesmo, “formas combinadas”). O quadro gráfico pode ser entendido como 

information graphics, com a diferença de que, em Barnhurst, a ênfase é mais centrada 

na apresentação dos dados numéricos do que de fatos em si (os quais podem ser 

                                                 
210

 Veremos mais sobre isso nos tópicos 2.2.1 e 2.2.2. 
211

 Comentamos sobre isso com o professor Mario R. García, em correspondência pessoal via email, mas 

ele nada comentou a respeito. 
212 “La mayoría de los periodistas tienen dificultad con la estadística porque, en realidad, es una manera 

distinta de pensar, fuera del discurso verbal y también de la imagen visual.” 
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explicados em diagramas); tanto é que, um ano antes, em artigo sobre o papel dos 

designers gráficos nos jornais impressos, Barnhurst se refere aos “designers de quadros 

e diagrama, também chamados „infográficos‟”
213

 (BARNHURST, 1998). De qualquer 

modo, a expressão “quadro gráfico” em Barnhurst parece ser equivalente a information 

graphics, se levarmos em consideração a seguinte passagem do autor, no texto 

posterior: “quando o propósito de um quadro gráfico é demonstrar o modo como 

funciona algo, o diagrama é melhor do que os números ou o texto”
214

 (BARNHURST, 

1999. Grifo nosso). 

 

Tim Harrower, em obra sobre o design jornalístico, dedica um capítulo ao que ele 

chama de graphics & sidebars (2002: 149-82). Como de costume, os graphics são os 

gráficos, mapas e diagramas; os sidebars são pequenos textos que acompanham textos 

maiores, geralmente cercados por fios e com diferenciação visual e de tipografia em 

relação ao texto principal
215

. Entre os diversos tipos de sidebars, Harrower enumera: 

caixas de fatos rápidos (fast-fact box), caixas biográficas (bio boxes), listas, glossários, 

checklists, testes de quiz, perguntas e respostas (Q & A), opinião pública (public-

opinion poll) e coleções de citações (quote collection) (2002: 154-63). 

 

Quanto aos infographics, Harrower exemplifica-os com os tradicionais gráficos 

estatísticos (de febre, de barra e de pizza), tabelas, classificações (ratings), linhas do 

tempo, guias passo-a-passo, diagramas e mapas (2002: 164-73). Porém, ele cita o que 

ele denomina de graphics packages (algo como “pacotes gráficos”) e que, para nós, 

tende a equivaler ao que outros autores chamam de megagráficos ou megainfografias
216

. 

 

Quanto maior a história, mais explicação ela necessita – e mais complexos os gráficos 

podem se tornar. Isso porque você irá muitas vezes olhar para pacotes gráficos 

deslumbrantes, assim como os aqui presentes nestas duas páginas [do livro de Tim 

Harrower], combinando gráficos, mapas, sidebars e muito mais em uma extravagância 

enciclopédica
217

 (HARROWER, 2002: 174). 

 

                                                 
213

 “The designers of charts and diagrams, so-called „infographics‟ ”. 
214

 “Cuando el propósito de un cuadro gráfico es demostrar cómo aparece como funciona algo, el 

diagrama es mejor que los números o el texto”. 
215

 Uma das definições de sidebar, conforme o Concise Oxford English Dictionary: “a short note or 

supplement placed alongside a main article of text” (ou: “uma pequena nota ou suplemento que fica ao 

lado de um artigo principal ou texto”). 
216

 Como já dissemos, ainda abordaremos as megainfografias nos tópicos 2.2.1 e 2.2.2. 
217

 “The bigger the story, the more explianation it needs – and the more complex its graphics can become. 

That‟s why you‟ll often see dazzling graphics packages, like the ones on these two pages, combining 

charts, maps, sidebars and more into an encyclopedic extravaganza”. 
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Harrower deixa bem claro que sidebars são uma coisa e infographics outra, ainda que 

estejam num mesmo capítulo. Podemos dizer, pelos exemplos que Harrower mostra, 

que a função dos sidebars é de complementar ou de acompanhar a informação principal, 

pois sua razão de ser geralmente só existe em função dos textos que acompanham, ou 

seja: eles tendem a não serem autônomos
218

. Percebe-se aqui uma diferença entre uma 

visualização do texto verbal (que obedece a um padrão gráfico específico do jornal, ou 

seja, o seu projeto gráfico, e que são, conforme a língua inglesa, text-based graphics) e 

entre a visualização de dados desenhados e/ou ilustrados (illustration-based graphics). 

 

Finalmente, Venkatesh Rajamanickam (2005), em seminário apresentado na Índia, 

também afirma que information graphics (ou infographics) são os mais tradicionais 

tipos de RGV. 

 

Infográficos são vistos tradicionalmente como elementos visuais tais como gráficos, mapas 

ou diagramas que auxiliam na compreensão de um conteúdo apenas textual. Assim, de um 

infográfico jornalístico em uma notícia sobre um acidente de última hora espera-se um 

registro fiel, usando elementos visuais, que devem ser explicativos em relação ao texto que 

acompanham
219

 (RAJAMANICKAM, 2005). 

 

Essa noção é reforçada através daquilo que Rajamanickam classifica como “os cinco 

exemplos-chave” da história dos infográficos: a obra The Commercial & Political Atlas, 

de William Playfair; o mapa feito pelo francês Charles Joseph Minard para visualizar o 

trajeto do exército de Napoleão na direção da Rússia em 1812; o Isotype de Otto 

Neurath; o mapa feito por Henry Beck, em 1930, do metrô de Londres; e os mapas do 

tempo produzidos por George Rorick para o USA Today nos anos 1980. Ou seja: dos 

cinco exemplos, apenas um teve, a princípio, finalidade jornalística. 

 

Outros autores buscam aprofundar a relação entre os diversos tipos de RGV e o 

jornalismo, aproximando os dois campos e produzindo livros específicos sobre o 

assunto. É o caso de James Glen Stovall (1997) e de Eric K. Meyer (1997): apesar de 

considerarem o universo dos gráficos, mapas e RGVs afins como infographics, ambos 

fazem considerações mais específicas, remetendo o uso desses tipos de textos às 

                                                 
218

 A princípio, nada impede que um sidebar seja publicado sem acompanhar um texto principal, mas a 

nosso ver isso não faz muito sentido. Por outro lado, podemos ter sidebars autônomos se eles estiverem 

dentro de um contexto específico na página do jornal (programação de TV, por exemplo). 
219

 “Infographics are traditionally viewed as visual elements such as charts, maps, or diagrams that aid 

comprehension of a given text-based content. Thus, a newspaper infographic on a breaking news accident 

is expected to faithfully record, using visuals, what has been explained in the accompanying text”. 
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situações jornalísticas em particular. Iniciemos com as considerações de Stovall, que 

considera a variedade de RGVs como infographics, aponta da Vinci, Minard e Playfair 

como nomes que auxiliaram no desenvolvimento da infografia, e enumera algumas 

desvantagens de seu uso, como a necessidade de tempo e talento para sua feitura, a 

facilidade de distorção dos dados apresentados (deliberadamente ou não) e o risco de 

distração e/ou confusão junto ao leitor (STOVALL, 1997: 14-5). Assim como Sullivan 

e Moen, Stovall também fala de um graphic journalist. 

 

Um pouco diferente da maioria dos autores norte-americanos, Stovall opta por afirmar 

que os elementos gráficos existentes (gráficos, mapas, tipos e ilustrações) servem de 

base para os infographics, dos quais ele analisa quatro tipos possíveis: chart-based 

graphics (algo traduzível como – com o perdão da redundância quase inevitável em 

língua portuguesa – “gráficos baseados em gráficos estatísticos”
220

), mapas, gráficos 

baseados em textos e recursos tipográficos (type-based graphics) e gráficos baseados 

em ilustrações (illustration-based graphics). Stovall adverte que a categorização que faz 

não é significativa o bastante para sugerir que os quatro tipos de infographics apontados 

por ele sejam “comedidos”
221

, pois cada tipo de gráfico pode fazer (e muitas vezes o 

faz, ressalta o autor) uso de uma grande variedade de elementos gráficos (STOVALL, 

1997: 33). Ou seja: Stovall considera que os infographics podem ser uma hibridação de 

elementos. Além disso, o autor aborda uma outra categoria de infographics, aquilo que 

chama de chart without numbers (cuja tradução mais plausível seria “diagramas sem 

números”). São eles os process charts (“diagramas de processos”), os structure charts 

(“diagramas estruturais”) e os time charts (“diagramas de tempo”). Para Stovall (1997: 

79-90), os chart without numbers se subdividem assim: 

 

- process charts, cuja finalidade é mostrar o processo de algo e suas possíveis 

mudanças: diagramas de fluxo (flow charts), diagrama de procedimento ou de progresso 

(procedure ou progres charts) e os cosmógrafos (cosmographs ou ainda cosmograph 

charts) (figura 20); 

 

                                                 
220

 Lembrando: chart em inglês significa “gráfico”, como os estatísticos (de barras, febre, pizza etc.). 
221

 No original em inglês, “discreet”. 
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Figura 20 – exemplo de cosmógrafo 

 

- structure charts, cuja finalidade é mostrar a estabilidade de algo: organogramas 

(organization charts), árvores (tree charts), diagramas pictóricos (pictorial charts, ou 

seja, a imagem, desenhada ou fotografada, de algo, acompanhada de textos que 

identificam suas partes) (figura 21) e quadros de textos (word charts, cujo exemplo 

dado pelo autor é a tabela periódica dos elementos químicos); 

 

 

Figura 21 – diagrama pictórico do funcionamento de um fuzil AR-15, em Superinteressante, 2007 

 

- time charts (ou também time lines), cuja finalidade é mostrar o desenrolar de uma 

situação ou de um tema em um determinado contexto temporal com base na divisão do 

tempo. 

 

Assim, percebe-se que o conceito de infographics para Stovall é bastante abrangente, a 

ponto de considerar os type-based graphics (que equivalem aos sidebars de Harrower) 

com uma categoria de infographics. 

 

Passemos à obra de Meyer, que lembra que as notícias buscam responder às questões 

clássicas do lide jornalístico (quem, o quê, quando, por quê etc.). Depois, ele afirma que 

às vezes a primeira pista de que um gráfico seja necessário num jornal é quando alguma 

dessas questões parece mais importante do que as outras na explicação daquilo que é 

novo (1997: 35). Assim, Meyer propõe a relação entre determinados tipos de questões 
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jornalísticas e os seus “correspondentes” gráfico-visuais (1997: 35), conforme mostra a 

tabela 9. 

 

Foco Tipo de representação 

Quem? Uma bio box222 da pessoa em questão ou um breakout223 de um conjunto de personagens 

O quê? Um breakout dos pontos-chave ou fact box 

Quando? Uma linha do tempo da história ou uma programação temporal do futuro 

Onde? Um mapa 

Por quê? Um breakout de prós e contras 

Como? Uma sequência ou um gráfico de processo, um quadro ou diagrama de fluxo 

Tabela 9 – tipos de representação conforme o foco jornalístico, baseado em Meyer, 1997 

 

Após a tabela, Meyer acrescenta o foco do “quanto” (ou seja, da relevância informativa 

dos números) para se referir aos diversos tipos de gráficos (barras, febre, pizza etc.), 

mas advertindo que nem sempre é o que ocorre (a importância dos números), o que leva 

à existência de um uso meramente decorativo dos gráficos, o que o autor chama de 

knee-jerk graphics (1997: 36-7), expressão que poderia ser traduzida como “gráficos 

usados de modo impensado e automático”. 

 

Adiante, Meyer introduz outro elemento clássico do jornalístico ao campo dos gráficos: 

a pirâmide invertida, ou seja, a disposição lógica dos elementos informativos de uma 

notícia e que devem ser apresentados em uma ordem narrativa que se inicia no fato mais 

importante e vai progressivamente até o fato menos importante, o qual pode 

eventualmente ser eliminado sem prejuízo da informação. O autor lembra a afirmação 

de Nigel Holmes, de que um bom gráfico deveria ter um começo, um meio e um fim, 

pois, assim como um texto, ele deveria contar uma história (1997: 50). A partir dessa 

ideia, Meyer subdivide um gráfico jornalístico em três partes ou etapas: o ponto 

principal (the main point), os pontos secundários (secundary points) e os detalhes de 

apoio (the supporting details) (MEYER, 1997: 50-9), conforme visualizado no esquema 

5. 

 

                                                 
222

 A expressão bio box aqui indica um tipo de caixa de texto com dados biográficos de uma pessoa. 
223

 A expressão breakout aqui é equivalente à expressão sidebar proposta por Harrower, ainda que Meyer 

considere que breakout esteja inserido dentro do universo dos glances. 
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Esquema 5 – proposta visual de pirâmide invertida para as infografias, baseado em Meyer, 1997 

 

Na prática, segundo Meyer, isso implica que o ponto principal numa infografia deve 

equivaler ao conjunto “manchete e lide” de um texto; ou seja, o título da infografia (do 

que ela fala) e a representação gráfico-visual principal (do que se fala). Em um gráfico 

estatístico, o ponto principal é o seu título e a principal informação visualizada no 

gráfico (número e/ou índice), de modo a ser destacada visualmente. Assim, os títulos 

dos gráficos devem ir ao ponto principal, jornalisticamente falando, em vez de serem 

vagos ou meramente selos “etiquetadores” (a expressão é nossa). 

 

Sobre os pontos secundários (sejam eles visuais ou verbais), eles devem ser organizados 

através de contrastes visuais. Isso implica transformar uma informação secundária (ou 

mesmo “invisível”) em uma informação relevante (ainda que não importante). Meyer 

exemplifica com uma tabela de números, que não permite visualizar certas relações 

entre eles; esses mesmos números inseridos em um gráfico de barras, por exemplo, 

permitem não apenas a visualização dos dados, mas também a visualização das 

diferenças entre eles, das tendências dos dados anteriores (queda, estabilização ou 

subida) etc. Para Meyer, “os pontos secundários deveriam ser as chaves que os leitores 

precisam para desbloquear uma recompensa informativa adicional”
224

 (MEYER, 1997: 

56). Em outros termos: os dados precisam criar “diferenças visuais” entre o que é 

importante e o que é secundário. 

                                                 
224

 “The secondary points should be the keys that readers need to unlock the additional information 

rewards”. 
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Quanto aos detalhes de apoio, eles devem complementar as informações principal e 

secundárias com outras informações que podem ser úteis em um terceiro momento. Um 

exemplo para ilustrar a proposta de Meyer é o da figura 22, que mostra como foi o 

atropelamento de uma enfermeira arrastada por um carro, no Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 22 – infografia publicada na Folha de S. Paulo 

 

Aqui, o ponto principal (dizer e mostrar como foi um atropelamento) está visualmente 

separado por um suposto ponto secundário (onde foi o atropelamento e o percurso), 

além de criar visualmente uma informação falsa: somos levados a crer que a enfermeira 

foi arrastada através do percurso marcado pela linha laranja no mapa simplificado da 

cidade; apenas após a leitura dos quatro quadros abaixo é que somos informados que ela 

foi arrastada por 150 metros, e não pelo percurso acima destacado. Em suma: dentro do 

mapa os pontos principais são destacados (números em círculos) e os secundários 

também (nomes de ruas), além dos detalhes de apoio (as demais vias, em cinza claro); 

porém, do ponto de vista da estruturação da informação como um todo, não há um 

conjunto texto + imagem dialogando e criando uma relação manchete (verbal) + lide 

(visual), pois o “como” aparece após (embaixo de) o “onde”. Assim, como base na 

proposta de Meyer, uma possibilidade mais correta de visualizar a informação seria 

equivalente à proposta na figura 23. 
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Figura 23 – infografia da Folha de S. Paulo refeita por nós 

 

Com base nessas categorias, Meyer propõe sua classificação dos gráficos de 

informação, lembrando que aplicar “uma etiqueta a um tipo de gráfico é, naturalmente, 

artificial (...). Os rótulos usados aqui são designados para ajudar você a se focar em sua 

destreza pessoal, não para engavetar gráficos em tipologias artificiais
225

” (MEYER, 

1997: 151). Assim, ele propõe a seguinte classificação: glances (fortemente baseados 

nos arranjos tipográficos, portanto, de ênfase verbal), gráficos, mapas e diagramas (de 

ênfase visual), sequências gráficas (um híbrido dos dois modelos anteriores) e as 

ilustrações (“mais arte do que desenho da informação”, diz ele) (MEYER, 1997: 151). 

 

Na proposta acima, chama a atenção o termo glance, traduzível para o português como 

“golpe de vista”, “relance” ou “olhadela”. O Manual de Infografia da Folha de S. Paulo 

(1998) usa para esse tipo de informação gráfico-visual a denominação “arte-texto”, a 

qual engloba fichas de dados biográficos, listas, tabelas, organogramas, resumos, 

perguntas e respostas, fac-símiles, glossários e testes, dentre outros possíveis; já Tim 

Harrower (2002: 153), como vimos anteriormente, usa a expressão sidebar. O que 

Meyer chama de glance está em conformidade com essas duas acepções. Em suma: um 

modo visual de tratar a informação majoritariamente verbal
226

. Assim, o que o autor 

                                                 
225

 “[Applying] a label to a type of graphic is, of course, artificial (...). The labels used here are designed to 

help you focus on meta-skills, not to pigeonhole graphics into artificiais typologies”. 
226

 Em espanhol, Gonzalo Peltzer refere-se a esse tipo de “visualização do texto” com a denominação 

verbograma: “diagrama essencialmente textual, em que o desenho da informação agrupa, distingue, 

relaciona ou ressalta as mensagens linguísticas que contém” (PELTZER, 1992: 129). Ver também verbete 

“verbograma” no glossário. 
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propõe (de modo similar a Stovall e diferente de Harrower) é que se considere como 

infographics não apenas as RGVs tradicionais (mapas, gráficos, diagramas), mas 

também as diferentes formas de tratamento visual da informação textual. 

 

Uma obra mais recente e específica em relação à infografia, que continua usando o 

termo informational graphics, mas ao mesmo tempo propõe algumas distinções, é o 

trabalho de Jennifer George-Palilonis (2006); a diferença é que a autora opta por usar a 

expressão information graphics (“gráficos de informação”) para se referir ao material 

visual em geral (tabelas, gráficos) e graphics reporting (“reportagem gráfica”) para 

tratar do seu uso jornalístico específico. Com information graphics, ela se refere às 

linguagens tradicionais (gráficos, tabelas) como informação gráfica de apoio visual para 

ilustrar uma história ou uma parte dela (GEORGE-PALILONIS, 2006: 178). Quanto à 

expressão graphics reporting, na acepção da autora, serve para designar o uso 

jornalístico desse material. Assim como a maior parte dos autores de língua inglesa, ela 

aborda os tradicionais mapas cartográficos e os gráficos e tabelas estatísticos, além do 

que a autora chama de text-based graphics (2006: 128-31), ou seja, o uso de tabelas 

para distribuir visualmente massas de texto (figura 24). 

 

 

Figura 24 – sidebar publicado no Jornal do Commercio 

 

A diferença se instaura quando a autora se refere ao uso de um material considerado 

“mais complexo”, formado de diagramas e gráficos ilustrativos; esses tipos de 

representação gráfico-visual em alguns momentos são chamados também de 
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diagrammatical graphics (gráfico diagramático), e solicitam material verbal mais 

relevante e material visual mais detalhado. A autora divide esses diagramas em duas 

categorias básicas: os diagramas passivos (que mostram a relação entre partes de algo 

“dissecado”, deixando explícita a noção de uma descrição sem narração) e os 

diagramas ativos (que mostram como se desenrola o processo de algo, deixando 

implícita a noção de uma movimentação narrada) (GEORGE-PALILONIS, 2006: 153-

5). Em suma: o primeiro privilegia a descrição; o segundo enfatiza a narração, uma vez 

que o movimento neste tipo de diagrama pode ser implícito, sugerido (no caso de 

infografias impressas) ou real (no caso de infografias dinâmicas na Web). 

 

George-Palilonis não está preocupada com qualquer definição do termo “infografia” (a 

expressão infographics sequer é usada na obra). O que interessa à autora é o uso dos 

diversos tipos de RGVs no jornalismo (seja ele impresso, televisivo ou digital) e a 

diferenciação entre esses tipos de representações, ou seja, que o jornalista saiba fazer 

uso jornalístico do material gráfico-visual. Assim, o que se tende a chamar de infografia 

(sendo “infografia” algo distinto de gráficos, tabelas e mapas, na visão da autora) estaria 

bastante próximo do que George-Palilonis denomina diagrammatical graphics (ou 

“gráfico diagramático”) e que tem finalidade de ilustrar os detalhes técnicos e 

específicos, requerendo maiores quantidades de texto e referências visuais mais precisas 

e detalhadas. Em suma: a autora não discrimina entre os vários tipos de texto gráfico-

visual que o jornalista pode utilizar. 

 

A tabela 10 sintetiza a extensão do conceito de infografia (ou seu similar) para cada 

autor. 

 

Autor Extensão conceitual das denominações usadas 

Edward Tufte mapas, gráficos, tabelas, diagramas = visualização da informação 

Robert L. Harris  mapas, gráficos, tabelas, diagramas = gráficos de informação  

Richard Saul Wurman mapas, instruções gráficas  arquitetura da informação 

Michael Friendly mapas, gráficos, tabelas, diagramas = visualização da informação 

Nigel Holmes gráficos, mapas e diagramas ≠ infografias 

gráficos, mapas e diagramas = imagens de informação 

infografia = informação jornalística tratada de modo gráfico-visual 

Peter Sullivan gráficos, mapas, tabelas = newspaper graphics 

Eric K. Meyer glances, gráficos, mapas, diagramas, sequências gráficas e ilustrações = 

infographics 
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James Glen Stovall chart-based graphics, mapas, charts without numbers, type-based graphics e 

illustration-based graphics = infographics 

Tim Harrower fast-fact boxes, bio boxes, listas, glossários, checklists, quizzes, perguntas e 

respostas, public-opinion poll e quote collection = sidebars 

gráficos, tabelas, classificações, linhas do tempo, guias passo-a-passo, diagramas, 

mapas e pacotes gráficos = infographics 

Daryl R. Moen  mapas, gráficos, tabelas ≠ diagramas 

mapas, gráficos, tabelas, diagramas = gráficos de informação  

Mario García mapas, gráficos, tabelas, diagramas = gráficos de informação 

Kevin Barnhurst  gráficos e diagramas = infográficos  

Venkatesh Rajamanickam gráficos, mapas e diagramas = infográficos 

Jennifer George-Palilonis mapas, gráficos, tabelas, diagramas = gráficos de informação 

mapas, gráficos, tabelas, diagramas < texto verbal227 

mapas, gráficos, tabelas, diagramas jornalísticos = reportagem gráfica 

gráficos diagramáticos ≈ infografia228 

mapas, gráficos, tabelas, diagramas jornalísticos = ou > texto verbal 

Tabela 10 – autores de língua inglesa e extensão conceitual das denominações por eles usadas 

 

Percebe-se que, em geral, parte da bibliografia em língua inglesa por nós consultada 

tende a considerar toda a produção esquemática (mapas, gráficos, tabelas, diagramas) 

como fazendo parte de um grande grupo, sejam os elementos desse conjunto chamados 

de infographics (como na maior parte dos autores) ou simplesmente de graphics (como 

faz George-Palilonis). Além disso, ao que parece, nas próprias redações a percepção é 

assim também: infographics denomina toda o conjunto de RGVs de caráter jornalístico. 

O depoimento do pesquisador peruano Elio Leturia deixa bem claro como os jornalistas 

norte-americanos chamam a esses tipos de textos nas redações. 

 

As pessoas nos Estados Unidos chamam-nos infographic ou simplesmente graphic. Quando 

discutem nas reuniões editoriais quais informações levarão gráficos, sugerem algo assim 

como: „este artigo necessita de um gráfico de torta‟ ou de „um gráfico de barras‟, ou „uma 

linha do tempo‟ ou „um diagrama‟... Infographic é o termo em geral
229

 (LETURIA, 2010). 

 

Assim, não há distinção entre o que é e o que não é infografia, mas a percepção de que 

esses elementos, de algum modo, pertencem todos eles a um único e mesmo universo, o 

do jornalismo iconográfico (conforme definido na introdução); isso fica claro na falta de 

                                                 
227

 Os símbolos  e  indicam aqui, respectivamente, que as infografias ou têm valor complementar em 

relação ao texto escrito ou têm autonomia em relação ao mesmo. 
228

 O símbolo ≈ indica aqui “equivalência”; no quadro acima, significa que o que a autora chama de 

“gráfico diagramático” equivale parcialmente em nossa visão ao que percebemos como infografia. 
229

 “La gente en USA los llama infographic o simplemente graphic. Cuando discuten en las reuniones 

editoriales que informaciones llevarían gráficos, sugieren algo así como: „este artículo necesita un gráfico 

de pie‟ o „un gráfico de barras‟, o „un timeline‟ o „un diagrama‟... Infographic es el término en general”. 
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preocupação generalizada em estabelecer fronteiras que possam fazer essa distinção. O 

interesse maior aqui é nas possibilidades visuais de representação dos fatos e dos dados, 

e no domínio e competência dessas linguagens (cartográfica, estatística, diagramática) 

por parte do profissional (jornalista ou repórter gráfico) para fazer essas representações. 

A expressão infographics, em língua inglesa, tende a ser percebida “apenas” como uma 

outra denominação possível (expandida) para graphics, ou seja, gráficos (substantivo). 

Em suma: infographics são graphics, ainda que, dependendo do contexto e conforme 

vimos anteriormente (no tópico 2.1), pudéssemos traduzir a expressão infographics 

como “gráfica da informação”. 

 

Uma das consequências (ou, talvez, uma das causas) disso é a ausência de discussão 

sobre o fato de essas RGVs constituírem um gênero, um conjunto de gêneros ou 

simplesmente nada disso, uma vez que o mais comum é a discussão sobre os 

infographics sendo vistos como um código, um “recurso visual” ou como uma 

linguagem visual. Além disso, apesar das constantes revisões conceituais sobre o 

assunto “gênero jornalístico”, ainda parece predominar no jornalismo norte-americano a 

visão dualista informação x opinião. Com isso, e tendo em vista que os infographics 

estão no âmbito da informação (e não da opinião), parece plausível aceitar que eles, de 

modo geral, fazem parte do jornalismo informativo (na ótica norte-americana)
230

. Isso 

ajudaria a explicar a ausência de uma maior definição e de uma maior discussão 

conceitual sobre o que seja (ou sobre o que não seja) um infographic em língua inglesa. 

 

2.2.2 O olhar da bibliografia em língua espanhola 

 

Inicialmente, é preciso recordar que, também em língua espanhola, a palavra gráfica 

tanto pode ser um substantivo (equivalente ao termo graphics em inglês ou ao termo 

graphique em francês) quanto um adjetivo. Além disso, é comum que na Espanha 

utilize-se o termo gráfica para designar os gráficos estatísticos, enquanto os países 

latino-americanos falantes do idioma tendem a usar a palavra em sua forma masculina, 

                                                 
230

 Um exemplo disso parece ser justamente o que Edward Tufte (ainda que não seja jornalista, e sim 

estatístico) designa como chartjunk (conforme visto em 2.2.1), dando como exemplo um gráfico feito por 

Nigel Holmes. Fica visível aqui que o gráfico de Holmes não contém apenas informação, mas também 

algum tipo de poluição ou de desvio de foco visual em relação à informação central, o que parece ser 

condenável na visão de Tufte; afinal, está se tratando, como designa a expressão, de desenho ou 

visualização da informação. Na obra de Holmes (1984), há outros exemplos que deixam clara a 

possibilidade de um gráfico informativo assumir também um caráter opinativo. 
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gráfico. Tudo isso implica uma amplitude semântica suficiente para que os termos 

infografía ou infográfico, em espanhol, possam também estar sujeitos a problemas de 

tradução. O próprio pesquisador Valero Sancho diz que “infografia”, como termo, é 

uma união de info e grafia, um termo “coloquial” (palavras dele), “fruto de uma má 

tradução do inglês”
231

 (VALERO SANCHO, 2001: 19). 

 

Se no âmbito anglo-saxão, a discussão sobre a relação entre a infografia e os gêneros 

jornalísticos parece distante, ocorre exatamente o contrário na língua espanhola, na qual 

há uma tradicional e constante discussão sobre o estatuto dos gêneros jornalísticos. Isso 

fica claro inclusive em algumas redações de jornais espanhóis, como assinala, por 

exemplo, o então editor de infografia do jornal El País, Juancho Cruz: 

 

todas as seções de um jornal recebem periodicamente meios impressos nacionais e 

estrangeiros para sua documentação. Segundo o Livro de Estilo do jornal El Mundo, a 

informação gráfica constitui um gênero jornalístico em si mesmo, como ocorre também com 

a notícia, a entrevista ou a reportagem: “no El Mundo, os fotógrafos e os infógrafos são tão 

jornalistas quanto os redatores (...)
232

. Os redatores gráficos têm a obrigação de conhecer a 

fundo os detalhes da historia que devem cobrir” (Livro de Estilo, páginas 30-31). Portanto, 

as seções de gráficos devem estar suficientemente documentadas para abordarem os 

diversos e complexos temas que lhes são apresentandos
233

 (apud CRUZ, s.d.). 

 

Conforme assinalamos em 2.1, Casasús e Ladevéze estão provavelmente entre os 

primeiros autores a usarem a expressão “infográfico”, em 1991, numa obra destinada à 

discussão sobre os gêneros jornalísticos. Apesar de eles comentarem apenas 

rapidamente que a infografia era um novo gênero jornalístico, ao lado de outros novos 

gêneros jornalísticos que então estavam aparecendo, como a análise, o informe e a 

informação visual, dentre outros (CASASÚS & LADEVÉZE, 1991: 23), os autores 

afirmam adiante que esses novos gêneros (junto com outras tendências do início dos 

anos 1990) parecem caracterizar a etapa de surgimento de um novo tipo de jornalismo, 

                                                 
231

 “[El término „infografía‟ es] fruto de una mala traducción del inglés”. 
232

 “Infógrafo” é o termo proposto por de Pablos para designar o responsável pela feitura da infografia 

numa redação de jornal. Ver verbete “infógrafo”, no glossário. 
233

 “Todas las secciones de un periódico reciben periódicamente medios impresos nacionales y 

extranjeros para su documentación. Según el Libro de Estilo del periódico El Mundo, la información 

gráfica constituye un género periodístico en sí mismo, como los son la noticia, la entrevista o el reportaje: 

„En El Mundo, tan periodistas son los fotógrafos y los infógrafos como los redactores literarios (...) Los 

redactores gráficos tienen la obligación de conocer a fondo los detalles de la historia que les toca cubrir‟ 

(Libro de Estilo, páginas 30-31). Por tanto, las seccines (sic) de gráficos deben estar lo suficientemente 

documentada para abordar los diversos y complejos temas que se le presentan”. 
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chamado por eles de “jornalismo social”, “jornalismo de serviços”, “jornalismo de bem-

estar social” ou de “qualidade de vida”
234

 (CASASÚS & LADEVÉZE, 1991: 34).  

 

Vimos também a reclamação de Peltzer a respeito do uso dos termos espanhóis 

derivados da expressão infographics em nossa introdução. A despeito disso, há uma 

série de fatores que auxiliou na disseminação de uma forte cultura infográfica na 

Espanha. Um deles diz respeito à Faculdade de Ciências da Informação da Universidade 

de Navarra, que em 1990 fez o primeiro chamamento acadêmico para análise e 

premiação de infografias e gráficos, os quais vinham sendo discutidos em seminários e 

cursos desde 1989; foi nessa ocasião, em 1990, que surgiu o prêmio Malofiej de 

Infografia
235

. Além disso, uma série de conexões entre a Universidade de Navarra e a 

SND (Society for News Design, Inc.)
236

 possibilitou a oferta de cursos em território 

espanhol. Finalmente, é preciso destacar ainda os textos eletrônicos disponibilizados na 

Internet através da Revista Latina de Comunicación Social, que tem o acadêmico José 

Manuel de Pablos Coello como seu fundador junto à Universidade de Laguna, em 1987. 

Boa parte da bibliografia em língua espanhola consultada pelos estudiosos aponta para 

essa publicação eletrônica, o que sem dúvida tem ajudado a solidificar a expressão 

“infografia” nesse idioma. Isso fica bem claro entre outros autores de língua espanhola 

(com exceções de Costa e Fuentes), conforme podemos perceber na tabela 11. 

 

Autor Denominações usadas 

Gonzalo Peltzer (1992) (J) infográfico ou infograma 

Raymond Colle (1998, 2004) (D, J) - RLCS237 infógrafo →238 infográfico 

José Manuel de Pablos (1999) (J) – RLCS239 infografia, info240 

                                                 
234

 Ao que parece, a ideia de que a infografia se associa a um novo modo de se fazer jornalismo e, 

consequentemente, de se fazer um jornal, trará mais ônus do que bônus: a noção de que o texto 

infográfico é mais “superficial” do que o texto verbal escrito. 
235

 Alejandro Malofiej (1938-1987) era um cartógrafo e infógrafo que trabalhava para o jornal argentino 

La Opinión nos anos 1980, antes do advento e popularização dos computadores nas redações de jornal. 

Fazia seus mapas e gráficos à mão. É em sua homenagem que o prêmio foi batizado com seu sobrenome. 
236

 A Society for News Design (SND), sediada em Syracuse, Estados Unidos, foi fundada em 1979; em 

1988 ela se juntou à New House School of Public Communications da Universidade de Syracuse. Todos 

os anos, no mês de fevereiro, a SND escolhe os melhores trabalhos (diagramação, fotos, infografias etc.) 

ligados à prática do jornalismo visual. Outros dados disponíveis em: http://sndlatina.blogspot.com/. 
237

 “RLCS” significa, aqui, que o autor teve textos publicados em língua espanhola na Revista Latina de 

Comunicación Social. 
238

 A seta aqui indica mudança; como veremos, Raymond Colle usou inicialmente a expressão infógrafo e 

depois optou de vez pela expressão infográfico. 
239

 De Pablos publicou vários textos na RLCS, mas grande parte deles foi retomada em seu livro (1999). 
240

 Onde “info”, uma abreviação, está para “infografia” assim como “foto” está para “fotografia” (DE 

PABLOS, 1999: 229). 
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José Luis Valero Sancho (2001) (J) – RLCS241 infografia 

Alberto Cairo (2008) (CC242, VI, J) infografia, infográfico 

Joan Costa (2008) esquema 

Rodolfo Fuentes (2006) esquema, cronograma 

Elio Leturia (1998) (J) – RLCS infográfico 

Julio Alonso (1998) – RLCS infografia, infográfico 

Jordi Clapers (1998) – RLCS infografia, infográfico, gráfico 

Carlos Abreu Sojo (2000, 2002) (J) – RLCS243 infografia 

Josep Maria Serra (1998) (J) – RLCS infográfico 

Leticia Borras e María Aurelia Caritá (2000) (GJ244) – RLCS infografia 

Tabela 11 – autores de língua espanhola e as denominações por eles usadas 

 

O que se pode perceber é que alguns dos vários textos desses autores tendem a sugerir 

classificações e tipologias para os textos infográficos; assim, será necessário nos 

determos um pouco mais nessas propostas, a fim de que possamos perceber o alcance e 

a abrangência do que esses autores propõem considerar como infografia. 

 

Uma das primeiras obras em língua espanhola que dedica certo espaço à infografia é a 

de Peltzer (1992), voltada ao que ele chama de “jornalismo iconográfico”, diretamente 

calcado no uso de gráficos, mapas, infografias e outras modalidades gráficas ligadas ao 

desenho (o que exclui naturalmente a fotografia)
245

. Seu estudo é voltado à análise dos 

graphics
246

, à análise da linguagem jornalística icônica. Na obra, Peltzer insere a 

infografia no âmbito de outros gêneros (ou códigos) visuais: gráficos, infográficos, 

mapas, símbolos, ilustrações, quadrinhos e iconografia animada (1992: 125). Fazendo 

farto uso de material visual, ele define as infografias (ou, melhor dizendo, os 

“infográficos” ou “infogramas”) como “expressões gráficas, mais ou menos complexas, 

de informações cujo conteúdo são fatos ou acontecimentos, a explicação de como algo 

funciona ou a informação de como é uma coisa” (1992: 130). Além disso, ele propõe 

uma classificação dos infográficos em três grupos (1992: 130-5): 

 

                                                 
241

 Valero Sancho também publicou vários textos na RLCS, mas grande parte deles também foi retomada 

em seu livro (2001). 
242

 As letras “CC” significam, aqui, “Ciências Cognitivas”. 
243

 Diferentemente dos casos de De Pablos e Valero Sancho, o texto publicado por Carlos Abreu Sojo na 

RLCS é posterior ao lançamento de seu livro sobre infografia jornalística. 
244

 As letras “GJ” significam, aqui, “Gênero Jornalístico”. 
245

 Cumpre lembrar que trabalhamos, infelizmente, com a versão portuguesa da obra; isso pode ser 

motivo de problemas em relação à tradução de certos termos do espanhol para o português de Portugal. 
246

 Peltzer lembra que em inglês picture pode ser traduzido por imagem (aí incluída a fotográfica), 

enquanto a expressão graphics significa em inglês só o desenhado. 
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- Infográfico de vista: desenho explícito no qual os elementos estão postos exatamente 

em seus locais, com pormenores e repetição, podendo ser acompanhados de legendas e 

números explicativos. Pode ilustrar um aspecto oculto de algum motivo, ou em cortes 

(em estilo “dissecação”) ou na descoberta de um organismo. Subdivide-se em: plano 

(representação gráfica de terreno ou planta), corte (vista interior de um corpo, 

longitudinal, transversal e/ou tridimensional), perspectiva (representações em três 

dimensões) e panorama (vista de um horizonte muito dilatado) (um exemplo de 

infografia de corte e tridimensional na figura 25). 

 

 

Figura 25 – infografia de corte e tridimensional, publicada na revista Mundo Estranho 

 

- Gráfico explicativo (ou explanatory graphic): pode ser de causa-efeito (como ocorre 

algo que ocorre), retrospectivo (mostra o que ocorreu no passado e as consequências 

disso), antecipativo (busca mostrar o que deve ou pode ocorrer), passo a passo (expressa 

etapas e sequências de um processo) e de fluxo (descreve conexões e passos de um 

processo ou de uma série de processos). 

 

- Reportagem: relato narrativo e informativo visual de um fato, pode ser realista (como 

as reconstituições desenhadas de decisões de tribunais e audiências judiciais, onde 

fotógrafos não podem entrar) ou simulado (busca representar os fatos, pessoas ou coisas 

tal como o autor imagina que ocorreram, a partir dos dados que têm em mãos). 

 

A partir dos conceitos e exemplos visuais do autor, optamos por excluir, do âmbito das 

infografias, a reportagem dita realista, pois para nós ela não apresenta o caráter lógico-

esquemático das infografias e esquemas em geral; na verdade, ela se pretende uma 

substituta desenhada da fotografia. Obviamente, nada impede que o desenho feito possa 
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ser acompanhado por outras informações textuais, de modo lógico, mas este não é o 

caso da definição e do exemplo dados por Peltzer. Apesar desse detalhe, fica claro que, 

para Peltzer, as infografias são tipos de explicação gráfico-visual, modos de 

visualização ou reportagens gráfico-visuais, com os gráficos estatísticos, tabelas e 

mapas ficando fora dessa definição de infografia (mas dentro da definição de graphics). 

 

Já o pesquisador belga Raymond Colle (1998) reserva inicialmente o termo infografía 

para a disciplina de desenho gráfico voltada para a produção de unidades informativas 

verbo-icônicas chamadas “preferencialmente” (expressão do próprio autor) de 

infógrafos, ainda que, segundo ele, se imponha melhor o termo infográficos. Ou seja: ao 

que parece, Colle parece buscar uma expressão que tenha um sentido substantivo 

próximo ao de “gráfica” (assim como graphics, gráfica e graphique) como disciplina ou 

técnica, e não como adjetivo, enquanto ao mesmo tempo aproxima o termo 

“infográfico” da expressão afim “gráfico” (no sentido de chart). Assim, tanto o título de 

seu texto quanto a classificação proposta por Colle se baseiam na expressão infógrafo: 

“mapas carto-infógrafos”, “infógrafo iluminista” etc. Além disso, Colle opta por 

diferenciar a infografia dos demais tipos clássicos de produção esquemática (ou seja, 

das matrizes da infografia, segundo ele: mapas cartográficos, tabelas estatísticas e 

histórias em quadrinhos) conforme o critério de auto-suficiência na capacidade de 

informar, sem que se dependa do texto jornalístico tradicional. A partir disso, ele 

subdivide e visualiza as infografias em cinco categorias: diagrama infográfico, 

infografia iluminista, carto-infografia, infografia de primeiro nível e infografia de 

segundo nível. 

 

Apesar disso, Colle deixa claro ao final de sua exposição que existem diferenças entre 

os “infógrafos” e os “códigos verbo-icônicos tradicionais” (como os mapas 

cartográficos), por conta da mistura e uso de outros códigos icônicos (pictogramas, 

sinais) e a inclusão e o tratamento de textos de modo similar ao das histórias em 

quadrinhos. Por isso ela seria “uma unidade de espaço auto-suficiente em sua 

capacidade de informar”; porém, ainda que Colle diga que a infografia pode (ou deve) 

ser “auto-suficiente” em relação à informação do texto verbal jornalístico, ele não 

afirma que a infografia possa ser independente do texto jornalístico, e tanto sua 

exposição verbal quanto parte dos exemplos não permitem essa conclusão. 
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Em texto posterior (2004), Colle mantém o termo infografía se referindo à disciplina, 

mas agora usando apenas o termo infográfico (ou, como ele abrevia, “IGs”), deixando 

de lado a expressão infógrafo. Ele define um infográfico como 

 

uma unidade espacial na qual se utiliza uma combinação (mistura) de códigos icônicos e 

verbais para proporcionar uma informação ampla e precisa, para a qual um discurso verbal 

resultaria mais complexo e solicitaria mais espaço. Diferencia-se essencialmente dos 

códigos verbo-icônicos tradicionais (como a cartografia) pela mistura de códigos icônicos 

(pictogramas, logotipos etc.) e pela inclusão e tratamento de textos de maneira parecida à 

das histórias em quadrinhos. Produz-se de certo modo uma fusão dos tipos verbais e 

icônicos de discursos e não somente uma justaposição de componentes
247

 (COLLE, 2004). 

 

Aqui, por um lado, ele vai dividir os infográficos em três grandes categorias, conforme 

seus objetivos; de outro, vai ampliar os tipos de infografias, passando dos cinco iniciais 

para oito. As três grandes categorias propostas por Colle são: os infográficos científicos 

ou técnicos, encontrados em textos científicos ou manuais técnicos; os infográficos de 

divulgação, que visam à transmissão do conhecimento científico e técnico, de modo 

similar às enciclopédias e aos manuais escolares; e os infográficos noticiosos ou 

jornalísticos, encontrados em jornais impressos e que ajudam a visualizar algo ocorrido 

ou descrito, podendo incluir informação sequencial de modo similar aos quadrinhos. 

 

Quanto à nova tipologia proposta por Colle, ela é composta de oito possibilidades: 

diagrama infográfico, infográfico iluminista, info-mapa, infográficos de 1º nível, 

infográficos de 2º nível, sequências espaço-temporais, infográficos mistos e 

megagráficos. Ou seja: ele altera uma denominação (troca a expressão “carto-

infografia” por “info-mapa”) e acrescenta as sequências espaço-temporais, os 

infográficos mistos e os megagráficos. Vejamos como Colle define cada um deles. 

 

- Diagramas infográficos: tabelas ou diagramas que fazem uso da combinação de 

histogramas
248

 com pictogramas, sendo mais “sugestivos” (palavras de Colle), mais 

fáceis e rápidos de captar e memorizar. Seriam os mais elementares dos infográficos. 

 

                                                 
247

 “Una unidad espacial en la cual se utiliza una combinacion (mezcla) de codigos iconicos y verbales 

para entregar una informacion amplia y precisa, para la cual un discurso verbal resultaria mas complejo y 

requeriria mas espacio. se diferencia esencialmente de los códigos verbo-icónicos tradicionales (como la 

cartografía) por la mezcla de códigos icónicos (pictogramas, señales, etc.) y la inclusión y el tratamiento 

de textos de manera parecida a las historietas. se produce en cierto modo una fusión de los tipos verbales 

e icónicos de discursos y no solo yuxtaposición de componentes”. 
248

 Consultar verbete “histograma” no glossário. 
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- Infográficos iluministas: infográficos nos quais o texto é o elemento principal, ainda 

que ele não apresente os princípios de sequência discursiva única, a ponto de ele poder 

ser suficiente sem uma ilustração acompanhando-o. Colle chama-os de “iluministas” em 

referência aos manuscritos da alta Idade Média, que incluíam as ilustrações dentro dos 

textos. 

 

- Info-mapas: mapas econômicos e turísticos, que tendem a agregar pictogramas e 

textos, além de aplicarem algumas técnicas cartográficas. 

 

- Infográficos de 1º. nível: faz uso de um título, de um “texto de ancoragem” (expressão 

de Colle
249

) e de ilustrações que podem vir acompanhadas de palavras identificadoras); 

porém, o texto explicativo deve vir “separado”, à margem da parte visual da infografia. 

 

- Infográficos de 2º. nível: difere do infográfico de 1º. nível pelo fato de que o texto está 

integrado às ilustrações (de modo similar aos balões das histórias em quadrinhos). 

 

- Sequências espaço-temporais: mostram o desenvolvimento de um acontecimento no 

tempo, mostrando suas diferentes etapas em uma sequência espacial. 

 

- Infográficos mistos: infográficos que derivam das múltiplas combinações possíveis 

dos seus vários tipos. 

 

- Megagráficos: são quadros infográficos mais complexos, que apresentam abundância 

de informação e que não respeitam as regras de simplificação e de economia de espaço, 

podendo usar de uma a duas páginas de jornal ou revista. 

 

Percebe-se que Colle busca propor uma tipologia dos infográficos a partir de suas 

características plástico-visuais, semióticas, ou seja, a partir dos elementos visuais, das 

combinações entre eles e da importância atribuída a cada um deles. Assim, fica claro 

para o autor que as infografias usam elementos de outros tipos de RGVs (mapas, 

gráficos estatísticos e histórias em quadrinhos), mas não se confundem com estes. Além 

disso, ao incluir os megagráficos, o autor aumenta a importância informativa do 

                                                 
249

 No original, “texto de anclaje”. 
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infográfico numa página de jornal ou revista, podendo este assumir assim certa 

independência em relação ao texto escrito. Finalmente, afirma que os conteúdos que 

podem solicitar uso de infografias são cinco: acontecimentos (com protagonistas, local, 

data etc.), processos (sequência de ações), sistemas (conjuntos de elementos 

relacionados entre si), objetos e informação jornalística. 

 

Um dos primeiros livros (talvez o primeiro) em espanhol a abordar especificamente o 

“infojornalismo” (o jornalismo expresso através de RGVs) seja a obra de José Manuel 

de Pablos (1999)
250

. O autor afirma que sempre houve infografia (1999: 17) e que ela é 

“a apresentação impressa de um binômio imagem + texto (bI + T), qualquer que seja o 

suporte no qual se apresente essa união informativa: tela eletrônica, papel, plástico, 

barro, pergaminho, papiro, pedra”
251

 (1999: 19). Para o autor, qualquer conjunção entre 

um texto informativo e uma imagem seria uma infografia
252

. Porém, mais à frente 

(1999: 31-9), de Pablos fala em cinco diferentes formas de “informação gráfica não 

analógica”, distintas da fotografia e da informação gráfica analógica. As três primeiras, 

herdeiras diretas da Estatística Descritiva, são o gráfico de febre e de barras, o gráfico 

de torta ou queijo, e a tabela numérica. Nos exemplos mostrados por de Pablos, quase 

todos esses modos de representação gráfico-visual vêm acompanhados de pictogramas 

ou imagens iconográficas auxiliares, ou são (provavelmente) adaptados para o projeto 

gráfico do jornal em questão, ou seja: os exemplos do autor raramente são “limpos” 

como no campo da Estatística, com apenas os gráficos e os dados representados. 

 

As outras duas formas propostas por de Pablos são o sumário infográfico (que é, em 

alguns aspectos, similar aos snapshots do USA Today; em outros, a pequenos sidebars, 

conforme Harrower, ou aos type-based graphics de Stovall; a diferença é que de Pablos 

considera aqui a presença de um pequeno ícone, grafismo ou pictograma acompanhando 

a informação textual) e o que ele denomina de “diagrama jornalístico”. O diagrama tem 

três acepções acadêmicas, todas elas válidas e adequadas ao campo do jornalismo, 

segundo ele (1999: 34): 

                                                 
250

 No original em espanhol, infoperiodismo. 
251

 “La presentación impresa de un binomio imagen + texto (bI + T), cualquiera que sea el soporte donde 

se presente esa unión informativa: pantalla, papel, plástico, barro, pergamino, papiro, piedra”. 
252

 O autor cita como exemplos a escultura do rei Gudea, de Lagash (Baixa Mesopotâmia, 2150 a.C.), 

acompanhada de uma legenda abaixo, e o código de Hammurabi (Babilônia, 1730-1686 a.C.), que mostra 

o rei babilônio recebendo das mãos de Shamash, deus da justiça, o conjunto de leis, as quais são 

explicadas abaixo em forma de texto (1999: 19-21). 
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- desenho geométrico que serve para demonstrar uma proposição, resolver um 

problema ou mostrar de modo gráfico a lei de variação de um fenômeno; 

- desenho no qual são mostradas as relações entre diferentes partes de um conjunto ou 

sistema; 

- diagrama de fluxo, uma representação gráfica de uma sucessão de fatos ou 

operações. 

 

Assim, segundo de Pablos, o diagrama jornalístico, que pode se encaixar em uma (ou 

mais de uma) das concepções acadêmicas de diagrama, “é o que se vai chamar 

informação gráfica por antonomásia
253

 ou infografia jornalística
254

” (1999: 37). 

Adiante, de Pablos conclui que 

 

“há um diagrama ao qual chamamos informação gráfica jornalística e esta será a infografia 

por antonomásia, sem que esta preferência signifique algum desprezo pelas outras formas, 

ainda que aquela seja a mais nova e a que pode aportar maior complementaridade ao corpo 

geral informativo de um meio impresso na forma tradicional”
255

 (DE PABLOS, 1999: 39. 

Primeiro grifo no original, segundo grifo nosso). 

 

Ou seja: a infografia é, para de Pablos e por antonomásia, a informação gráfica 

jornalística. Mas se a antonomásia consiste na designação de um conjunto por um 

indivíduo considerado como seu representante, o que leva de Pablos a escolher 

especificamente o diagrama jornalístico como esse representante? Muito provavelmente 

o fato de que o diagrama jornalístico seja o mais, vamos dizer, “maleável”, suscetível de 

misturas tanto entre os diferentes tipos de RGV quanto entre as finalidades 

informativas. Devemos atentar ainda para o fato de que de Pablos considera a infografia 

“a mais nova” forma de informação gráfica. Ou seja: de algum modo, ela se diferencia 

das demais formas de RGV, por ter um maior grau de eficiência em termos de 

complementaridade do texto verbal. Para de Pablos, uma das características centrais da 

infografia é justamente seu caráter diagramático (no sentido de “diagrama”). 

 

                                                 
253

 Em Retórica, antonomásia é um tipo de sinédoque “que consiste em designar uma totalidade ou uma 

espécie pelo nome de um indivíduo considerado seu representante” (REBOUL, 1998: 122). 
254

 “[El diagrama periodístico] es lo que se va a llamar información gráfica por antonomásia o infografía 

periodística”. 
255

 “Hay un diagrama al que llamamos información gráfica periodística y ésta va a ser la infografía por 

antonomasia, sin que esta preferencia signifique desprecio alguno hacia las otras formas, aunque aquélla 

sí es la más novedosa y la que puede aportar mayor complementariedad al cuerpo general informativo de 

un medio impreso en la forma tradicional”. 
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A partir daí, de Pablos discute sobre quando fazer uma infografia e como, bem como 

sobre as diferenças existentes entre as possíveis figuras infográficas, ou seja, aquelas 

que servirão de suporte visual para a montagem de uma infografia. Porém, ele não 

chega a propor uma tipologia específica, denominando diferentes tipos de infografia; ele 

apenas aponta para algumas representações específicas, como o mapa infográfico ou 

infomapa. Segundo de Pablos, o mapa será infográfico quando sobre ele inserimos 

informação jornalística detalhada, ou seja, quando ele não é apenas um mapa geográfico 

(1999: 103). 

 

Com isso, fica claro que de Pablos vai considerar como infografia jornalística um tipo 

de diagrama sobre o qual são inseridas informações jornalísticas, ao mesmo tempo 

diferente das demais manifestações gráfico-visuais. Além disso, ele chega a propor um 

neologismo, comografía, pois “a infografia é uma magnífica forma de responder ao 

como, até o ponto em que ela poderia ser denominada comografia
256

” (DE PABLOS, 

1999: 227. Grifo no original). 

 

Outra obra central na discussão sobre infografia é a de Valero Sancho, que opta pela 

ideia de que a infografia é todo e qualquer tipo de explicação visual desenhada. Em sua 

definição, ele afirma que a infografia jornalística é uma produção informativa, realizada 

com elementos icônicos e tipográficos, a fim de permitir ou facilitar a compreensão de 

acontecimentos, ações ou fatos da atualidade ou alguns de seus aspectos mais 

significativos; além disso, a infografia pode acompanhar ou substituir o texto 

informativo (VALERO SANCHO, 2001: 21). Adiante, o autor diz que 

 

desde que se realizam desenhos informativos tem havido infografias e estas apareceram nos 

jornais acerca de 200 anos, ainda que talvez às primeiras devêssemos qualificar como 

produtos antecedentes, já que não tinham o componente mais imediato da informação do 

dia, devido às dificuldades técnicas que supõem-se existir na realização de xilografias no 

contexto da impressão tipográfica
257

 (VALERO SANCHO, 2001: 25). 

 

Percebe-se que o autor dá ênfase muito mais ao aspecto noticioso (temporal) da 

infografia do que ao aspecto semiótico da mesma, o que o leva a uma indefinição: dizer 

                                                 
256

 “La infografía es una magnifica forma de responder al cómo, hasta el punto de que podría denominarse 

comografía”. 
257

 “Desde que se realizan dibujos informativos ha habido infografías y éstas aparecieron en los 

periódicos, aproximadamente desde hace 200 años, aunque quizá a las primeras se les debería calificar 

como productos antecedentes, ya que no tenían la componente más inmediata de la información del día 

debido a dificultades técnicas que suponía realizar xilografías en el contexto de la impresión tipográfica”. 
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que as infografias já existiam há cerca de 200 anos, mas não em termos da 

temporalidade jornalística. Esse critério, bem-entendido, é relevante para definir se uma 

infografia é ou não jornalística (e faz sentido dentro da linha de raciocínio seguida por 

Valero Sancho), mas não é relevante para definir se ela é ou não uma infografia. Em 

contato mantido por email, Valero Sancho refaz um pouco o seu critério temporal, mas 

mantém a tônica desse raciocínio: “sinceramente, minha opinião tem sido a de 

considerar a infografia como grafismo informativo e documental e assim tenho 

trabalhado estes anos. Tenho indagado nos anais de historia e só encontro motivos para 

rastreá-la desde a aparição da imprensa em 1441”
258

 (2010. Grifos nossos). 

 

Porém, mais adiante, em sua obra, Valero Sancho dedica um capítulo de sua pesquisa 

para propor uma tipologia das infografias jornalísticas (2001: 131-52). Segundo ele, 

 

“o estudo tipológico tem como missão a análise das infografias para classificar-las segundo 

as modalidades e classes. As classes e subclasses de infografias encontradas se estudam sob 

a ótica semântico-significativa, entendido como o estudo do significado dos signos 

linguístico-visuais, suas variantes e suas combinações, e também morfológico-sintática, 

tendo em conta a forma da obra gráfica, composição, estilo, uso de caracteres, ilustrações e 

combinações entre signos”
259

 (VALERO SANCHO, 2001: 131). 

 

Além disso, o pesquisador espanhol considera os graus de elaboração e uso de unidades 

gráficas elementares (textos ou imagens) e de infogramas (unidades infográficas 

mínimas) em relação com sua função comunicativa. Assim, Valero Sancho propõe 

inicialmente a existência de dois tipos de infografia: as individuais, que utilizam os 

elementos primários necessários para uma única infografia, tratam de um único assunto, 

e as coletivas, nas quais são combinadas mais de uma infografia para construir as várias 

facetas diferentes de uma informação. Além disso, há quatro classes básicas de 

infografia: comparativas, documentais, cênicas e de localização
260

, as quais apresentam 

diferentes graus de complexidade (VALERO SANCHO, 2001: 131-2). 

 

                                                 
258

 “Sinceramente mi opinión ha sido la de considerar a la infografía como grafismo informativo y 

documental y así he trabajado estos años. He indagado en los anales de la historia y sólo encuentro 

motivos para rastrearla desde la aparición de la imprenta en 1441” 
259

 “El estudio tipológico tiene como misión el análisis de las infografías para classificarlas segun las 

modalidades y clases. Las clases y subclases de infografías encontradas se estudian desde el punto de 

vista semántico-significativo, entendido como el estudio del significado de los signos lingüístico-visuales, 

sus variantes y sus combinaciones, y también morfológico-sintáctico, teniendo en cuenta la forma de la 

obra gráfica, composición, estilo, acoplamento de caracteres, ilustraciones y combinaciones entre signos”. 
260

 “Ubicativas”, no original. 
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Vamos esmiuçar um pouco mais a tipologia de Valero Sancho. As infografias 

comparativas, como o próprio nome diz, buscam fazer comparações através de recursos 

espaciais ou de área (desenhos de moedas, comprimidos e outros objetos representados 

de modo tridimensional), ou posicionais (onde se localiza cada elemento); as 

documentais ilustram, explicam e documentam algo (artefatos, localidades, pessoas em 

certas situações) através de secções, transparências ou cortes; as cênicas mostram o 

local de um dado acontecimento ou personificam o ponto de vista de alguém 

(testemunha, envolvido); e as localizativas servem para situar um lugar ou para 

demarcar protagonistas de algo no tempo e no espaço, através de mapas ou de plantas
261

 

(VALERO SANCHO, 2001: 132-49). Essa tipologia também se presta às infografias 

coletivas (“infografias continentes que servem para situar infografias menores”, destaca 

Valero Sancho), ainda que, para ele, não se realizem infografias cênicas coletivas 

(VALERO SANCHO, 2001: 149-52). 

 

Valro Sancho destaca também as chamadas “megainfografias da atualidade”, as quais 

constróem a “totalidade da informação” em uma ou mais páginas geralmente em 

suplementos especiais (2001: 82). O autor destaca suas quatro características, apesar de 

elas não cumprirem certos requisitos de imediatez da informação: 

 

- são classificáveis como coletivas; 

- não têm acompanhamento verbal; 

- ocupam praticamente a página inteira do jornal; e 

- seu uso pode implicar um custo, por conta da grande quantidade de elementos 

usados ou por que pode ser substituído por outras possibilidades ou alternativas 

interessantes, no espaço que ocupa (VALERO SANCHO, 2001: 83).  

 

Nota-se que a classificação de Valero Sancho tenta levar em considerações seus 

aspectos gráfico-visuais e suas relações com a temporalidade jornalística. Porém, fica 

uma dúvida: a infografia em geral é um produto jornalístico ou a infografia jornalística 

em particular é que é um produto jornalístico? Isso porque sua definição de infografia 

(“de imprensa”, sempre ele recorda) é baseada (também) nos princípios jornalísticos. 

Com isso, Valero Sancho define as características de uma infografia jornalística, mas 

                                                 
261

 “Planos”, no original. 
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não define a priori as características de uma infografia. Além disso, o que o autor leva 

em conta é o fato de essas RGVs (mapas, gráficos) terem sido publicados em jornais, 

sejam eles jornalísticos ou não. 

 

O pesquisador Alberto Cairo faz um percurso um pouco diferente, atrelando diretamente 

a infografia ao âmbito da visualização da informação a ponto de ambos serem, para o 

autor, “intercambiáveis” (2008: 28), ainda que ele lembre anteriormente em nota de 

rodapé que “infografia” é um termo “polissêmico”, por se referir também às imagens 

geradas por computador (2008: 21) e ainda que ele admita sua preferência pela 

expressão “visualização da informação” por conta de uma tradição teórica mais sólida 

(2008: 28). Assim, Cairo se baseia em outros referenciais teóricos, mais fundamentados 

sobre a psicologia e as ciências cognitivas
262

. A partir da análise de uma série de 

gráficos interativos publicados no site do jornal norte-americano The New York Times 

entre os anos de 2007 e 2008, o autor faz algumas considerações que julgamos 

pertinentes. Vamos enumerar aqui algumas.  

 

A primeira delas é a sua definição de infográfico, baseada diretamente na noção de 

information graphics: uma “representação diagramática de dados”, sendo que o 

componente central de qualquer infografia é o diagrama, entendido como representação 

abstrata da realidade (CAIRO, 2008: 21-2). Por este conceito particular, estão incluídos 

como infografias, na visão de Cairo, mapas, tabelas e outros tipos de RGV. 

 

Além disso, Cairo prefere dizer que a visualização da informação descreve a atividade 

de produzir infografias (2008: 21). E, conforme afirmamos no começo de nossa 

pesquisa, concordamos que a infografia esteja compreendida dentro do conjunto dos 

tipos de visualização da informação, mas não que o resultado da atividade de 

visualização da informação sejam apenas infografias. 

 

Outra consideração pertinente do autor é o fato de a bibliografia em língua espanhola 

sobre infografia estar centrada nas áreas de comunicação de massa e de jornalismo e, ao 

mesmo tempo, distante dos avanços de outras disciplinas relacionadas a elas 

(visualização da informação, cartografia, representação estatística) e que seriam mais 

                                                 
262

 Entre os autores citados por Alberto Cairo está Donald Norman, seguidor das ideias de Alberto 

Damásio, como já dissemos anteriormente na nota 127. 
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permeáveis às descobertas sobre percepção visual nas ciências cognitivas (CAIRO, 

2008: 18). Isso implica, segundo ele, na carência de trabalhos sobre visualização da 

informação em geral na imprensa (e não apenas sobre infografias), o que leva as teses 

sobre o assunto, entre falantes de língua hispânica, a se referirem unicamente a “três 

autores como fontes principais” (palavras de Cairo)
263

, deixando de lado áreas como a 

visualização, o desenho da informação e as ciências cognitivas (2008: 19). Como vimos 

até o momento, conforme os quadros sobre os pesquisadores, os estudos sobre 

infografia de imprensa realmente tendem a se centrar em aspectos do design jornalístico 

ou da percepção da infografia como um recurso visual para a apresentação de fatos 

jornalísticos. Isso nos leva a outra consideração importante de Cairo. 

 

Sem dúvida, stricto sensu, uma infografia não tem porque ser publicada por um “jornal” 

para ser considerada como tal. Qualquer informação apresentada em forma de diagrama – 

isto é, “desenho no qual se mostram as relações entre as diferentes partes de um conjunto ou 

sistema” – é uma infografia
264

 (CAIRO, 2008: 21. Grifos no original). 

 

Destacamos essa passagem por dois motivos. Por um lado, concordamos que o critério 

jornalístico (qualquer que seja ele) não é suficiente para definir uma infografia, mas 

apenas e tão-somente o uso jornalístico de uma infografia. Por outro lado, e aí temos 

alguma dificuldade em uma aceitação plena, Cairo diz que qualquer informação em 

forma de diagrama é uma infografia. Ora, uma coisa é dizer, como vimos anteriormente, 

que toda infografia é um diagrama, onde “infografia” é um antecedente (em termos 

lógicos) e “diagrama” é um consequente (também em termos lógicos), portanto 

 

se infografia  diagrama 

 

e outra coisa distinta é dizer que todo diagrama é uma infografia, onde “diagrama” se 

torna antecedente e “infografia” se torna consequente, havendo uma inversão dos 

termos como se houvesse uma total relação de equivalência entre ambos e não uma 

relação de implicação entre eles. Em termos lógicos, 

 

se diagrama  infografia 

 

                                                 
263

 Muito provavelmente, esses três autores são Peltzer, de Pablos e Valero Sancho. 
264

 “Sin embargo, stricto sensu, una infografía no tiene por qué ser publicada por un „periódico‟ para ser 

considerada como tal. Cualquier información presentada en forma de diagrama – esto es, “dibujo en el 

que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema” – es una infografía”. 
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Só faz sentido afirmar que infografias e diagramas são a mesma coisa se considerarmos 

a total equivalência lógica entre os dois conceitos, ou seja: 

 

 diagrama ↔ infografia 

 

Assim se cria outra situação: a de que as infografias são diagramas e vice-versa, e não 

mais que a informação gráfico-visual em geral seja infographics (como ocorre na 

literatura de língua inglesa). O risco: oscilar entre tomar as expressões “visualização da 

informação” e “infografia” como equivalentes ou entre tomar as expressões sendo uma 

consequência da outra: por um lado, a expressão “visualização da informação” é mais 

ampla do que “infografia” por designar única e exclusivamente uma prática, um modus 

operandi; por outro, a palavra “infografia” (em língua portuguesa, mas não apenas) 

oscila entre denominar simultaneamente esse caráter geral de uma prática (que seria 

plenamente aceitável, considerando-se a acepção dos termos infographics, infografía e 

infographie em suas respectivas línguas) e um produto (o texto infográfico). Essa 

ambiguidade do termo “infografia” leva a um paradoxo: considerarmos que toda 

visualização da informação é um diagrama e vice-versa, principalmente se 

 

infografia ↔ diagrama 

 

e se 

visualização da informação ↔ infografia 

 

o que seria falso e ilógico. Isso nos leva de volta a um velho problema: o risco de 

expandir de tal modo o termo “infografia” que ele passe a designar não mais uma 

modalidade específica e possível de texto, mas apenas um tipo de linguagem. Assim, 

não faz sentido tentar definir a especificidade da infografia, pois ela é um diagrama. 

 

A exceção na bibliografia em língua espanhola, na pesquisa por nós efetuada, continua 

presente na obra mais recente de Costa (2008), além do trabalho do professor, designer 

e fotógrafo uruguaio Rodolfo Fuentes (2006). Joan Costa afirma que o termo 

“infografia” não tem sido “interpretado corretamente” nas organizações jornalísticas, 

que têm usado em seus produtos (jornais, revistas), de fato, gráficos e esquemas que são 

usados na Economia, na Sociologia ou na Estatística, por exemplo. Para Costa, o termo 
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“informação gráfica” pode se referir indistintamente tanto à fotografia quanto às 

notícias, que por definição são informações em meios gráficos (COSTA, 2008: 128-9). 

 

Além disso, ele defende que o termo “infografia”, deve se referir ao universo das 

imagens geradas por computador, por ser o encontro técnico da informática e do 

grafismo (ou seja, o grafismo informático). O problema, segundo ele, é que houve uma 

confusão causada pela adoção, por parte das redações, do uso dos computadores 

(responsáveis pela feitura de infografias), gerando os departamentos de infografia, 

responsáveis pela feitura de esquemas (os quais são desenho de informação, lembra 

Costa). Ou seja: os setores de desenho dos jornais usam computadores e passam, 

simultaneamente, a produzir também gráficos e esquemas, o que seria, segundo o autor, 

o motivo da confusão conceitual (COSTA, 2008: 129). 

 

A explicação de Costa responde boa parte de nossas indagações, sobre o surgimento e 

uso do termo “infografia” nas redações, mas não explica o porquê da manutenção da 

adoção do termo. A nosso ver, a possibilidade de domínio de uma nova ferramenta (o 

computador), aliado ao domínio específico do tratamento digital das linguagens (verbal, 

visual, icônica), cria uma espécie de “nova casta” nas redações. Os jornalistas da área de 

Artes, então acostumados a espelhos
265

, lápis, calculadoras, folhas de pantone
266

 e 

outros itens “analógicos”
267

, passam a contar com a ferramenta informática para gerar 

ilustrações, fazer retoques fotográficos e também (como lembra Costa) produzir RGVs. 

Em suma: a incorporação da informática nas redações gerou uma espécie de “cisão 

social” entre repórteres de “texto” e repórteres ditos de “imagem”, o que levou alguns 

redatores e afins a dizer que o jornalismo estava morrendo porque o texto escrito perdia 

espaço nas páginas do jornal. 

 

Fuentes, por sua vez, designa a disciplina que surge da necessidade de exemplificar ou 

mostrar sistemas, desenvolvimentos ou processos difíceis de serem vistos como 

                                                 
265

 “Espelho” é o nome dado, nas redações, às folhas de papel que servem de guia para o esboço e/ou 

desenho de uma página (marcação de textos, anúncios, fotos etc.). Com a informatização das redações, 

caíram em desuso. Seu equivalente informático aproximado (mas não exato) seria, por exemplo, o 

template. 
266

 Folhas de pantone eram um recurso utilizado para produzir, em peças impressas, grisês (ou retículas), 

efeitos visuais e títulos e caixas de texto em famílias tipográficas incomuns ou não adotadas pelo 

equipamento de fotocomposição do jornal. Era aplicado como um decalque, através da pressão de lápis ou 

caneta. No Brasil, era conhecido como Letraset; nos Estados Unidos, como benday. 
267

 No sentido informático, oposto a “digitais”. 
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“representação esquemática”
268

 (2006: 80). Assim, ele usa a expressão “esquemas” 

como o modo correto para se referir aos “erroneamente chamados infogramas ou 

infografias” (FUENTES, 2006: 81). E acrescenta, em nota de rodapé: 

 

“o significado deste termo [infografia] se estende de modo equivocado, costumeiramente 

utilizado na América Latina. O prefixo „info‟ acredita-se que corresponda ao conteúdo 

„informativo‟ dos esquemas, quando de fato provém da ferramenta „informática‟” 

(FUENTES: 2006: 81). 

 

Adiante, Fuentes vai dizer que esses esquemas usados nos jornais impressos, na 

televisão e nos livros didáticos na verdade estariam mais próximos dos cronogramas, 

pois relatam visualmente fatos que transcorrem em um dado lapso de tempo e cuja 

informação é disposta de um modo tal que deixa claro o transcorrer cronológico ou 

acumulativo de qualquer fenômeno (FUENTES, 2006: 81-2). 

 

Como dissemos anteriormente, o site Revista Latina de Comunicación Social é um dos 

espaços digitais onde é possível encontrar grande quantidade de textos acadêmicos em 

espanhol (originalmente ou traduzidos) referentes às discussões sobre infografia. Na 

ausência de uma bibliografia impressa facilmente disponível em língua portuguesa, por 

exemplo, os autores que tiveram textos publicados na RLCS acabaram por se tornar uma 

referência. Vamos aqui nos referir a alguns deles. 

 

Comecemos pelo designer peruano Elio Leturia (1998), que não faz nenhuma distinção 

conceitual entre gráficos e infográficos. Tanto que o autor define que os infográficos 

podem ser divididos em quatro categorias: gráficos (de barra, torta ou febre), mapas, 

tabelas (que podem vir acompanhadas de pictogramas para facilitar a identificação da 

informação ali tratada) e diagramas (os quais, segundo Leturia, são gráficos que podem 

requisitar maiores habilidades artísticas). O foco do autor está mais voltado para o 

caráter facilitador da infografia (na leitura de dados numéricos, por exemplo) em 

relação ao texto verbal e também para os aspectos jornalísticos da mesma (questões 

éticas, de veracidade da informação etc.). 

 

                                                 
268

 O livro que usamos de Fuentes é uma tradução em língua portuguesa, e aqui, obviamente, o problema 

é justamente de tradução: como vimos anteriormente, certas palavras com o sentido que elas têm em suas 

tradução em inglês, espanhol e/ou francês não existem em língua portuguesa. Assim, o correto é 

interpretar a expressão “representação esquemática” por “Esquemática” nos mesmos termos propostos 

por Joan Costa (de quem Fuentes parece ser discípulo). 



158 

 

Já o jornalista e consultor espanhol Julio Alonso (1998), em texto sobre o trabalho em 

uma agência de notícias especializada em infografia (a Grafia), não chega a especificar 

se gráficos e mapas são infografias; porém, ele afirma que entre as várias possibilidades 

de enfoque ou planejamento estão os mapas, os diagramas e o tratamento sequencial da 

notícia, e que, nesta opção em particular, há alguns riscos pelo risco de ela se confundir 

com uma infografia plena. Sobre o que ele chama de infografia plena, ou melhor, 

“infográfico perfeito”, Alonso assim dá sua definição: 

 

A infografia perfeita, aquela que contém todos os elementos de uma notícia e assim é 

suscetível de se publicar sozinha, sem necessidade de um texto paralelo, em nosso país é 

algo excepcional. Os mais aceitos são, pelo contrário, aqueles que são concebidos para 

apoiar ou complementar uma informação textual, junto à qual são publicados. E, em casos 

extremos, mais como recurso de ilustração ou desenho – por exemplo, para deixar leve uma 

página carregada de textos – do que por suas qualidades estritamente informativas. Daí a 

preferência pelos grandes tamanhos, pela espetacularidade do desenho, com o que se 

desvirtuam os valores da infografia
269

 (ALONSO, 1998). 

 

Além disso, Alonso considera o papel importante do texto verbal, o qual, segundo ele, 

por ser complementar, não deve ser por isso “acessório”. 

 

Outro texto bastante citado é o do infografista Jordi Clapers, que narra o cotidiano da 

feitura de infografias dentro do jornal espanhol El País. Sua definição de infografia diz 

que ela é “a representação visual e sequencial de uma notícia ou informação (um fato, 

acontecimento ou tema jornalístico)”
270

 (CLAPERS, 1998). Pouco depois, ele divide a 

infografia em quatro tipos: mapas (situam a notícia), diagramas (no sentido de “gráfico 

estatístico”: representam valores e escalas e expressam relação entre séries variáveis e 

invariáveis); ilustrativos (um desenho integrado aos códigos gráficos da informação); e 

os sequenciais (expressam o como, quando, quem, onde e por que de um fato, sendo 

assim os relatos informativos visuais desse fato). Na definição de Clapers, chama-nos a 

atenção o fato de ele acentuar o caráter sequencial da infografia (o que nos leva a 

considerar que ele pensa em seu potencial narrativo). 

 

                                                 
269

 “El infográfico perfecto, aquel que contiene todos los elementos de una noticia, y por lo mismo, 

susceptible de publicarse solo, sin necesidad de un texto paralelo, en nuestro país es algo todavía 

excepcional. Los más aceptados son, por el contrario, aquellos que se conciben para apoyar o 

complementar una información textual, junto a la cual se publican. Y en casos extremos, más como 

recurso de ilustración o diseño -por ejemplo, para aligerar una página cargada de textos- que por sus 

cualidades estrictamente informativas. De ahí las preferencias por los grandes tamaños, por la 

espectacularidad del dibujo, con lo que se desvirtúan los valores de la infografía”. 
270

 “La representación visual y secuencial de una noticia o información (un hecho, acontecimiento o tema 

periodístico)”. 
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Um texto latino-americano que busca aprofundar um pouco mais os aspectos peculiares 

da infografia é o do pesquisador Carlos Abreu Sojo (2002), apesar de o mesmo ter uma 

obra inteiramente dedicada à discussão sobre a infografia jornalística (2000)
271

. Naquele 

texto eletrônico, o autor busca basicamente responder à seguinte pergunta: a infografia é 

um gênero jornalístico? No início de seu texto, ele confronta várias definições de 

infografia, mas, ao final, ele mesmo não se posiciona com relação a qual seja a melhor 

definição conceitual, limitando-se a dizer que “a infografia é uma informação compacta 

que apresenta somente o necessário para torná-la compreensível aos leitores, alguns dos 

quais decidirão ler o não o texto geral da informação que acompanha o info”
272

 (2002). 

 

Na verdade, para melhor comprender o ponto de vista de Sojo neste texto em particular 

é preciso ter acesso ao seu trabalho anterior sobre infografia jornalística (2000). Aqui, o 

autor deixa mais claro o que compreende por “infografia jornalística” diferenciando-a 

também daquilo que ele chama de “formas afins com a infografia”, como os gráficos 

estatísticos, os vários tipos de mapa, as tabelas, os vários tipos de redes (organogramas, 

árvores genealógicas) e as caixas de fatos
273

 (2000: 89-103). Assim, para Sojo, a 

infografia 

 

é um gênero jornalístico iconográfico que permite antecipar, reconstruir ou representar 

como ocorrem aqueles fatos, acontecimentos ou fenômenos sobre os quais geralmente não 

há fotos, ou estas não são suficientes, explicando-os e/ou descrevendo-os através da 

integração de imagens e palavras para uma melhor compreensão da mensagem por parte do 

leitor
274

 (SOJO, 2000: 61). 

 

Aqui, Sojo avança na definição de uma infografia: ela deve responder as questões-chave 

do lide jornalístico, mas também precisa “antecipar, reconstruir ou representar” certos 

fatos. Essa ênfase é necessária, pois não é apenas o jornalismo que responde a perguntas 

como “o quê?” ou “onde”. Peguemos a seguinte passagem de um livro de Estatística. 

 

                                                 
271

 Apesar de nos determos, neste tópico, nos textos de autores publicados na RLCS, faremos remissões 

também ao livro de Sojo (2000), pela importância dele para a nossa discussão. 
272

 “La infografía es una información compacta que presenta sólo lo necesario para hacerla comprensible 

a los lectores, algunos de los cuales decidirán leer o no el texto general de la información a la cual 

acompaña el info”. Aqui, o autor indica em nota de rodapé que usa a expressão diminutiva info no mesmo 

sentido proposto por José Manuel de Pablos, o que ele considera (em suas palavras) “perfeitamente 

válido”. 
273

 No original, cajas de hechos, com o mesmo sentido dos termos fast-fact box, usado por Tim Harrower, 

e fact box, usado por Eric K. Meyer. 
274

 “[La infografía] es un género periodístico iconográfico que permite anticipar, reconstruir o representar 

cómo ocurren aquellos hechos, acontecimientos o fenómenos sobre los cuales generalmente no hay fotos, 

o éstas no resultan suficientes, explicándolos y/o describiéndolos a través de la integração de imagénes y 

palabras para una mejor comprensión del mensaje por parte del lector”. 
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Como apresentar os dados [qualitativamente numa análise estatística] (...)? Em primeiro 

lugar, devemos dar uma ideia do fenômeno apresentado, local e época em que o estudo foi 

realizado. O título é um elemento básico da tabela, que norteia a análise dos dados nela 

contidos, a partir dos esclarecimentos apresentados. Assemelha-se a uma manchete tal como 

nas notícias de jornal, em que se deve procurar responder às seguintes questões: o quê? 

Onde? Quando? (BUNCHAFT & KELLNER, 2002: 59. Grifos nossos) 

 

Peguemos agora uma outra passagem, dessa vez de um livro sobre Cartografia 

Temática. 

 

Apesar de todo esse desenvolvimento tecnológico [computador, fax, satélite] do qual a 

cartografia vem se beneficiando na atualidade, deve existir uma clara conscientização com o 

fim de avaliá-la permanentemente em seu contexto social. Assim, não basta que os mapas 

respondam apenas à pergunta “Onde fica?”. Hoje, eles precisam responder também a 

outras questões como “por quê?”, “quando?”, “por quem?”, “para que finalidade?” e 

“para quem?” (MARTINELLI. 2003: 25-6. Grifos nossos). 

 

Percebe-se que campos distintos também buscam responder (em tese) as mesmas 

(também em tese) questões do jornalismo, principalmente nos dias de hoje, quando 

diversas instituições (públicas e privadas) mantêm os seus próprios aparatos midiáticos 

(TVs, rádios) e midiatizados (sites, blogs, microblogs)
275

. Mas obviamente há algumas 

diferenças entre a produção dos textos e dos conhecimentos científico e jornalístico, 

como os aspectos da temporalidade, da atualidade e os próprios (e diferentes) critérios 

científicos e jornalísticos, por exemplo. O texto infográfico jornalístico busca dar conta 

de questões ligadas à factualidade cotidiana, as quais não preocupam necessariamente 

os cientistas, e esse é um dos elementos comentados por Valero Sancho. 

 

Pode-se dizer com certa segurança que a infografia de imprensa é uma contribuição 

informativa, realizada com elementos icônicos e tipográficos, que permite ou facilita a 

compreensão dos acontecimentos, ações ou coisas da atualidade ou alguns de seus aspectos 

mais significativos, e acompanha ou substitui o texto informativo
276

 (VALERO SANCHO, 

2001: 21. Grifos nossos). 

 

Mas voltemos ao pensamento de Sojo. Ele sugere a divisão da infografia em categorias 

que não sejam necessariamente excludentes entre si (2000: 74-87) e propostas 

conforme: 

 

                                                 
275

 Ajudando a constituir o que vários autores chamam de “sociedade midiatizada”. 
276

 “Se puede decir com cierta seguridad que la infografía de prensa es una aportación informativa, 

realizadas com elementos icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los 

acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos, y acompaña 

o sustituye al texto informativo”. 
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a) o meio empregado para elaborá-las (à mão ou com auxílio do computador
277

); 

b) a estética (colorida ou em preto e branco); 

c) o tamanho (infografias normais e megainfografias); 

d) o elemento visual presente (desenhos documentais, mapas, fotografias, desenhos 

geométricos); 

e) a finalidade (geográfica, de acidentes, cronológicos e de possibilidades); 

f) a morfologia (vista, plano, corte e panorama
278

); 

g) os diferentes códigos da linguagem icônica (gráficos, mapas, quadrinhos
279

). 

 

Sojo vai ser um dos poucos autores a fazer a oposição explícita entre infografia 

jornalística e os demais tipos de RGV (“primos entre si”, diz). Ele afirma que se a 

infografia é uma modalidade de gráfico informativo, por outro lado nem todo gráfico 

informativo será uma infografia (com o que concordamos). Segundo ele, esse problema 

de conceituação se deve ao uso generalizado da expressão “gráfico” entre os norte-

americanos para abarcar todas as manifestações do jornalismo iconográfico, critério 

também usado, segundo ele, por vários falantes de língua espanhola. Além disso, ele 

cita o jornal britânico Sunday Times como o responsável por tentar buscar “subdivisões” 

desse conceito nos anos 1970, adotando a expressão explanatory graphic, ainda que 

tenha prevalecido no final das contas o uso do termo graphic para designar todas as 

RGVs (2000: 89). Finalmente, Sojo discute a respeito do termo “diagrama” (cujos 

sentidos também variam de autor para autor); segundo ele, em alguns autores, o que eles 

entendme por “diagrama” corresponde ao que ele próprio denomina como “infografia”; 

assim, para Sojo, não haveria sentido em colocar o diagrama à parte (assim como eles 

faz como gráficos estatísticos, mapas, tabelas e caixas de fatos). 

 

Outro texto é o do professor espanhol Josep Maria Serra (1998), que analisa o 

surgimento do “infografismo” na Espanha dos anos 1980-1990. Ao longo do texto, ele 

enumera alguns tipos de RGVs historicamente relevantes e faz algumas considerações 

sobre o que seria mais apropriado chamar (em conformidade com o termo de Gonzalo 

Peltzer) de “jornalismo iconográfico”, na medida em que ele fala de ilustrações, comics, 

mapas, logotipos num mesmo texto. E, ainda que seja para ilustrar um momento 

                                                 
277

 Ainda que, segundo Sojo, toda infografia tenha um componente artesanal, com o que concordamos. 
278

 Conforme proposta de Peltzer (1992: 130-3). 
279

 Conforme a classificação de Colle (1998), com poucas variações. 
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específico das imprensas espanhola e norte-americana, no final das contas Serra fala 

algumas vezes em “gráficos”, não em infográficos. 

 

Finalmente, devemos destacar a proposta de Borrás e Caritá (2000). A definição das 

autoras é parecida com a nossa, levando em consideração o papel do esquema no texto 

infográfico: “o surgimento da infografia revaloriza a função explicativa e didática que 

cumpre a imagem, e em especial, o esquema, apoiados com doses apropriadas de 

informação de suporte”
280

 (BORRÁS E CARITÁ, 2000. Grifo nosso). Na busca de 

novas categorias teóricas para as infografias como estrutura narrativa, elas sugerem três 

conceitos, dando outra perspectiva ao conceito. Eis a proposta resumida na tabela 12. 

 

Categoria Descrição 

Infototal responde a todas às perguntas básicas do jornalismo, traz uma introdução ao assunto, 

mostra uma dada situação, seus antecedentes e consequências, e é totalmente 

informativa e narrativa 

Inforrelato é parcial ou escassamente informativa, conforme a quantidade de perguntas básicas 

que responda, mostra como ocorreu uma dada situação e é seminarrativa 

Infopincel é parcial ou escassamente informativa, mostra como é um objeto e é descritiva 

Tabela 12 – categorias narrativas da infografia, propostas por Borrás e Caritá (2000) 

 

Vejamos mais detalhadamente os esquemas propostos pelas autoras
281

; comecemos pelo 

infopincel, que seria o mais descritivo dos três
282

 (esquema 6). 

 

 

Esquema 6 – estrutura do infopincel, segundo Borrás e Caritá, 2000 

 

                                                 
280

 “El surgimiento de la infografía revaloriza la función explicativa didáctica que cumple la imagen, y en 

especial, el esquema, apoyados con dosis apropiadas de información de soporte”. 
281

 Os esquemas foram extraídos do trabalho das autoras (2000). 
282

 As autoras usam os substantivos propostos no feminino, portanto: a infopincel, a inforrelato e a 

infototal, ainda que pincel e relato sejam substantivos masculinos em espanhol. De nossa parte, porém, 

preferimos usar o gênero masculino em “inforrelato” e “infopincel”, já que “relato” e “pincel” são 

substantivos masculinos em língua portuguesa. 
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Como o foco do infopincel é apenas a descrição de um objeto, fenômeno ou ser, não há 

preocupação em narrar nada (pois não ocorre mudança de estado de nenhum dos 

actantes presentes na infografia); como afirmam as autoras, o infopincel não conta 

nenhuma história informativa, ela mostra a estrutura ou o interior de um objeto, 

animado ou inanimado (2000). Ou seja: a ênfase recai sobre do que (ou de quem) se fala 

(“o quê” ou “quem”) e como é aquilo de que se fala (“como”)
283

. Vejamos agora o 

inforrelato (esquema 7). 

 

 

Esquema 7 – estrutura do inforrelato, segundo Borrás e Caritá, 2000 

 

Pelo esquema das autoras, o inforrelato pode oscilar entre ser escassamente informativo 

e parcialmente informativo; porém, em qualquer dos casos, ele não responde à 

totalidade dos questionamentos do lide jornalístico. Vejamos, finalmente, o esquema 8. 

 

 

Esquema 8 – estrutura do infototal, segundo Borrás e Caritá, 2000 

                                                 
283

 Como veremos em 3.3.1, são os mesmos elementos enfatizados na imagem fotográfica, conforme 

lembra Gauthier. 
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Ou seja: aqui, a infografia já não é mais um elemento uno, caracterizável apenas 

semioticamente por seus elementos gráfico-visuais, mas também pela sua ênfase total 

em relação às clássicas perguntas do jornalismo. Além disso, enfatiza-se um aspecto em 

geral negligenciado nos estudos sobre a infografia: o caráter do seu tipo textual 

(descritivo, narrativo, seminarrativo), apesar da maior parte dos autores se referirem ao 

aspecto supostamente apenas narrativo da infografia
284

. Apesar disso tudo, as autoras 

deixam entrever que o que chamam de infografia abarca as tradicionais RGVs. 

 

A tabela 13 traz a extensão conceitual do termo “infografia” para os autores de língua 

espanhola (com a exceção de Joan Costa e Rodolfo Fuentes). 

 

Autor Extensão conceitual das denominações usadas 

Gonzalo Peltzer gráficos, tabelas, mapas ≠ infografia 

Raymond Colle mapas, gráficos, tabelas, quadrinhos ≠ infográficos 

infográfico < texto verbal 

megagráfico > texto verbal 
José Manuel de Pablos  Texto + imagem = infografia; 

gráficos, tabelas, mapas ≠ infografias; 

diagramas jornalísticos = infografias 

José Luis Valero Sancho mapas, gráficos, diagramas = infografia 

Alberto Cairo infografia = representação diagramática de dados 

Joan Costa infografia = imagem de síntese 

gráfico = esquema 

infografia ≠ desenho de informação 

gráficos, mapas, tabelas = desenho de informação 

Rodolfo Fuentes gráficos = esquema 

esquema jornalístico = cronograma 

Elio Leturia categorias de gráficos, mapas, tabelas e diagramas = infografia 

Julio Alonso infografia = gráficos, mapas, diagramas 

Jordi Clapers infografia = mapas, gráficos estatísticos, desenhos e sequenciais 

Carlos Abreu Sojo infografia ≠ gráficos, mapas, tabelas, caixas de fatos 

infografia = gráfico explicativo, diagrama 

Josep María Serra mapas, gráficos = infografia 

Leticia Borras e María Aurelia Caritá mapas, diagramas = infografia 

Tabela 13 – autores de língua espanhola e extensão conceitual das denominações por eles usadas 

 

                                                 
284

 Ainda que o slogan clássico dos defensores da infografia diga justamente o contrário (show, don‟t tell), 

autores como Tattiana Teixeira (2008: 163) atribuem à infografia um caráter narrativo. Apesar de essa 

discussão não caber aqui, deixamos claro nossa discordância em relação a essa afirmação, uma vez que é 

também comum o uso de tipos textuais descritivos nas infografias. Voltaremos a esse assunto em 3.3.7. 
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Percebe-se que a noção de infografia como um conceito amplo apresenta restrições na 

visão de Colle, de Pablos, Peltzer e Sojo, enquanto os demais autores tendem a 

considerar as diversas manifestações esquemático-visuais como pertencentes ao campo 

da infografia. Nada disso, porém, impede o uso, por parte de alguns autores, do termo 

“infografia” ou de suas variações, mesmo que, em alguns casos, saiba-se de sua origem 

francesa ligada à computação gráfica: Sojo, por exemplo, faz isso, ao assinalar como 

“inventor da infografia” o nome de Xavier Berenguer, o qual pediu a Ivan Sutherland 

que projetasse um sistema de desenho por computador chamado Sketchpad, usado em 

1963 (2000: 41). Porém, o autor continua utilizando, ao longo de sua obra, a expressão 

infografía, mas geralmente acompanhada do adjetivo periodística. Com isso, ele busca 

diferenciar entre “infografia” e “infografia jornalística”, conforme a tabela 14 (2000: 

45-6). 

 

Infografia jornalística Infografia 

referente = realidade referente = realidade ou não 

textos verbais (“ambiente linguístico”) = sempre 

acompanha a infografia jornalística 

textos verbais (“ambiente linguístico”) = em geral, não 

reprodução = superfície bidimensional reprodução = bi ou tridimensional 

base = atualidade noticiosa base ≠ atualidade noticiosa 

Tabela 14 – diferenças entre infografia e infografia jornalística, segundo Sojo (2000) 

 

Ainda que seja um dos poucos autores a explicitar textualmente a diferença entre os dois 

objetos, a proposta de Sojo corre riscos e está sujeita a alguns paradoxos. Um deles é 

afirmar que a infografia jornalística se reproduz em uma superfície bidimensional, ao 

passo que a infografia pode ser tridimensional, ou seja: isso deixa de lado a 

possibilidade da existência de infografias jornalísticas em outros meios, como as mídias 

digitais
285

. Consequentemente, as demais diferenças podem ficar também 

“relativizadas”. 

 

A manutenção do termo infografía em espanhol parece decorrer do fato de a discussão 

sobre gêneros jornalísticos ser historicamente sólida nesta língua; em obra de López 

Hidalgo (2009) escrita em 2002, o autor já tratava consideravelmente a infografia (com 
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 Em livro próprio sobre o jornalismo na Internet (2003), Carlos Abreu Sojo não chega a citar nenhuma 

forma de infografia jornalística publicados em sites. 
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exemplos ilustrativos, inclusive) como um gênero jornalístico complementar
286

. Ao ser 

considerada um gênero jornalístico (ainda que complementar), aqui a infografia atinge 

outro parâmetro e outro patamar: não é mais somente um recurso de linguagem visual, 

mas um tipo de texto com características próprias e, consequentemente, com direito a 

existência própria. Diferente da visão americana, onde predomina muitas vezes a ênfase 

técnica do design, da infografia como um recurso gráfico-visual informativo, na visão 

espanhola a ênfase é no caráter jornalístico da infografia, percebida como gênero 

específico, ainda que não autônomo dentro do contexto da página jornalística. Parece 

também contribuir para isso a ideia de que o sufixo –gráfico possa ser percebido 

(minimamente) como adjetivo numa dupla acepção: referente às artes gráficas ou à 

expressão “grafia”, entendida como “modo de escrever” (onde o gênero jornalístico 

pode ser entendido como um “modo específico de escrever”, ou seja, de estruturar um 

conjunto de informações factuais). Além disso, o fato de o batismo da expressão 

infografía ter supostamente ocorrido em espanhol (ainda que com “origem” em inglês) 

parece ter contribuído para uma maior aceitação (quando não uma manutenção) do 

termo entre os falantes desse idioma. 

 

2.2.3 O olhar da bibliografia em língua francesa 

 

A bibliografia francesa sobre infografia jornalística ainda é bastante reduzida, quando 

comparada com a norte-americana e a espanhola. Ao mesmo tempo, vimos que nesse 

idioma o termo “infografia” tende a contemplar, em geral, a “imagem de síntese”. Uma 

consulta à Wikipedia francesa (realizada em agosto de 2010) sobre o termo mostra que a 

expressão “infografia” remete unicamente às imagens de síntese, tanto que ela enumera 

entre os principais nomes da área o matemático Benoît Mandelbrot (cujo nome é 

fortemente ligado aos fractais); do mesmo modo ocorre com a obra de divulgação 

científica La Infographie, de Béatrice Poinssac, de 1994, largamente citada em trabalhos 

acadêmicos e pesquisas sobre as imagens de síntese. Nos textos franceses sobre 

infografia disponíveis na Internet, aliás, é mais comum que eles abordem as imagens 

numéricas do que as infografias jornalísticas, ainda que ambas, em tese, sejam feitas 

com o auxílio do computador (o que é inevitável no primeiro caso, e relativo no 

                                                 
286

 Gênero jornalístico complementar, na visão de López Hidalgo, é todo tipo de texto (verbal, visual) que 

está subordinado tematicamente a um texto jornalístico principal, ainda que dotado de autonomia em 

termos de sua estrutura interna (LÓPEZ HIDALGO, 2009: 43-6). 



167 

 

segundo). Isso não impede a existência de textos que tratam a infografia como uma 

linguagem gráfico-visual, mas inevitavelmente há menções às imagens de síntese. 

 

Em site próprio intitulado La Ligne Infographique, que difunde os vários aspectos da 

infografia jornalística em língua francesa, o jornalista francês Emmanuel Seguier, chega 

a ter de explicar a necessidade de se usar especificamente a expressão infographie de 

presse. 

 

Tomemos o exemplo do Canadá, onde há duas línguas nacionais, o inglês e o francês. A 

palavra “infografia” designa (aqui compreendido pelos francófonos) unicamente as imagens 

de síntese. Com efeito, quando usamos um motor de pesquisa na Web com restrições aos 

sites francófonos que tratam da infografia, a totalidade dos servidores propostos tem por 

tema a criação de imagens numéricas. Eis porque atualmente precisamos especificar 

“infografia de imprensa”
287

 (SEGUIER, s.d.). 

 

Mas a história da visualização da informação na França é mais antiga, e remonta a fins 

dos anos 1960, com Jacques Bertin e seus colegas de área, como Serge Bonin. Bertin 

chamou a atenção no número 15 da revista Communications (da École Pratique des 

Hautes Études), em 1970, ao lado de Umberto Eco, Verón, Jacques Durand, Violette 

Morin e Christian Metz288. Entre artigos sobre cinema, publicidade e quadrinhos, Bertin 

dedica seu texto ao que ele chama (como vimos em 1.6) de graphique, assim 

apresentado por Christian Metz na apresentação da revista: 

 

o estudo de Jacques Bertin testemunha o quanto uma mensagem pode ser visual sem que a 

analogia figurativa tenha por isso lugar de destaque: visual de parte a parte, a imagem 

“gráfica” – cartas geográficas, redes, diagramas – é amplamente “arbitrária”; o que a define 

não é a sua visualidade, que ela divide com muitos outros sistemas, mas sua organização 

própria (in VVAA: 1974: 15. Grifos nossos). 

 

Há forte vínculo entre o pensamento dos autores de língua inglesa ligados à visualização 

da informação e a visão de Bertin em relação ao que ele chama de graphique (ou 

“neográfica”), a qual ele divide em três etapas: análise matricial de um problema, 

tratamento gráfico de seus dados e comunicação simplificada dessa análise. A primeira 

diz respeito à construção do problema a partir de dados “brutos” que serão relacionados 

uns com os outros através de gráficos e matrizes; a segunda, à categorização dos dados 
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 “Prenons l'exemple du Canada, où existent deux langues nationales, l'anglais et le français. Le mot 

infographie désigne (y compris pour les francophones) uniquement les images de synthèse. En effet, 

lorsque l'on utilise un moteur de recherche sur le Web avec pour requête les sites francophones traitant de 

l'infographie, la totalité des serveurs proposés ont pour sujet la création d'images numériques. Voilà 

pourquoi il nous faut aujourd'hui spécifier infographie de presse”. 
288

 O texto de Jacques Bertin não consta da tradução brasileira da obra, intitulada A Análise das Imagens. 
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para descobrir o que dizer e/ou fazer, ou seja, respostas para tomar decisões; a última é a 

comunicação, um modo de fixar e/ou dizer o que se descobriu e/ou decidiu. Para a 

segunda, a palavra-chave é complexidade; para a última, simplicidade. 

 

É preciso evitar confundir a neográfica de tratamento e a neográfica de comunicação, evitar 

redigir mapas simplificados quando a exaustão é necessária, ou evitar superpor documentos 

exaustivos acreditando acrescentar informação. A ilegibilidade rapidamente atingida, torna o 

gráfico inútil (BERTIN, 1986: 22). 

 

Pelas palavras de Bertin, percebe-se claramente a diferença entre o tratamento gráfico 

da informação, que tende a manipular uma grande quantidade de dados, e a 

comunicação desses dados, que deve ser simplificada (e não simplória) para o público. 

É no âmbito do tratamento que Bertin faz suas considerações, e define que, para tal 

empreitada, o tratamento gráfico necessário se compõe de redes, mapas e diagramas, os 

quais muitas vezes buscam representar mais do que três variáveis (as representadas nos 

eixos x, y e z nos gráficos tridimensionais). Segundo o autor, o tratamento gráfico da 

informação deve simplificar a visualização dos dados, mas ao mesmo tempo deve 

solicitar um tempo para que o leitor se detenha nas informações visualizadas, ou seja, os 

dados não podem ser superficiais, eles devem ter profundidade, devem servir de base 

para uma análise mais detalhada. 

 

Quanto a uma aproximação entre infografia e jornalismo, um dos poucos livros em 

francês é o do jornalista e consultor francês Jean-Marie Chappé, que não chega a propor 

uma definição conceitual precisa sobre o assunto; para ele, a infografia pode ser 

considerada um novo procedimento para a escrita da informação (2005: 21), ou seja: a 

infografia é, antes de tudo, um tipo de escrita, e não um tipo de texto. Ele lembra que 

gráficos, mapas e esquemas são apreciados pelo leitor que “ama” (expressão dele) 

compreender rápida e facilmente a informação que lhe é apresentada (2005: 13). O uso 

da expressão “gráficos, mapas e esquemas” antecipa parte da visão de Chappé sobre o 

assunto: ele trata esses tipos de textos como “gêneros da infografia” (2005: 55-95). Em 

uma seção específica do seu livro (um extratexto de páginas coloridas entre as páginas 

96 e 97), o autor enumera certos “tipos de informação” que podem ser auxiliados pela 

infografia. Por exemplo: cita a força do uso do texto infográfico em dossiês e 

suplementos jornalísticos e na cobertura de eleições, catástrofes naturais, novos 

dispositivos de regulamentação; e atenta para o que chama de infografia simples (em 

alguns casos, bastante similar aos snapshots do USA Today), cuja função é mostrar a 
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informação, para as infografias de ciências e de esportes, cuja função é explicar a 

informação, e para os gráficos na área de economia, cuja função é comparar e valorar. 

Porém, ao se perceber o conjunto das infografias mostradas por Chappé, fica 

explicitamente claro que o autor considera como infographie de presse tudo aquilo que 

é efetivamente gráfico-visual, e não apenas diagramas (como diferencia, por exemplo, 

de Pablos). Isso parece se justificar de modo mais claro quando se constata que parte da 

bibliografia usada pelo autor é de língua inglesa (Holmes, Sullivan), o que nos leva a 

concluir que, para ele, infografia equivale a infographics na condição de “conjunto de 

formas gráfico-visuais usadas na imprensa”. 

 

O autor lembra ainda o impacto do computador no mundo gráfico e a mudança que ele 

causa nos jornais, em particular no surgimento do USA Today em 1982, jornal este que 

dá ênfase à ilustração desenhada, aos gráficos, aos desenhos de informação ou 

infografias (CHAPPÉ, 2005: 17). Para Chappé, não só as infografias correspondem em 

geral aos information graphics norte-americanos, como o termo teria sido “criado” 

junto com o USA Today. 

 

Assim, percebe-se que, em língua francesa, a tendência (tanto da parte de Bertin quanto 

da parte de Chappé) é colocar todos os tipos de RGV em um mesmo campo (seja ele o 

da graphique, seja o da infographie de presse). Aqui, de certo modo, segue-se a linha de 

raciocínio comum na língua inglesa, que é a ideia de domínio da linguagem gráfico-

visual como um todo, mas não pelos mesmos motivos. A nosso ver, isso está muito 

ligado a um modo francês de encarar os sistemas semióticos dentro de suas 

especificidades; no caso das RGVs, nos termos de sua “organização própria”, como 

afirma Metz; além disso, é preciso lembrar que Chappé considera que infographics não 

pode ser traduzido por “gráficos informativos”, mas sim por “grafismo da informação” 

(2005: 18). Ou seja: pelo conjunto dos modos de tratamento gráfico da informação, 

qualquer que seja seu gênero (gráfico, mapa, diagrama etc.). 

 

2.2.4 O olhar da bibliografia em língua portuguesa 

 

Falar em infografia no Brasil, do ponto de vista histórico, ainda é um problema. Apesar 

de tentativas de mapeamento (vide TEIXEIRA, 2009), tudo ainda é muito tímido: 

assim, estabelecer marcos históricos na imprensa brasileira torna-se algo complicado. 
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Não é possível determinar desde quando articulações esquemáticas começaram a ser 

usadas nos jornais brasileiros, nem na bibliografia por nós consultada foi possível achar 

tais datas específicas. Há alguns aspectos históricos relevantes: Morel e Barros (2003: 

67-69), por exemplo, lembram da importância da Guerra do Paraguai na imprensa 

brasileira e fazem referência ao jornal Vida Fluminense (1868-1876) que, em 1868, teria 

publicado, além de desenhos e charges (que eram publicados em maior quantidade), 

imagens de planos ou “plantas topográficas” dos locais que os aliados iam conquistando 

ao longo da batalha (todas essas imagens eram reproduzidas através do método 

litográfico
289

). Além disso, o cartunista ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, responsável em 

1864 pelo jornal Diabo Coxo e, dois anos depois, pelo jornal Cabrião, começou a 

publicar, neste último, a partir de 1869, as primeiras histórias em quadrinhos brasileiras, 

tendo Nhô-Quim como personagem central (CARDOSO, 2002: 21-2). Ou seja: ainda 

que timidamente, há registros de usos de articulações esquemáticas (mapas, quadrinhos) 

na imprensa nacional da segunda metade do século XIX. Porém, se há um marco 

importante na história do jornalismo brasileiro, provavelmente seja o livro Os Sertões 

(1902), de Euclides da Cunha. A obra, que trata da insurreição de Canudos, em 1897, na 

Bahia, se apóia fortemente na linguagem textual, fortemente descritiva e informativa, e, 

em menor grau, na linguagem visual, como os mapas da bacia do rio São Francisco e 

das proximidades de Canudos. A função desses recursos visuais (esboços geológicos e 

mapas geográficos), localizados na primeira metade da obra, é bem definida: 

proporcionar ao leitor uma série de informações visuais a respeito do espaço geográfico 

no qual se desenvolve a história de Canudos. 

 

De qualquer modo, o pouco uso de articulações esquemáticas na imprensa até os anos 

1980 faz com que os livros sobre os aspectos gráficos do jornalismo mal falem desse 

recurso, ainda que eles já tivessem presença na nossa imprensa em momentos 

anteriores. O editor de arte do O Globo, Léo Tavejnhansky, por exemplo, lembra que “o 

próprio Globo publicou um infográfico na primeira página da edição número 1, em 

1925, mostrando o aumento dos automóveis no Rio de Janeiro de um ano para outro” 

(CAIXETA, 2005). Um último exemplo (em particular, mapas, na figura 26) pode ser 

encontrado na obra Primeira Página – Folha de S. Paulo, de 1985, que reúne algumas 
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 A litografia, conforme Erbolato, é um “processo de impressão com matriz plana, baseado nofenômeno 

de repulsão entre as tintas, graxas e a água e utilizando como suporte uma pedra calcária, apropriada” 

(1981: 155). 
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das principais primeiras páginas do então jornal Folha da Manhã (1925-1959) e da 

Folha de S. Paulo (desde 1959). Algumas poucas primeiras páginas trazem mapas (em 

alguns momentos chamados pelo jornal de “clichês”) junto com matérias e fotos 

referentes a conflitos internacionais
290

; muitos desses mapas mostram a movimentação 

de exércitos ou o percurso de aviões envolvidos em acidentes ou incidentes. 

 

 

Figura 26 – mapas publicados na Folha de S. Paulo no começo dos anos 1980 

 

Apesar de serem recursos usados na imprensa, ainda que timidamente, as obras 

brasileiras destinadas a abordar os elementos do jornalismo gráfico nos anos 1970 e 

1980, como as de Francisco Cantero (1971) e de Mário Erbolato (1981), nada falam 

sobre o assunto. Enfim: o termo “infografia” era algo desconhecido no Brasil nos anos 

1980, pelo menos na bibliografia especializada. Fora do âmbito do jornalismo, por 

exemplo, chegou a se utilizar na tradução, por exemplo, a expressão “ilustração gráfica” 

(HURLBURT, 1986: 124-5), ainda que ao final da explanação referente a esse assunto 

(dentro do campo do design, na mesma obra) encontremos a expressão “apresentação 

gráfica da informação” (HURLBURT, 1986: 125). Expressão similar, “apresentação 

gráfica de dados”, no âmbito da administração de empresas, foi usada no Brasil pelo 

consultor Miroslav Kôudela (1981), em livro pretensamente pioneiro no nosso país, a 

julgar pelas palavras do autor: “esta obra destina-se a preencher uma lacuna, pois é a 

primeira a ser editada no Brasil no seu gênero” (KÔUDELA, 1981: 11); porém, o objeto 

de que trata o livro são estritamente gráficos e tabelas estatísticos. Em outro contexto, 

encontramos apenas as expressões “gráfico” e “diagrama” (ARAÚJO, 1986: 460), 
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  Alguns desses fatos: iminência da campanha de desobediência civil na Índia, liderada pelo Mahatma 

Gandhi (1942); a Segunda Guerra Mundial (1942-1945); a ameaça de destruição do Japão por conta da 

bomba atômica norte-americana (1945); a proclamação do Estado de Israel (1948); iminência de conflitos 

entre frotas dos EUA e URSS na costa de Cuba (1962); conflitos de rua no Chile por conta da derrubada 

do então presidente Salvador Allende (1973); fracasso de operação de resgate de soldados americanos no 

Irã durante o governo Jimmy Carter (1980); invasão das Ilhas Malvinas pela Inglaterra (1982); e 

derrubada de um avião jumbo sul-coreano, com 269 mortos, por parte da então União Soviética (1983). 
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discutindo sobre projetos visuais para livros, para se referir às ilustrações gráficas. 

Assim, o termo “infografia” (em seu sentido jornalístico e visual) parece se impor, no 

Brasil, como uma novidade, apenas no começo dos anos 1990. 

 
Além disso, até o começo dos anos 1980, usar recursos visuais ainda era algo tímido no 

Brasil, por uma série de motivos (defasagem tecnológica, carência de pesquisas, 

desconhecimento e/ou preconceito em relação ao assunto, amadorismo ou falta de 

profissionalização na área gráfica)
291

. Tanto que a expressão “gráfico de informação” ou 

qualquer outra de suas variações (“informação gráfica”, “gráfico informativo”, 

“desenho jornalístico” etc.) sequer aparece nos livros sobre planejamento gráfico e 

diagramação jornalística dos anos 1980 muitas vezes adotados nos cursos de Jornalismo 

no Brasil daquele período (por exemplo, COLLARO, 1996; SILVA, 1985; RIBEIRO, 

1987). Se a Espanha já avançava em alguns quesitos, o Brasil ainda estava longe desses 

parâmetros. Como consequência disso, o pesquisador Ary Moraes atesta a 

 

disparidade entre o jornal que faziam os profissionais brasileiros e o jornal que propunham 

os consultores estrangeiros que então desembarcavam no País, estes familiarizados com o 

emprego de conceitos e práticas relativos ao design gráfico junto ao produto jornal havia, 

pelo menos, dez anos (MORAES, 1998: 66-7). 

 

Assim, foi na passagem dos anos 1980 para os anos 1990 que a percepção a respeito do 

potencial gráfico do design jornalístico e da força informativa das infografias se 

modificou bastante em nosso país, por conta da presença das consultorias estrangeiras 

(espanholas, em particular) contratadas para “dinamizar” os jornais brasileiros. O 

jornalista Ivanir Yazbeck, por exemplo, lembra o ano de 1992, quando ele mesmo teve 

pela primeira vez contato com a expressão “infografia” e como. 

 

Durante um seminário sobre o futuro dos jornais na era de tecnologias cada vez mais 

avançadas, realizado em Porto Alegre, em 1992, palestrantes espanhóis chamaram a atenção 

para uma linguagem gráfica, que ganha cada vez mais espaço nos jornais. Trata-se da 

infografia (...). Show, don‟t tell
292

 – assim mesmo, em inglês, um dos espanhóis resumiu a 
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 Vale lembrar que existem momentos importantes e específicos na história do desenho gráfico 

jornalístico no Brasil, como a reforma gráfica proposta por Amílcar de Castro no Jornal do Brasil (Rio de 

Janeiro), nos anos 1950, ou a renovação visual do Última Hora (Rio de Janeiro), de Samuel Wainer, 

também no mesmo período, ou ainda o surgimento do Jornal da Tarde (São Paulo) nos anos 1980 com 

seu projeto gráfico ousado. Porém, esses exemplos tendem a ser mais exceções do que regra, pelo menos 

até os anos 1980. 
292

 Vale lembrar que, em narratologia, existem os conceitos showing e telling, propostos por Henry James 

– o primeiro diz respeito à mostração/descrição textual, na qual o narrador é uma figura “quase ausente”; 

o segundo, à narração/imitação textual, na qual o narrador é um ser “bastante presente”. Acreditamos 

(mas não podemos afirmar categoricamente) que, quem quer que tenha dito a frase “show, don‟t tell”, 

pode ter tido em mente essas duas noções narratológicas. 



173 

 

um mínimo de palavras a intenção da infografia como elemento ilustrativo de múltipla ação 

e utilidade (YAZBECK, 2002: 130-131). 

 

Ary Moraes lembra que a expressão “infografia” teria surgido no Brasil, na verdade, em 

fins dos anos 1980, 

 

trazida pelos poucos iniciados que tinham contato com o trabalho desenvolvido pela SND 

[Society for News Design] e seu uso limitava-se ao círculo dessas pessoas em São Paulo, Rio 

de Janeiro e Porto Alegre. Ganhou força no começo dos anos 90, com as reformas gráficas 

de alguns dos principais diários dessas capitais, quais sejam, O Estado de São Paulo, O Dia 

e Zero Hora (MORAES, 1998: 68). 

 

Moraes lembra ainda que O Estado de São Paulo e O Dia tiveram influências do 

trabalho de Mario García (um dos mentores do Poynter Institute
293

 e responsável direto 

ou indireto pelas reformas gráficas desses jornais), e cita também a participação dos 

espanhóis da Universidad de Navarra, através da consultoria do grupo Inovacción 

Periodística, liderado por Juan Antonio Guiner (MORAES, 1998: 68). 

 

Se considerarmos a infografia jornalística como algo recente, semanticamente falando, 

encontramos menções a dois períodos relevantes (respectivamente, SCHMITT, 2006: 

46, e MORAES, 1998: 69-70). O primeiro deles está ligado à história do jornal Folha 

de S. Paulo, que (conforme seu editor de arte, Massimo Gentile) “foi o primeiro jornal 

brasileiro a utilizar a infografia”, ainda na primeira metade dos anos 1980
294

 (por 

influência do USA Today); o outro diz respeito ao carioca O Dia, que implantou uma 

reforma gráfico-editorial de forte apelo visual em 1992 (com uso de muitas fotos, 

ilustrações e infografias) e que foi ainda o primeiro jornal brasileiro a criar uma editoria 

de infografia e ilustração, em 1994, quando a produção desse material visual passa a ser 

desmembrada do trabalho dos diagramadores
295

. 
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 O Instituto Poynter é uma escola de jornalismo que opera em São Petersburgo (Flórida, EUA) que 

trabalha sem fins lucrativos, e foi fundada por Nelson Poynter em 1975. Endereço na Internet: 

http://www.poynter.org. 
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 Vale lembrar que, na 2
ª
 edição, revista e ampliada, do Manual Geral da Redação da Folha de S. 

Paulo, do ano de 1987, não há nenhuma menção explícita ao termo “infografia”; quanto à editoria 

responsável por gráficos, tabelas e afins, encontramos a seguinte descrição no verbete “editoria de arte”, 

p. 49: “responsável pela qualidade gráfica de todo o jornal, pela diagramação e pela produção dos 

gráficos, tabelas, mapas e ilustrações para as demais editorias. Deve trabalhar em contato estreito e 

permanente com todas as editorias para preencher suas necessidades gráficas e colaborar na concepção de 

ilustrações, tabelas, mapas e gráficos. Deve zelar pela unidade plástica do jornal”. 
295

 Até então, pelo que se percebe, os aspectos relativos à diagramação, a ilustrações e à confecção de 

gráficos e tabelas estavam todos subordinados à editoria de Arte. 
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Quanto à bibliografia específica sobre o assunto em língua portuguesa, vamos 

considerar oito autores (uma portuguesa e sete brasileiros): quase todos usam os termos 

“infografia” e “infográfico” como equivalentes (tabela 15); quanto ao alcance conceitual 

da expressão, apenas duas autoras (Teixeira e Ribas) questionam isso especificamente. 

 

Autor Denominações usadas 

Ary Moraes (1998) (D, J) infografia, infográfico 

Ana Tereza Pinto de Oliveira (2003) (GD)296 infografia, infográfico 

Susana Almeida Ribeiro (2008) (J) infografia, infográfico 

Luiz Costa Pereira Junior (2006a) (J) infografia, infográfico 

 Irene Machado (2003) (GD, GJ)  infografia, infográfico 

Beatriz Ribas (2005) infodiagrama ou diagrama informativo 

Tattiana Teixeira (2008) (GJ) infografia, infográfico 

Adriana Alves Rodrigues (2009) (J) infografia 

Tabela 15 – autores de língua portuguesa e as denominações usadas por eles 

 

Porém, antes de nos determos nos autores, devemos incluir aqui uma breve definição de 

infografia, encontrada em livro sobre a história da revista no Brasil (ABRIL, 2000). A 

definição em questão é feita em termos bastante próximos aos que defendemos aqui 

(com algumas ressalvas). 

 

Representante pós-moderna da tradicional família dos gráficos, tabelas e outras formas de 

desenhos explicativos, a infografia apareceu nas revistas e nos jornais no final dos anos de 

1970 como uma resposta da imprensa escrita ao impacto visual que a televisão e o 

computador trouxeram ao universo da notícia. É pedante dizer que ela constitui uma nova 

linguagem – fundada sobre imagens e em prejuízo da palavar escrita. Mas é isso que ela é. 

Uma outra maneira de escrever, dotada de semântica e vernáculo próprios. Fazer um 

infográfico significa organizar ilustrações, fotos, ícones, setas e outros objetos gráficos de 

modo a contar uma história completa. Não se veda o uso de blocos de texto para ajudar a 

amarrar o enredo, desde que sejam mínimos – quanto mais curtos, melhor (ABRIL, 2000: 

76. Grifos nossos). 

 

A citação acima, por menor que seja e até inserida na obra em questão de modo 

equivocada e paradoxal (ela consta do verbete “ilustração”), aponta para alguns aspectos 

que cremos importantes. Primeiro: aqui a infografia não é percebida como equivalente a 

gráficos, tabelas e afins, mas sim como uma variação (ou “representante pós-moderna”) 

dessas RGVs, ou seja: a princípio como algo com algum tipo de especificidade que a 

distinga das demais formas gráfico-visuais. Segundo: o reconhecimento de que ela é 

uma outra forma de linguagem (ainda que se possa relativizar o adjetivo “nova” na 
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 As letras “GD” indicam, aqui, “Gênero Discursivo”. 
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citação). E terceiro: que fazer uma infografia significa organizar os elementos verbais, 

gráficos e visuais possíveis, o que realça seu caráter lógico-esquemático. 

 

Mas, de certo modo, afirmar que a infografia é um representante “pós-moderno” parece 

equivaler a dizer não apenas “moderno” (no sentido de “contemporâneo”), como 

também parece apontar para outra especificidade: a de que é a esfera do jornalismo que 

cria a infografia. A nosso ver, isso vai na direção de uma outra ideia (da qual 

discordamos): essa percepção ajuda a constituir uma noção identitária, a de que a 

infografia é essencialmente jornalística por ser um produto jornalístico. Ou seja: 

 

mapa : cartografia :: infografia : jornalismo 

 

Dito isto, passemos aos autores de língua portuguesa. Ary Moraes, em trabalho pioneiro 

em língua portuguesa sobre a infografia, define-a como “informação gráfica” nos 

seguintes termos, com clara ênfase ao aspecto visual da mesma: 

 

informação apresentada visualmente a partir da combinação de imagens com pequenos 

conjuntos de texto, que funcionam como uma ponte entre essas imagens, ao mesmo tempo 

em que as explicam. O que rege o trabalho é a harmonia entre a imagem e a palavra de 

modo que sejam complementares e objetivas, sem deixar dúvidas quanto ao conteúdo 

(MORAES, 1998: 112-3. Grifos nossos). 

 

A definição de Moraes, a nosso ver, peca em dois momentos. Um deles é por não 

considerar o elemento lógico-esquemático; o outro momento, diretamente influenciado 

pela ideia de visualidade, é a noção de que o texto é o elo de ligação entre as imagens. 

Defendemos que as imagens também possam ser um elo de ligação entre os textos, 

principalmente se elas forem sequenciadas entre si; neste caso, os textos não servirão 

como elo de ligação entre as imagens, mas sim como complemento (o que é diferente), 

uma vez que as imagens por si sós podem ser percebidas como interligadas umas com 

as outras. Se trabalhamos com a hipótese de uma “solidariedade” entre as linguagens, 

devemos ter em mente que as imagens também podem desempenhar uma função de 

desambigualização do texto verbal
297

. 

 

Ao longo do seu trabalho, Moraes vai deixando relativamente claro que o que ele 

considera como infográfico é a mesma coisa que gráfico, o que é enfim explicitado 
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 Esses aspectos (imagens sequenciadas, desambigualização pela imagem) serão vistos no capítulo 3. 
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textualmente em seu glossário: “gráfico – o mesmo que infográfico” (1998: 165). A 

partir dessa definição, ele diferencia sete tipos de gráficos (1998: 165-8): 

 

- descritivos – descrevem fatos através de desenhos minuciosos e bem 

“proporcionados” (expressão dele), com elementos identificados por nomes 

dispostos em rótulos ou partes identificadas por códigos numéricos ou legendas; 

- explicativos – feitos para explicar a relação de causa e efeito em um dado 

acontecimento ou explicar como algo funciona. Por poder usar pequenos gráficos de 

outros tipos (inserts, diríamos nós
298

), esse tipo de gráfico não deve ser confundido 

com os diagramas de fluxo; 

- investigativos – resultantes de trabalho de apuração, consistem em levantar e 

relacionar os passos de uma ação, explicitando ligações e por vezes se antecipando 

em relação aos próximos passos; 

- de apresentação – servem para apresentar eventos de grande repercussão 

programados com antecedência. São feitos a partir de pesquisa minuciosa e devem 

informar sobre personagens, infra-estrutura, sequências etc.; 

- de fatos – gráficos objetivos produzidos a partir de material fornecido por 

repórteres, articulistas ou por pesquisa própria; 

- de informações quantitativas – são os gráficos estatísticos, que transformam 

informação numérica em visual (de curva, de barras, de torta); 

- de reconstituição – semelhantes às reconstituições de ações passadas, devendo ainda 

descrever, listar e relacionar personagens e estabelcer relações de causa e efeito. 

 

Percebe-se que a classificação proposta por Moraes tenta levar em conta as funções das 

infografias (descrever, reconstituir, explicar, apresentar); ao mesmo tempo, ela exclui da 

categoria das infografias jornalísticas outras formas tradicionais de RGV (mapas, 

tabelas), o que mostra um refinamento do objeto em relação ao seu vínculo com o 

jornalismo. Ou seja: os conteúdos das infografias, em Moraes, tendem mais ao 

jornalístico, ainda que possamos relativizar aqui o papel dos gráficos estatísticos pelo 

fato de serem mais voltados à visualização quantitativa do que qualitativa. 
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 Ver glossário, verbete “infograma”. 
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Já Ana Tereza Pinto de Oliveira estudou a infografia à luz dos gêneros discursivos, sob 

a influência de Mikhail Bakhtin; porém, a autora praticamente não discute sobre o 

estatuto semiótico da mesma, ou seja, quais os elementos textuais, visuais e gráfico-

visuais que podem constituir uma infografia. Com isso, não fica claro o que a 

denominação “infografia” pode abarcar, na visão da autora; no máximo, ela enumera os 

tipos de infografia a partir das classificações propostas por Peltzer (1992) e Colle 

(1996)
299

 (2003: 84-7). 

 

Inicialmente, Oliveira se refere à infografia (acertadamente) como uma estratégia 

discursiva da revista Superinteressante, sendo a infografia algo que alia “a imagem a 

pequenos blocos de texto” (2003: 2). Porém, do mesmo modo que Moraes, a autora 

acaba por se restringir apenas à “exploração integrada do verbal e do não-verbal (sic)” 

na infografia como algo profícuo em termos pedagógicos (2003: 5). Isso implica a 

noção de que a infografia é algo de consumo rápido, como quando a autora afirma, por 

exemplo, que “a infografia serve para descrever, visualizar e explicar de uma forma 

rápida e atrativa” (2003: 84. Grifo nosso). 

 

Assim, Oliveira acaba por conceituar a infografia como “um gênero jornalístico 

realizado com elementos icônicos, tipográficos e verbais, que permite ou facilita a 

compreensão dos acontecimentos e que acompanha ou substitui o texto informativo 

puramente verbal” (OLIVEIRA, 2003: 83). E, apesar de a autora (baseada em Kress e 

van Leeuwen) discutir aspectos importantes da diagramação e da disposição espacial 

dos elementos, ela não chega a mencionar o caráter lógico e esquemático da infografia, 

mas apenas a relação entre texto e imagem como uma instância contínua (conforme a 

visão dos próprios Kress e van Leeweun). 

 

Mas o aspecto que mais chama a atenção aqui diz respeito ao corpus de análise, cujos 

exemplos são extraídos da revista Superinteressante. Isso implica algumas 

diferenciações no campo do impresso, como temporalidade (diária, para o jornal; 

mensal para a revista), factualidade (maior, no jornal; menor, na revista) e projeto 

gráfico (predomínio tendencial do preto e branco, nos jornais; predomínio tendencial 
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 Peltzer e Colle têm visões semelhantes para o que consideram como sendo infografias, como visto ao 

final de 2.2.2. 



178 

 

das cores, nas revistas
300

). Além disso, as dimensões das infografias são completamente 

distintas: nos jornais, raramente elas chegam a ocupar uma página; em revistas como 

Superinteressante, por outro lado, é comum que elas ocupem regularmente de uma a 

duas páginas. No âmbito dos jornais, como vimos, infografias que ocupam quase (ou) 

toda a página tendem a ser percebidas como categorias à parte: megagráficos, 

megainfografias ou graphics packages. Isso cria certo descompasso: as classificações de 

infografias que Oliveira usa, baseadas em Valero Sancho e Colle, apontam 

majoritariamente para infografias publicadas em jornais impressos, enquanto duas das 

três infografias escolhidas pela autora tendem muito mais a megainfografias de revistas 

do que a infografias similares às do âmbito dos jornais. Além disso, a infografia 

geralmente se adequa ao projeto gráfico de cada publicação, a fim de obter uma 

identidade visual específica. 

 

Outro aspecto a ser considerado: Sojo propõe que entre os critérios de categorização de 

uma infografia esteja o tamanho que ela ocupa; esse fator, aqui e a nosso ver, é 

fundamental, pois o uso de uma infografia que ocupe o espaço total de uma ou duas 

páginas de uma revista implica (sendo coerentes com Kress e van Leeuwen, 1996) um 

tipo particular de saliência visual, não de um objeto em relação a outro dentro de uma 

composição, mas de um modo de composição visual específico (a infográfica) em 

relação aos demais tipos de textos possíveis de ocuparem aquele espaço (texto verbal, 

fotografias, ilustrações, anúncios publicitários etc.). Ou seja: o que importa não é o 

tamanho dos objetos representados em uma composição visual, mas o tamanho da 

composição visual em si e o espaço que ela ocupa. Assim, Oliveira acaba colocando 

pequenas infografias que desempenham função complementar (seu segundo exemplo de 

análise) e megainfografias ou graphic packages de página dupla no mesmo patamar, o 

que parece demonstrar que todas as infografias (a partir das escolhidas pela autora) 

pertencem a um único e mesmo gênero discursivo (o que nos parece questionável). 

 

O trabalho da pesquisadora lusitana Susana Almeida Ribeiro é a primeira obra 

publicada em língua portuguesa sobre infografias de imprensa. De início, ela se propõe 

a destacar a infografia no universo do jornalismo iconográfico (na mesma acepção de 

Peltzer) das demais formas gráfico-visual. Para tal, ela considera a infografia (tal como 
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 Se bem que existe uma tendência cada vez maior a essas distâncias serem encurtadas; jornais cada vez 

mais coloridos (pelo menos os ditos da “grande imprensa”) têm se tornado algo mais comum. 



179 

 

de Pablos) como um binômio “texto + imagem” (2008: 19) e tende a enfatizar que a 

infografia se presta melhor aos fatos ditos breaking news (2008: 38-40). 

 

Para diferenciar a infografia das demais formas gráfico-visuais, Ribeiro começa sua 

discussão com dois exemplos de “pseudo-infografias”: um traz uma imagem de Saturno 

com algimas caixas de texto em volta, ligadas ao planeta por fios; o outro mostra a 

gravura de um intestino e três pequenos enunciados em volta, também ligados à figura 

por fios. A autora denomina no título do tópico da discussão o estatuto desses exemplos 

“infografias humorísticas e satíricas” (2008: 30) e afirma que, de modo “desarmado”, 

poderíamos pensar (acertadamente) que estamos diante de infografias da área de 

ciências, o que é posteriormente desconfirmado pela leitura dos textos verbais, 

humorísticos: em vez de textos descritivos, eles trazem diálogos (2008: 31). 

 

Em outro momento, a autora afirma que a infografia, a partir do final dos anos 1990, é 

“já referida sem complexos como gênero jornalístico” (2008: 34. Grifo nosso), apesar 

de ela não problematizar explicitamente o que entende por gênero jornalístico
301

, 

limitando-se a fazer referência majoritariamente às ponderações de Sojo. Porém (ou 

talvez: por conta disso), Ribeiro chega a sugerir que um cartoon publicado no jornal 

português Público (um exemplo na figura 27) possa ser considerado uma “infografia 

jornalística”.  

 

 

Figura 27 – exemplo do cartoon Bartoon, publicado no jornal português Público 

 

Para tal proposta, ela se baseia em Peltzer, que propõe a inclusão (acertada) dos 

quadrinhos no universo do jornalismo iconográfico (apesar de Ribeiro citar apenas a 

                                                 
301

 Ver também sobre Carlos Abreu Sojo no tópico 2.2.2. 
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divisão que Peltzer sugere, entre quadrinhos cômicos e informativos
302

); posteriormente, 

ela cita Javier Zarracina, que sugere (acertadamente, a nosso ver) um certo “parentesco” 

entre quadrinhos e infografia, nos modos de produção, nos estereótipos em relação aos 

profissionais e na intenção de narrar algo, por exemplo. Porém, Ribeiro, ao se deter nas 

diferenças citadas por Zarracina (os quadrinhos tratam de ficção, as infografias tratam 

de aspectos da realidade), se contrapõe afirmando (acertadamente) que há quadrinhos 

que podem usar informações da atualidade e sugere (equivocadamente) um exemplo 

(intitulado Bartoon) como equivalente a uma infografia jornalística. 

 

O exemplo em questão, na verdade, não se enquadra nas categorias propostas por 

Zarracina: não é tirinha ou jornalismo em quadrinhos, mas um cartoon (subdividido em 

quatro quadros
303

), que tende a fazer parte do campo do jornalismo opinativo, por 

abordar fatos referenciais e factuais. Adiante, a autora não percebe seu equívoco (ou 

melhor: não percebe o motivo de seu equívoco) e afirma que o exemplo, apesar de 

pertencer ao universo do jornalismo visual e iconográfico, “não nos serve aqui como 

objeto de estudo. Começamos, portanto, a perceber que a discussão aqui postulada é a 

do gênero” (RIBEIRO, 2008: 33. Grifo no original). E ela chega a afirmar que 

 

cartoon = infografia jornalística 

 

esquecendo-se que o exemplo em questão não serve como “objeto de estudo” pelo fato 

de que ele simplesmente não é uma infografia (o que a autora categoricamente não 

afirma, pois diz apenas que o exemplo não serve como objeto de estudo). Tanto a autora 

continua no erro ao afirmar, logo em seguida: 
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 Mais uma vez a tradução não ajuda, pois no original a autora fala em comics, termo usado nos Estados 

Unidos para designar “quadrinhos” em geral. Depois, Ribeiro fala em “tira cómica ou historieta” e em 

“comic informativo”. A primeira expressão (“tira cómica”) equivale, em língua portuguesa, à “tirinha”, e 

a segunda (“historieta”) é o termo usado em países de língua espanhola equivalente a nossas “histórias 

em quadrinhos”, ainda que na Espanha se use também a expressão tebeo. Já a definição de “comic 

informativo” pode ser encontrada em Peltzer: “adaptação da linguagem do comic à informação dos fatos 

reais. Foi usada por alguns jornais e também se editaram tebeos monográficos sobre acontecimentos 

históricos determinados” (1992: 148). A partir dessa definição, podemos traduzir “comic informativo” por 

“jornalismo em quadrinhos”, ainda que com ressalvas não esclarecidas: o jornalismo em quadrinhos 

depende apenas da factualidade do que é narrado? Ou depende também do meio (jornal, revista, livro) em 

que é publicado? A temporalidade é relevante? 
303

 Isso remete ao capítulo 3, em particular ao tópico 3.1, quando abordamos o problema da unidade 

mínima nas linguagens esquemáticas. O exemplo dado por Ribeiro é uma espécie de cartoon 

quadrinizado, pois articula esquematicamente quatro proposições verbo-visuais (os quatro quadros do 

cartoon). Parte da confusão da autora é justamente perceber como quadrinho algo que não faz parte do 

universo dos quadrinhos, ainda que use dos mesmos elementos gráficos (balão, vinheta etc.). 
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infografias (sic) como a do Bartoon e do Inimigo Público, que acabamos de ver, são aquilo 

que o autor de la Mota apresenta como ilustrações humorísticas, estando ancoradas no 

gênero opinativo. Pelo contrário, as infografias que esta obra se propõe analisar são um 

produto do infojornalismo enunciado por de Pablos (RIBEIRO, 2008: 34. Grifos no 

original). 

 

Se no primeiro exemplo, Ribeiro acerta (porque existe uma semelhança gráfico-visual 

dos seus exemplos com infografias); ela erra no segundo (porque não há como 

confundir um cartoon – ou, ao menos, o cartoon que ele escolher para analisar). Se é 

correto a autora dizer que a questão aqui passa a ser de gênero (2008: 33), ela acaba 

deixando de lado outros fatores, como a questão dos tipos textuais que atravessam o 

texto gráfico-visual e, principalmente, a questão do gênero textual
304

. 

 

Em suma: a proposta feita por Ribeiro ilustra com perfeição o máximo da confusão que 

a ausência de uma definição precisa de infografia pode atingir. Pode chegar a parecer 

que há implicância de nossa parte; devemos lembrar que a autora fala nesse cartoon 

como um exemplo de “caso de fronteira” no jornalismo visual e iconográfico (2008: 

30). Porém, isso não impede a confusão estabelecida pela autora ao chegar a afirmar que 

quadrinhos podem ser infografias (ou pior: que são infografias), quando na verdade 

ambos partilham de elementos em comum (a inter-relação entre texto e imagem, os 

modos lógicos de articulação entre ambos), mas, ao mesmo tempo e do ponto de vista 

semiótico, apresentam gramáticas de visualização bastante distintas. Em suma: ainda 

que a linguagem e certos elementos dos quadrinhos possam ser usados em infografias, e 

ainda que possam até ser confundidos em algumas situações, isso não nos autoriza a 

dizer que infografias e quadrinhos são a mesma coisa, por estarem no espaço 

significante de uma página de jornal ou por abordarem temas da atualidade. Finalmente, 

no que diz respeito às infografias propriamente ditas, Ribeiro opta por utilizar a mesma 

classificação feita por Valero Sancho (individuais x coletivas; comparativas, 

documentais, cênicas, de localização), nos mesmos termos daquele autor, o que a leva a 

considerar que gráficos e mapas tanto podem ser infogramas quanto infografias, 

dependendo da complexidade que assumem e da função que cumprem (2008: 57-66). 
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 O pesquisador brasileiro Paulo Ramos (2009: 17-20) propõe que os quadrinhos são uma forma de 

hipergênero, conforme a definição de Maingueneau. Este autor afirma que hipergêneros “são estruturas 

genéricas com coerções pobres e que mantém uma relação íntima com a conversação. (...) Podem veicular 

todas as espécies de conteúdos e se prestam às situações de comunicação mais variadas” (2006: 118). Em 

outro momento, afirma que o hipergênero “não é, então, um gênero propriamente dito” (CHARAUDEAU 

& MAINGUENEAU, 2008: 471). 
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O jornalista e professor de jornalismo Luiz Costa Pereira Junior, em capítulo dedicado 

ao assunto em livro sobre edição jornalística, é enfático: “o infográfico é a informação 

jornalística em linguagem gráfica. Não é ilustração. É arte estatística, imagem 

informativa, notícia visual, a expressão iconográfica de fatos, a explicação do 

funcionamento de algo ou a conceituação de um objeto” (PEREIRA, 2006a: 125). Ou 

seja: qualquer tipo de RGV é considerado infográfico, seja ele um elemento da página 

ou da própria paginação (cujo caso-limite seria, na visão do autor, a página ser toda ela 

um infográfico). Além disso, o autor corrobora com a definição de infografia como 

informational graphics. Os exemplos que Pereira cita (“tipos elementares”) se baseiam 

nas propostas de Nigel Holmes: tabelas, gráficos, diagramas e mapas (2006a: 129-35). 

 

- tabelas. Chamadas pelo autor de “avô do gênero”, segundo ele ficam a meio-termo 

entre o texto e o gráfico.  Subdividem-se em listas (só dados lado a lado), tabelas só 

de texto ou só de números (organiza fatos em colunas e fileiras), mistos (texto + 

números) e tabela ilustrada (de ilustração autônoma em relação ao texto e que nela 

não interfere); 

- gráficos. Servem para visualizar números e informações técnicas (estatísticas). 

Podem ser de febre, de barra, pizza (mais tradicionais) e também camuflagem (onde 

forma é conteúdo e o formato incorpora a aparência de um objeto) e montagem 

(onde uma imagem é trabalhada como um gráfico, e a foto ou cena serve de suporte 

ou moldura) (ver exemplo de montagem na figura 28); 

 

 

Figura 28 – detalhe de página do jornal português Diário de Notícias 

 

- diagrama de notícias. Ou desenho informativo, mostra o funcionamento de algo, 

revela partes de algo ou a evolução de um acontecimento ou processo. Pode ser 
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descritivo (explicando objetos, mecanismos, estruturas e/ou usando imagens 

congeladas, vistas de corte, análise passo a passo ou descrição tópica de 

componentes e detalhes de algo), de processos (representando etapas de um 

procedimento ou ideia) ou arquitetônico (estabelecendo uma relação espacial, com 

uso de vista interior ou de corte; ver exemplo na figura 29); 

 

 

Figura 29 – detalhe de corte de planta arquitetônica em infografia do jornal Folha de S. Paulo 

 

- mapas. Servem para localizar leitor ou esclarecer a geografia de um acontecimento. 

Podem ser de orientação (mostra um caminho) ou estatísticos/pictóricos (dados 

estuturados sobre base geográfica, ou seja, mapas + gráfico). 

 

A pesquisadora Irene Machado (2003), por sua vez, enfoca a infografia como uma 

espécie de “sinalizador” (a expressão é nossa) de um processo de expansão gráfico-

semiótica do jornalismo contemporâneo. Assim, ela defende a ideia de infojornalismo, 

nos mesmos termos de José Manuel de Pablos, mas com uma diferença: para ela, o 

infojornalismo é visto como uma “mídia expandida”, que tem seu habitat natural no 

impresso, mas não faz deste (“neste”, diríamos nós) sua única codificação gráfica. 

Assim, se para de Pablos o foco é o jornalismo impresso, para Machado o 

“infojornalismo resulta da expansão das mídias audiovisuais, gráfico-digitais e 

impressas” (2003: 107). Ou seja: ela leva em conta os processos de influências entre 

diferentes suportes e mídias uns com os outros, dentro de uma visão dialógica. 
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É do encontro entre as mídias audiovisuais, gráfico-digitais e impressas que se desenvolveu 

o gênero informativo muito significativamente chamado infojornalismo – gênero que resulta 

da intervenção nos códigos gráficos que modelizam a informação em diferentes meios 

explorando, portando, suas potencialidades semiósicas de visualidade, sonoridade, 

movimento. Não é do jornal que estamos falando, mas do jornalismo – vale dizer, da 

linguagem que não está presa a uma única codificação (MACHADO, 2003: 106). 

 

Num segundo momento, a autora vai além da tradicional noção de que as infografias 

são o modo de expressão ideal para os ditos breaking news ou mesmo da ideia pontual 

de que esse tipo de texto se desenvolve a partir da Guerra do Golfo (como defendem 

Valero Sancho e de Pablos, por exemplo). Para Machado, há um aspecto particular em 

jogo, que é o fato de a imprensa poder vencer o vazio informacional da “guerra sem 

imagens”
305

 através do uso da infografia como estratégia enunciativa para preencher a 

ausência de informação ou, como ela chama, o “ruído”. 

 

Na ausência de informações mais precisas, os jornalistas tentaram traduzir aquilo que na 

televisão era ruído e pura especulação. Preencheram, assim, o branco da página com 

desenhos, diagramas, tabelas, mapas, numa tentativa de ativar as imagens e palavras de algo 

que não se podia alcançar – afinal, não se permite ao jornal publicar o seu ruído: a página 

em branco. Aquilo que a televisão não pôde dizer com fotografia e imagens audiovisuais, o 

jornal impresso enunciou com infográficos, ou seja, com gráficos que traduzissem o ruído 

dominante na tela (MACHADO, 2003: 103). 

 

Concordamos com quase tudo o que Machado propõe nessa passagem, exceto com uma 

coisa: o fato de que a ausência de informação possa ser entendida como “ruído”. Dentro 

da teoria da informação e da comunicação (proposta por Shannon e Weaver), o ruído 

diz respeito (e a própria autora lembra isso, numa nota de rodapé) “a perturbações na 

emissão da mensagem que acabam se configurando num erro. O ruído é tudo aquilo que 

escapa ao controle” (MACHADO, 2003: 98). Concordamos com a definição, mas a 

autora acaba por esquecer que, para o combate ao ruído, visando clareza, a fonte 

emissora usa a redundância na composição da mensagem e espera da recepção algum 

feed-back. Para nós, o ruído (seja ele mecânico ou semântico) e a ausência de 

informações são conceitos bem distintos, exceto por um detalhe: ambos têm potencial 

significativo. Conforme lembra a Escola de Palo Alto (em particular, Watzlawick), “não 

se pode não comunicar”; conforme lembra Martine Joly (parafraseando Watzlawick), 

“não se pode não interpretar
306

” (JOLY, 1994: 137). Ou seja: tanto o ruído quanto a 

ausência de informação têm estatuto semiótico, damos sentido a eles. Além disso, o 

ruído pode (não necessariamente “deve”) gerar ausência de informações, mas a ausência 
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 Expressão do sociólogo francês Jean Baudrillard. 
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 “On ne peut pas ne pas interpréter”. 
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de informações não necessariamente gera ruído. Uma página em branco no jornal pode 

gerar confusão e desinformação, mas não necessariamente ruído; uma tela de TV 

mostrando o céu de Bagdá à noite e no escuro, com pontos luminosos representando os 

bombardeios, não se configura (a nosso ver) como ruído, até porque o próprio 

responsável pela enunciação (repórter ou apresentador) tentará dar sentido ao que se 

passa na tela; aqui, a informação verbal pode deixar de ser redundante, repetindo em 

palavras o que se vê por imagens, e passa a ser altamente informativa, ainda que não 

reforçada pelas imagens
307

. Informação pobre (ou “pura especulação”, como diz 

Machado), sim; ruído, a nosso ver, não
308

. 

 

Adiante, Machado avança na fórmula “infografia = texto + imagem” ao afirmar que 

 

a infografia envolve competências que estão além de uma leitura sequencial, típica da leitura 

alfabética, e mais próximas do raciocínio lógico que também está na base das operações 

estéticas realizadas pelos diferentes ramos profissionais que a executam (MACHADO, 

2003: 109-10. Grifo nosso). 

 

Ou seja: o que está em jogo aqui é caráter lógico, esquemático, diagramático. Até onde 

pudemos perceber, é a única autora em língua portuguesa que atesta a importância desse 

aspecto numa construção infográfica, bem como a que mais (e melhor) problematiza o 

assunto dentro de um espectro mais amplo (o das linguagens). 

 

A problematização da amplitude e/ou da inconsistência do conceito de infografia, em 

língua portuguesa, se encontra particularmente nos trabalhos de Tattiana Teixeira e 

Beatriz Ribas. Cada uma, ao seu modo, vai problematizar questões, seja sobre o objeto, 

seja sobre sua conceituação. Teixeira (2007, 2008) procura discutir a especificidade da 

infografia jornalística. Entre algumas das perguntas que a autora coloca um de seus 

artigos, estão questionamentos como: a infografia seria um gênero autônomo, 

complementar ou nem seria um gênero jornalístico? Quais são os limites e as exigências 

de um infográfico (2007: 112)? Perguntas essas bastante pertinentes, porém, seguidas 

justamente da falta de uma definição conceitual. 

 

Às vezes vista como um recurso estético ou um substituto das fotografias e até mesmo dos 

textos tradicionais, a infografia não é, em essência, jornalismo. Seu uso é disseminado em 
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 Para nós, a lógica da transmissão da Guerra do Golfo antecipou alguns aspectos similares à da lógica 

de certos reality shows: espectadores e agentes enunciadores diante de uma tela à espera de algo que 

aconteça e possa ser narrado, transformado em “outra” informação. 
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 Do nosso ponto de vista, ruído no jornal impresso seria a dificuldade ou a impossibilidade de se ver e 

ler os textos e imagens por falhas de impressão, por exemplo. 
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livros didáticos, trabalhos científicos, manuais de produtos eletrônicos. Ou seja, sempre que 

se pretende explicar algo, de uma forma clara e, sobretudo, quando só o texto não é 

suficiente para fazê-lo de maneira objetiva. A infografia é, portanto, um recurso que alia 

imagem e texto de modo complementar para passar alguma(s) informação(ões) (TEIXEIRA, 

2007: 112). 
 

O que chama a atenção na passagem acima é que a autora não define a priori o que seja 

uma infografia; ao contrário, ela considera sua existência de antemão, “em livros 

didáticos, trabalhos científicos, manuais de produtos eletrônicos”. Em tese, seríamos 

levados a considerar que a autora considera que a infografia seja uma variante dos 

chamados gráficos explicativos (explanatory graphics) ou dos diagramas ou ainda das 

instruções gráficas, se ela deixasse isso explicitado em alguma passagem de seus textos. 

Porém, na prática, o que encontramos é que, segunda a autora, 

 

um bom infográfico costuma contar com recursos visuais diversos como fotografias, mapas, 

tabelas, ilustrações, diagramas. Mas um mapa é, por princípio, um infográfico? E uma 

tabela, quando ela pode ser considerada uma infografia, em especial, um infográfico com 

valor jornalístico? O limite se daria a partir de uma equação bastante simples: um 

infográfico pressupõe a 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 exclusivamente 

estético. Podemos dizer, portanto, que este binômio imagem e texto, na infografia, exerce, 

por princípio, uma função explicativa e não apenas expositiva. O infográfico, enquanto (sic) 

discurso, deve ser capaz de passar uma informação de sentido completo, favorecendo a 

compreensão de algo e, neste sentido, nem imagem, nem texto devem se sobressair a ponto 

de tornar um ou outro indispensável (TEIXEIRA, 2007: 112). 

 

Ou seja: para Teixeira, a infografia é a inter-relação indissolúvel entre texto e imagem 

que desempenha uma função explicativa, e não apenas expositiva, e que pode conter 

recursos visuais diversos, como fotos, mapas, tabelas, ilustrações e diagramas. Assim, 

ou Teixeira considera que a infografia seja um tipo de diagrama explicativo (o que a 

autora não deixa explicitado) ou (o que parece mais provável) considera que a infografia 

seja um tipo particular de RGV (talvez um híbrido dos diagramas, dos gráficos 

explicativos e das instruções gráficas). A questão é: em quais termos gráfico-visuais 

uma infografia (nos dizeres de Teixeira) se diferencia ou se aproxima de um diagrama 

ou de um gráfico explicativo? Ou: uma infografia pode ser um diagrama ou um gráfico 

explicativo? Infelizmente, a autora não desenvolve a questão, mesmo em situação 

posterior (2009), onde ela afirma defender que “o infográfico é composto por elementos 

icônicos e tipográficos e pode ser constituído por mapas, fotografias, ilustrações, 

gráficos e outros recursos visuais, inclusive aqueles mais abstratos e não 

necessariamente referenciais” (TEIXEIRA, 2009: 4) ou que “sabemos que o infográfico 

pode e costuma ser usado não apenas no jornalismo. Quando falamos, portanto, do 
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infográfico como jornalismo, queremos chamar a atenção para aqueles que são 

veiculados na imprensa e, que, portanto, são os que nos interessam diretamente” 

(TEIXEIRA, 2009: 5). Assim, ela não chega a definir claramente o que seja uma 

infografia, e quais as suas diferenças em relação a outros tipos de RGV
309

, apenas 

parece manter a ideia de que a infografia é uma relação entre texto e imagem, ainda que 

possa ser auxiliada por outros recursos de linguagem. 

 

Teixeira vai fazer considerações sobre a infografia no âmbito do jornalismo a partir da 

ótica de Adelmo Genro Filho; para este, o jornalismo é uma forma de conhecimento 

cristalizada no singular. Ao mesmo tempo, ela opta por acatar a divisão feita por 

Lorenzo Gomis (1991) dos gêneros jornalísticos em informativo e opinativo; assim, a 

autora divide as infografias em dois grandes grupos (2007: 114-6): 

 

- enciclopédicas (mais genéricas e universais: “o que é um ciclone?”), e 

- específicas (mais factuais e singulares, portanto, mais jornalísticas: “como foi o 

arrastão de ontem em Copacabana”). 

 

Esses dois grupos comportam as mesmas subdivisões: 

- independentes (quando a informação infografada tem autonomia discursiva), e 

- complementares (quando a informação infografada é dependente discursivamente). 

 

Além disso, Teixeira propõe o termo reportagem infográfica para designar a infografia 

específica (jornalística) que é independente. Ao proceder assim, Teixeira afirma o 

seguinte, mais adiante. 

 

Se o gênero informativo tem como função proporcionar ao público o conhecimento, com 

clareza, exatidão e agilidade, de fatos sociais, como defende Gomis, então não há porque 

agrupar os infográficos em outra modalidade. Observe-se que dentro desta classificação 

genérica, podem ser abrigadas as mais variadas formas de manifestação jornalística, desde a 

nota à reportagem, estruturas que são muito diferentes entre si, mas que cumprem uma 

mesma função e devem seguir pressupostos semelhantes para atingir a clareza, a precisão e a 

agilidade sugeridas pelo estudioso catalão. No caso da infografia, não há como negar que ela 

agrega um elemento totalmente novo que é a imagem, mas este elemento não é suficiente 

para fazê-la configurar em um novo gênero, pois suas funções são exatamente iguais ao do 

chamado gênero informativo (TEIXEIRA, 2007: 118. Grifos nossos). 

 

Teixeira segue um caminho diferente: percebe a imagem como elemento insuficiente 
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para mudar o estatuto genérico de um texto jornalístico cuja função é informativa e, ao 

mesmo tempo percebe que quem sofre mudança (ou melhor: acréscimo) é o gênero 

informativo, que consegue um novo modo de expressão (TEIXEIRA, 2007: 118). 

Assim, a infografia jornalística se transforma numa espécie de “tradução” verbo-icônica 

do texto informativo jornalístico. Mas para nós é difícil concordar com essa tese, na 

medida em que a) os modos de produção textual de um texto verbal e de um texto 

infográfico são distintos; b) os efeitos de sentido obtidos em ambos os casos são 

distintos, c) os modos de leitura são distintos, e d) as imagens pragmáticas dos agentes 

da enunciação presentes no texto infográfico (imagens-modelo do autor e do leitor) são 

distintos. Mesmo que as funções sejam as “mesmas”, em tese apenas isso haveria em 

comum entre texto verbal e infografia. 

 

Além disso, dizer que a imagem não é elemento suficiente para fazer com que a 

infografia se configure em novo gênero é considerar que a inter-relação entre texto e 

imagem é apenas uma soma, não a constituição de um novo arranjo de sentido. Uma 

discussão útil sobre estatuto semiótico das imagens é a de Martine Joly (1994: 142-

8)
310

. Ela lembra que a fotografia de imprensa pode se inserir potencialmente num 

tríplice campo: do simbólico, do metafórico e do alegórico. Uma foto é simbólica 

porque, pelo motivo de ser também um fato semiótico, permite uma semiose infinita (o 

simbólico “direciona” o modo de interpretar do leitor, que não deve buscar o sentido 

literal na foto); é metafórica quando pretende indicar o oposto, o não-literal, do que 

mostra (a metáfora toma-se, assim, figura visual aceitável na publicidade, condenável 

no fotojornalismo); e alegórica quando aponta intertextualmente para outros textos
311

, 

para outros “já vistos” culturais (cinema, HQs, artes plásticas, cartazes etc.). Para Joly, a 

alegoria, como o símbolo, quando nos diz uma coisa na verdade está nos dizendo outra 

                                                 
310

 Os dois parágrafos seguintes retomam uma discussão feita por nós em LUCAS, 2010a. 
311

 Nossa noção de “intertextual” equivale à de Genette, mais específica do que a de Kristeva (1974). 

Genette remete à questão do gênero à arquitextualidade, ou seja, à relação de inclusão que une cada texto 

aos diversos tipos de discursos dos quais ele resulta, surgindo assim os gêneros e suas determinações 

entrevistas (temáticas, modais, formais e outras) (GENETTE, 2004: 80). Assim, todo texto tende a 

referenciar textos anteriores no que diz respeito aos seus modos de enunciação. O que Kristeva chama de 

intertextualidade em seu sentido lato, Genette chama de transtextualidade, a transcendência textual do 

texto, (...) tudo aquilo que o coloca em relação, manifesta ou secreta, com outros textos (GENETTE, 

1982: 7; 2004: 80). “Transcendência” é, segundo ele, um termo “puramente técnico”, o contrário de 

“imanência”. O autor retoma esse conceito posteriormente em outra obra, lembrando que usa esse termo 

em sua acepção etimológica (latina), “eminentemente profana. Transcender significa ir além de um limite, 

transbordar um continente (...); a obra em transcendência é, de certa forma, como um rio que transborda 

de seu leito, e que, bem ou mal, só age a longo prazo” (GENETTE, 2001: xvii).”. Conforme Genette, a 

transtextualidade apresenta uma ordem crescente de abstração. 
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coisa. 

 

Pensada numa relação intertextual, a fotografia de imprensa não deve ser vista apenas 

em termos semióticos, mas também retóricos, propõe Joly. A pesquisadora lembra que 

podemos encontrar outras figuras de retórica nas imagens, como a antítese e a 

comparação. Assim, ela se pergunta se a foto de imprensa pode argumentar ou persuadir 

e por fim propõe que ela 1) busca mais surpreender do que informar (baseando-se nas 

noções de surpresa e desafio); 2) por vezes pode se repetir, em vez de surpreender 

(como ocorre nas fotos de guerra, por exemplo); e 3) busca mais argumentar do que 

informar (JOLY, 1994: 149-176). A foto sempre informa sobre aquilo que registra, mas 

também argumenta sobre aquilo que mostra e busca formas (estéticas, simbólicas, 

intertextuais etc.) de chamar a atenção do leitor a fim de melhor serem contempladas. 

Desse modo, contemplar uma imagem seria encontrar no “novo” algo já “conhecido”. 

 

O que queremos dizer com isso? Que a presença de uma fotografia numa infografia 

jornalística pode agregar potencialmente outros sentidos
312

. Como vimos anteriormente, 

desde o Renascimento se desenvolveu um modo visual “apropriado” para a 

apresentação de imagens desenhadas taxonômicas, as quais deviam obedecer a uma 

determinada “gramática”. Mas o que acabamos encontrando, na prática, são fotos que 

tanto podem estar no interior de uma infografia quanto podem estar acompanhando 

paratextualmente uma infografia. Pretender que, independentemente dessas 

diferenciações, a infografia tenha as mesmas funções de um texto verbal, ou seja, 

informar, nos parece apenas parcialmente correto. Como temos defendido neste 

trabalho, não existe “tradução pura”; sempre há uma alteração no conteúdo quando 

ocorrem mudanças nas formas de expressão. 

 

Quanto a Beatriz Ribas, a autora faz uma discussão sobre o problema da falta de uma 

definição conceitual a respeito da expressão “infografia” (a qual inclui mapas e gráficos 

estatísticos). Como ela diz, sua discussão “nasce da necessidade em delimitar o conceito 

de infografia, encontrado em autores do campo do jornalismo, descrito de diferentes 

maneiras” (2005). Ela credita parte desse problema a questões de má tradução, do inglês 

para outras línguas, de termos como chart, graph, diagram e graphics; isso leva a 
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 Retornaremos ao assunto, sob diferentes óticas, em 3.3.3, 3.3.5 e 3.3.9. 
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autora a discutir a confusão conceitual que abarca num mesmo conjunto as infografias e, 

especificamente, os gráficos e os mapas (estes dois últimos, ela lembra, devem estar 

sempre contidos num sistema de eixos cartesianos.). 

 

Gráfico e infografia são representações gráficas de informação, jornalística ou não, cujos 

conteúdos podem ser explicações, apresentações de fatos ou acontecimentos, informações 

de funcionamento, descrições de processos. Infografias podem conter gráficos, mas não são 

gráficos, são diagramas. Gráfico é necessariamente construído sobre o eixo cartesiano, 

enquanto infografia é uma combinação de formas gráficas que mostra partes de coisas, 

funcionamento, operação de processos (RIBAS, 2005. Grifo nosso). 

 

Nota-se o problema causado pelas expressões “gráfico” e “gráfica” (como já visto em 

2.1): na própria citação da autora, ela fala em infografia como “representação gráfica de 

informação” e, adiante, fala que “infografias (...) não são gráficos” (2005) (com o que 

concordamos plenamente). Em consulta à obra de Harris (1999), fica clara também a 

existência de problemas de definição conceitual das diversas RGVs: o autor fala tanto 

na diferença entre graph e os demais tipos de RGV quanto nas eventuais confusões 

entre graph e charts. 

 

Gráficos apresentam a combinação de um, dois ou três eixos retos ou circulares usando uma 

ou mais escalas quantitativas. Esta definição diferencia claramente os gráficos dos outros 

quadros tais como diagramas, tabelas, quadros de texto, quadros de proporcionalidade, 

quadros ilustrados, e a maioria dos mapas. Em uns poucos casos há um desprezo 

sobrepondo-se entre os gráficos e alguns mapas estatísticos tridimensionais, os quais podem 

ser chamados também como gráficos ou mapas. Uma vez que os gráficos constituem uma 

das maiores categorias de quadros, os gráficos são frequentemente referidos como 

quadros
313

 (HARRIS, 1999: 164. Grifos nossos). 

 

A definição de Harris é mais abrangente e mais exata, pelo fato de distinguir os gráficos 

dos demais tipos de RGV, ao mesmo tempo em que lembra que alguns mapas, por 

serem feitos com base nos eixos cartesianos x, y e z, podem ter a mesma denominação. 

Ao final, e no âmbito do Jornalismo, Ribas acaba por sugerir que a expressão 

“infografia” seja substituída por “diagrama”, uma vez que, segundo ela (e, mais uma 

vez, concordamos), “infografias podem conter gráficos, mas não são gráficos, são 

diagramas” (2005: 10). Assim, 

 

sugerimos que o termo diagram, traduzido para o português como „diagrama‟, e que designa 

um desenho ou figura que mostra partes de uma coisa, seu funcionamento, ou representa a 
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 “Graphs have combination of one, two or three straight or circular axes utilizing one or more 

quantitative scales. This definition clearly differentiates graphs from other charts such as diagrams, tables, 

text charts, proportional charts, illustration charts, and most maps. In a few cases there is a slight overlap 

between graphs and certain three-dimensional statistical maps, which may be called either a graphs or 

maps. Since graphs constitute one of the major categories of charts, graphs are frequently referred to as 

charts”. 
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operação e processos; seja mais adequado para denominar o que se constitui como 

infografia. A terminologia, portanto, seria algo como „infodiagrama‟ ou „diagrama 

informativo‟, apesar da redundância. (RIBAS, 2005). 

 

Tendemos a concordar com a autora, inclusive em sua cautela (“apesar da 

redundância”). O problema da proposta de Ribas é que ela tende a definir e a diferenciar 

a infografia em relação apenas aos conceitos de mapa e gráfico (desde que baseados no 

eixo de coordenadas cartesianas). A nosso ver, não faz sentido diferenciar uma 

infografia de um mapa ou de um gráfico em função ou não de sua aplicação sobre os 

eixos cartesianos; se é correto dizer que todo gráfico e todo mapa se baseiam nas 

coordenadas cartesianas, não nos parece adequado dizer que uma infografia não pode 

ou não precisa ser feita também com base nas corordenadas cartesianas; isso equivaleria 

a dizer que, em determinados casos, a infografia não necessita de um grau de precisão 

maior. Mas se, como diz a autora, a infografia é uma “combinação de formas gráficas” 

(entre as quais os próprios gráficos e mapas), então o conjunto de coordenadas 

cartesianas logicamente pode fazer parte de uma infografia. 

 

Finalmente, Adriana Alves Rodrigues (2009: 194-214) faz uma discussão sobre a 

relação entre bancos de dados e infografias interativas. Sua definição inicial de 

infografia alarga o espectro conceitual da expressão. Segundo a autora, a origem 

 

da palavra infografia vem do inglês informational graphics e consiste em utilizar 

ferramentas visuais como mapas, tabelas, desenhos, ilustrações, legendas, combinadas com 

texto no intuito de transmitir ao leitor informações de fácil compreensão (...), tendo como 

função essencial informar através do desenho composto de elementos gráficos e textuais 

(RODRIGUES, 2009: 194). 

 

A autora não chega a fazer nenhuma consideração teórica mais profunda sobre o 

conceito de “infografia”, mas deixa claro em sua definição, em sua exposição e através 

dos exemplos que cita para abordar a infografia interativa com base em banco de dados 

(sobre a qual nos aprofundaremos em 2.3.2), que o termo tende a considerar RGVs 

como mapas, tabelas e gráficos. Além disso, ela enumera três fases evolutivas das 

infografias jornalísticas, conforme a tabela 16. 

 

Fase Característica Definição 

Primeira Infográficos lineares Estáticos e sequenciais; leitura linear; semelhança com story boards 

Segunda Infográficos multimídias Uso de elementos multimídias (movimento, som); leitura multilinear ou 

não linear; interatividade 
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Terceira Infográficos em bases de 

dados 

Uso de bases de dados; uso de aplicativos da Web 2.0; visualização 

dinâmica da informação 

Tabela 16 – fases evolutivas da infografia jornalística, segundo Cairo (2008) 

 

Em resumo, para os autores de língua portuguesa, conforme a tabela 17, 

 

Autor Extensão conceitual das denominações usadas 

Ary Moraes infografia = gráficos e diagramas 

Ana Tereza Pinto de Oliveira infografia = texto + imagem 

infografia < ou > texto verbal314 

Susana Almeida Ribeiro infografia = diagramas, instruções gráficas  

infografia = texto + imagem 

Luiz Costa Pereira Junior infografia = gráficos, mapas, tabelas, diagramas 

Irene Machado infografia = mapas e gráficos diagramáticos e explicativos 

ou 

infografia  diagramas jornalísticos 

Beatriz Ribas infografia ≠ mapas, gráficos 

infografia → infodiagrama ou diagrama informativo 

Tattiana Teixeira infografia ≠ mapas, gráficos e tabelas 

infografia = texto + imagem 

Adriana Alves Rodrigues infografia = gráficos, mapas 

Tabela 17 – autores de língua portuguesa e extensão das denominações usadas por eles 

 

Percebe-se, junto a algumas autoras brasileiras (Teixeira e Ribas), um incômodo 

resultante da falta de uma melhor definição de conceito e de gênero para a infografia 

(com o que concordamos plenamente) ou da falta de um olhar que compreenda melhor a 

infografia como fenômeno comunicativo (Machado, com a qual concordamos também). 

Assim, temos na bibliografia brasileira alguns pontos de questionamento em relação ao 

objeto “infografia”, tentando ir além dos problemas colocados pela ótica americana 

(vistos majoritariamente sob o prisma do design) e se alinhando, de certo modo, a 

alguns preceitos lembrados pela ótica espanhola (sob o prisma do gênero jornalístico), 

ao mesmo tempo em que busca avançar em outros tópicos. 

 

Por outro lado, das autoras que problematizam o conceito de infografia, apenas Ribas 

tenta propor efetivamente uma noção mais definitiva: a de que a infografia é um 

diagrama informativo. O problema, a nosso ver, é que nem sempre toda infografia se 
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 Os símbolos “<” e “>” devem ser entendidos aqui como, respectivamente, “acompanha” e “substitui”: 

“a infografia acompanha o texto verbal”, por exemplo. 
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baseia apenas em um diagrama. Ou, melhor dizendo: será que é possível restringir a 

noção de infografia apenas à noção de diagrama, mesmo que ele seja informativo (na 

acepção jornalística do termo)? Admitir essa “superposição” seria a mesma coisa que 

admitir a imutabilidade do texto infográfico. Faz mais sentido pensar em termos da 

dialogia e modelização da linguagem propostos por Machado do que no 

“encaixotamento” da infografia em uma categoria. Em suma: ainda que, dos autores 

analisados, Ribas (ao lado de Sojo) seja quem percebe melhor a falta de nitidez do 

conceito de infografia, por outro lado ela corre o risco de engessar o conceito. 

 

Pode parecer implicância de nossa parte (para não dizer “paradoxo”) reclamar dessa 

definição de Ribas. De um lado, o que tentamos buscar nessa pesquisa é, antes de tudo, 

saber se faz sentido designar um determinado tipo de texto esquemático como 

“infografia”, e justificar essa designação. Por outro lado, pode ficar patente a 

dificuldade de se atingir essa definição, como antecipada (em quadros diferentes, mas 

tendo em vista o mesmo fenômeno) por Stovall e Meyer, de um lado, e por Machado, de 

outro, uma vez que a linguagem gráfico-visual é “maleável”. Mas o fato de essa 

linguagem ser “plasmável” não impede o reconhecimento de outros gêneros gráfico-

visuais já estabilizados e ditos “tradicionais” (mapas, gráficos), tampouco pode servir de 

impeditivo para que tentemos justificar um conceito lógico de infografia, ou seja, de um 

tipo específico de RGV que, de algum modo, se desenvolve particularmente na esfera 

do jornalismo. 

 

 

2.3 Aspectos sobre a “história” da infografia jornalística 

 

Além dos desencontros lexicais e conceituais entre autores e línguas, por conta de 

diferenças de sentido e/ou de tradução de palavras, há ainda outro fator que ajuda a 

aumentar essa impressão de imprecisão: é quando se “caminha para trás”, ou seja, 

quando se buscam os prováveis antecedentes históricos das infografias. Neste capítulo 

vamos enumerar alguns exemplos desses antecedentes (conforme a bibliografia) para 

discutir se eles devem ser considerados de fato como “infografias históricas” ou como 

“antecedentes da infografia” e, principalmente, com base em quais parâmetros podemos 

afirmar tal coisa. Fazer tal “regressão” é importante, pois a nosso ver ela também está 
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na base das imprecisões que cercam a infografia tanto como termo quanto como 

conceito. 

 

Apesar de alguns autores admitirem que as infografias já existissem antes mesmo da 

criação desse termo, é a partir dessa criação que um novo discurso vai se estabelecer. 

Não vamos chegar aos termos de Fourez, que propõe a formação de um “novo discurso 

ético” que surge quando o surgimento de um conceito e do seu respectivo nome cria as 

condições de percepção da percepção do próprio conceito na época de sua anterioridade 

existencial, quando ele parecia não existir, mas já existia (FOUREZ, 1995: 239); porém, 

de qualquer modo, um novo discurso se estabelece a partir daí. Seguindo o raciocínio de 

Fourez, podemos dizer que a criação de um novo conceito, a partir da determinação de 

um dado termo, acaba por criar não só o próprio conceito, mas também a percepção de 

um “vácuo conceitual prévio”, algo do tipo “como não percebemos isso antes?”. A 

nosso ver, é justamente esse “vácuo conceitual” que faz com que o que até então era 

apenas percebido como gráficos, mapas e tabelas passe a ser percebido historicamente 

como infografias, ainda que conceitualmente não o sejam. Ou seja: gráficos, mapas, 

tabelas, desenhos técnicos e outros tipos de RGV passam a ser percebidos como aquilo 

que nunca foram efetivamente. Ao se criar o termo “infografia”, se criam também as 

condições de percepção da percepção de um objeto “infografia” quando e onde ele 

ainda não existia conceitualmente. 

 

Voltemos uma vez mais a Fourez: ele vai lembrar que, uma vez o conceito tendo sido 

instituído e se comece a falar dele, se processam outras operações. 

 

Falar de átomo, ou de elétron, ou de célula, ou de hereditariedade etc., é selecionar ao 

mesmo tempo uma série de relatos que determinam a sua noção; precisar mais que relatos 

podem ser reunidos em determinado contexto e em relação a projetos determinados 

significa definir um conceito (FOUREZ, 1995: 239. Grifos nossos). 

 

Por partes: o que são os relatos que determinam sua noção? Para Fourez, o termo 

“noção” é mais vago do que “ideia” ou “conceito”, com teorias e ideologias à parte 

(1995: 228-9); porém, quando a noção começa a se tornar mais precisa dentro de um 

dado paradigma (sempre convencional, lembra Fourez), ela se torna um conceito. Ou 

seja; o conceito é uma noção precisada dentro de um paradigma. No caso das 

infografias, percebe-se que não bastam os relatos que determinam sua noção (que 

ajudam a construir noções como “infografias pré-históricas”, “proto-infografias” etc.), 
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mas também (ou melhor: principalmente) os tipos de textos determinados por essa 

forma gráfico-visual de expressão que se quer conceituar (os gráficos de Playfair e 

Minard, os esboços de da Vinci e Kircher, o mapa do metrô londrino por Henry Beck 

etc.). Num segundo momento, surgem formas mais específicas de representações 

gráfico-visuais, em função de seu contexto (no nosso caso, o jornalístico), e assim vai 

sendo solidificado o conceito de que a infografia como um todo é um produto textual 

jornalístico. Os exemplos que analisaremos neste tópico tendem a se enquadrar dentro 

dessa categoria em particular: são RGVs publicadas em jornais que são transformadas 

em RGVs jornalísticas, consequentemente, em infografias jornalísticas (ou antecedentes 

da infografia). 

 

Em alguns casos, porém, a noção vira conceito. Vimos em 2.2.2 que José Manuel de 

Pablos afirma que “sempre houve infografia” e que esta, por sua vez, é o resultado do 

binômio “texto + imagem”; aqui, em particular, a noção é transformada em conceito. 

Isso não significa que tudo isto é algo facilmente aceito, seja por nós, seja por autores 

como Valero Sancho; este autor lembra, por exemplo, que não se deve considerar 

infografia a qualquer combinação de texto e imagem (no que concordamos plenamente) 

e que, além disso, este termo (“infografia”) nunca foi usado antes da era informática 

(VALERO SANCHO, 2001: 26). Carlos Abreu Sojo, por sua vez, diz cuidadosamente 

que apesar de a infografia jornalística ter alcançado sua autonomia expressiva, seu 

estado atual deve muito aos mapas e gráficos estatísticos, os quais contribuíram para 

criar junto aos leitores uma “cultura gráfico-visual”
315

. Assim, segundo ele, para rastrear 

suas origens e sua evolução, é necessário fazer referência a essas formas tradicionais 

(2000: 111. Ênfase nossa). 

 

Porém, divergências à parte, há alguns consensos que predominam estranhamente, 

quando se trata de destacar quais seriam as primeiras produções ditas infográficas no 

jornalismo impresso (ao menos no Ocidente
316

). Vamos perceber aqui que alguns 

exemplos escolhidos pelos autores (muitas vezes os mesmos, com poucas variações) 

estão muito mais perto de serem uma RGV pertinente ao campo da visualização da 

informação (gráficos estatísticos, mapas) do que de serem uma infografia jornalística. 

Assim, em tese seria preciso diferenciar entre as tradicionais formas de RGV publicadas 
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 É sempre bom lembrar que o papel já existia na China antiga... 
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numa página de jornal e aquilo que efetivamente não faz parte desse universo dito 

“tradicional”. A exceção seria quando se considera todas as RGVs como infographics, 

conforme a visão norte-americana, ou seja, como informações tratadas graficamente; 

assim, torna-se pertinente considerar essas manifestações não como antecedentes de 

infographics, mas como legítimos infographics. Desse ponto de vista, citar Playfair, da 

Vinci, Minard, Descartes e outros nomes faz sentido, pois todos eles fazem parte desse 

universo de RGVs, ainda que cada uma delas tenha as suas especificidades. Vamos 

aqui, porém, ver alguns exemplos que provavelmente não seriam considerados, nos 

termos de hoje, uma “infografia jornalística”, além de um exemplo que, a nosso ver, 

nunca poderia ser tomado por uma infografia jornalística, o que vamos discutir agora. 

 

2.3.1 Um salto para trás: as infografias “históricas” 

 

Uma das principais referências históricas apontadas pelos autores é uma ilustração 

publicada no jornal norte-americano The Pennsylvania Gazette, em 9 de maio de 1754 

(e depois republicada em outros jornais), intitulada The Snake Device (figura 30), que 

mostra o desenho de uma cobra cortada em oito pedaços, com cada pedaço 

representando uma colônia norte-americana (NY = New York, NJ = New Jersey etc.); 

abaixo da figura, há uma legenda, “Join, or Die” (algo equivalente a “una-se ou morra”). 

Monmonier explica que a gravura, feita por Benjamin Franklin
317

 (também proprietário 

do jornal e tipógrafo), se propunha a persuadir as colônias a se unirem na guerra contra 

a França, e usava a metáfora (baseada em contos populares) de que uma cobra podia 

conservar sua vida caso suas partes recém-cortadas fossem unidas (1989: 34-5). 

 

Essa ilustração é tida como a primeira infografia da imprensa (por exemplo, VALERO 

SANCHO, 2001: 45-8). Peltzer, por sua vez, comenta que, além de ser o primeiro 

gráfico informativo da imprensa, “trata-se sem dúvida do primeiro cartoon, mas 

também se pode considerar o primeiro mapa de imprensa pela sua ordem geográfica e a 

primeira manifestação da linguagem jornalística visual, nem linguística nem 

paralinguística” (PELTZER: 1992: 107). De Pablos (1999: 21) coloca-a no rol das ditas 

“infografias históricas” (ou seja, aquelas publicadas nos últimos cem anos, 

aproximadamente). Monmonier (1989: 34), diz (acertadamente, a nosso ver) que essa 
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peça está no universo das gravuras que são mais bem conhecidas como cartoons 

políticos. 

 

 

Figura 30 – gravura intitulada The Snake Device: The Pennsylvania Gazette, 1754 

 

Por que afirmamos que essa gravura, do nosso ponto de vista, é controversa? Em 

primeiro lugar, ela é fortemente baseada na retórica da metáfora visual, na qual os 

pedaços da cobra substituem as colônias norte-americanas em questão; seu caráter 

informativo depende de um conhecimento do leitor de que ele deve associar cada 

pedaço da cobra a uma colônia norte-americana, ou seja, solicita ao leitor uma 

conversão (ou metatropé, inversão do tropos para que o leitor possa compreender o 

significado da figura retórica). Segundo, porque mesmo que o desenho da cobra “se 

assemelhe” (o verbo “remeter” fica melhor) à costa Leste norte-americana, e mesmo 

que haja o cuidado de se fazer uma sequência entre os estados da costa Leste dos 

Estados Unidos (a cabeça da cobra representa a Nova Inglaterra e o rabo, a Carolina do 

Sul), obviamente, o desenho de uma cobra é muito mais simbólico do que informativo. 

Além disso, o desenho de uma cobra não é visualmente a mesma coisa que um mapa 

dos Estados Unidos ou dos seus estados, ainda que Monmonier afirme que “ele poderia 

perfeitamente ser o primeiro mapa jornalístico do país”
318

 (MONMONIER, 1989: 35). 

 

O curioso é que Monmonier cita, logo em seguida, um exemplo similar, mas mais 

funcional do ponto de vista da percepção e da compreensão visual: um mapa publicado 

em 1812 no jornal Gazette, de Boston, e que mostra uma salamandra feita a partir de 

partes dos distritos do Essex (figura 31). Se a princípio os dois trabalhos se equivalem 

na ideia inicial (um animal simbolizando localidades geográficas), na prática o mapa da 

salamandra é, em termos de representação gráfico-visual, mais “certeiro”: o animal é 

                                                 
318

 “It also might well be the country‟s first newspaper map”. 
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“desenhado” a partir da forma dos distritos do Essex e acompanhado dos demais 

distritos, o que facilita a compreensão da metáfora, uma vez que ela é “superposta” com 

o objeto visual metaforizado. Em ambos os casos, de qualquer modo, a função 

primordial da gravura não é apenas informar, mas principalmente persuadir. 

 

 

Figura 31 – ilustração do jornal Gazette, de Boston, publicada em 1812 

 

No caso particular da gravura The Snake Device, ela visa conquistar a adesão do leitor a 

uma ideia (o enunciado “una-se ou morra” soa muito mais retoricamente deliberativo
319

 

do que jornalístico). Ao que parece, se confunde o estatuto retórico-semiótico dessa 

mensagem visual com o suporte no qual ela aparece, e, a nosso ver, essa gravura torna-

se “supostamente jornalística” apenas por estar presente nas páginas de um jornal. Tanto 

é que Peltzer afirma que essa gravura é a “primeira manifestação da linguagem 

jornalística visual, nem linguística nem paralinguística”. Mas o que isso significa? 

Afinal, o sentido da imagem (visual) só se faz entender quando articulado com a 

legenda (textual, linguística) e com as siglas das colônias norte-americanas. Assim, que 

essa seja uma ilustração informativa, isso parece claro; porém, parece-nos que ela é, 

efetivamente, mais argumentativa do que informativa, o que nos leva a discordar da 

ideia de que ela possa “a primeira infografia da imprensa” ou algo similar (a não ser que 

ela não seja considerada como uma infografia jornalística, mas apenas como uma 

infografia propagandística, uma vez que o mapa dos Estados Unidos é metaforicamente 

substituído por uma cobra em pedaços, o que dá a peça também um caráter híbrido de 

“ilustração cartográfica”). Em suma: para nós, ela é muito mais uma peça gráfica 

retórico-argumentativa do que infográfico-informativa. 

                                                 
319

 O deliberativo é um dos três gêneros retóricos clássicos, voltado para a tomada de decisões futuras 

através de aconselhamento (os outros dois gêneros são o epidíctico e o judiciário). 



199 

 

Outro consenso na bibliografia sobre o assunto é a presença do primeiro mapa do tempo 

em um jornal (figura 4, introdução), produzido por Francis Galton em 31 de março de 

1875 e publicado no dia seguinte, 1º. de abril, no jornal londrino The Times 

(MONMONIER, 1989: 112-3; PELTZER, 1992: 110; GEORGE-PALILONIS, 2006: 6; 

VALERO SANCHO, 2001: 48-9). O impacto desse mapa é tão grande na história da 

Humanidade que o matemático e pesquisador britânico John D. Barrow o incluiu no 

conjunto do que ele chama de “imagens-chave na história da ciência”. Para Barrow, 

Galton teria ajudado tanto a que o público britânico se acostumasse com a previsão do 

tempo quanto a transformar a meteorologia numa ciência semi-quantitativa: “o mapa do 

tempo fez um trabalho memorável ao combinar informação sobre mudanças em grandes 

quantidades de tempo e espaço em um simples gráfico”
320

 (2008: 215)
321

. 

 

Mas o que temos exatamente nesse mapa? Seu mérito (inquestionável) foi o de 

simplificar a apresentação de dados climáticos em um mapa (dados de pressão 

barométrica, pontos de indicação de mar calmo, temperaturas, setas com direção dos 

ventos, condições do tempo etc.). Porém, do ponto de vista jornalístico, nada há aqui 

que se assemelhe ao que é defendido como sendo uma infografia: o mapa é “apenas” 

um mapa, discorre apenas sobre as mudanças climáticas ocorridas no dia anterior. Pode-

se argumentar que esse mapa “narra” um fato, ou seja, as condições meteorológicas do 

dia anterior; porém, é difícil considerar que a meteorologia do dia anterior seja 

considerada um “fato jornalístico” (exceto, obviamente, em locais onde essa informação 

tem valor altamente relevante, ainda que, nesses casos, o importante seja a previsão do 

dia seguinte, não a informação a respeito do dia anterior). Parece-nos complicado 

considerar que certos autores não considerem mapas como infografias e, ao mesmo 

tempo, que este mapa seja considerado uma infografia. Na verdade, o trabalho de 

Galton caracteriza um mapa meteorológico, não uma infografia (ao menos nos nossos 

termos); é verdade, ele é uma excelente peça de visualização da informação 

(meteorológica), mas não necessariamente (ou, melhor dizendo: não logicamente) uma 

peça infográfica, jornalisticamente falando. No máximo um antecedente da infografia 

jornalística; além disso, dificilmente um mapa do tempo constaria do gênero 

                                                 
320

 “The weather map does a remarkable job in combining information about changes of several quantities 

in time and space into a single chart” 
321

 Barrow lembra que Galton era seguidor das ideias de Quételet e vizinho de Darwin (2008: 422). 
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cartográfico analisado por Monmonier que ele chama de news map (“mapa 

jornalístico”). 

 

Como gênero cartográfico, os mapas jornalísticos refletem os objetivos e os valores das 

instituições jornalísticas. Eles são oportunos e estritamente focados, e mostram visões 

altamente seletivas de quaisquer partes do globo que os editores considerem notável (...). De 

fato, a imprensa explica muito mais por mapas de exposição do que pelo trabalho de 

geógrafos profissionais. Já que muitas vezes “noticiável” quer dizer “sensacional”, e embora 

mapas jornalísticos, mais do que qualquer outro produto cartográfico, eles tendem a ter foco 

em crime, guerra, acidentes e desastres naturais
322

 (MONMONIER, 1989: 16-8). 

 

Esses exemplos ilustram bem o que tentamos comprovar: confundem-se certas RGVs 

com antecedentes das infografias quando, na verdade, essas peças deveriam ser 

consideradas como antecedentes de outras RGVs. A peça de Benjamin Franklin, por 

exemplo, dificilmente pode ser percebida como uma infografia jornalística se, por 

acaso, substituíssemos um mapa do Brasil pela imagem metafórica de algum bicho (a 

cobra ainda serve...). Porém, para sermos justos, é preciso considerar como faz Ribeiro 

(2008: 80): há o problema da falta de contexto de onde essas peças foram publicadas 

(em particular, a de Benjamin Franklin), o que solicita certo cuidado diante de algumas 

afirmações; isso não altera, porém, o aspecto semiótico dela, ou seja, de que a imagem 

de uma cobra “fatiada” não é equivalente a um mapa do ponto de vista referencial, mas 

talvez em nível metafórico e/ou simbólico. O mesmo vale, até certo ponto, para o mapa 

do tempo do The Times: poucas são as obras que consideram os mapas meteorológicos 

como infografias, mas muitos consideram algumas delas (e não sem razão) excelentes 

peças gráficas no âmbito da visualização da informação. Retoma-se aqui o problema da 

amplitude do conceito “infografia”: o que pode ser abarcado por ele e o que não pode 

ser. 

 

Em outros momentos, avança-se um pouco na discussão, analisando possíveis 

infogramas. Ribeiro chama a atenção para uma edição do jornal português Gazeta de 

Lisboa Ocidental, de 21 de janeiro de 1723. É nele, segundo a autora, “que encontramos 

a primeira infografia (ou infograma, se voltarmos à classificação proposta por Valero 

Sancho) alguma vez publicada na imprensa periódica portuguesa” (RIBEIRO, 2008: 

                                                 
322

 “As a cartographic genre, news maps reflect the objectives and values of journalistic institutions. They 

are timely and narrowly focused, and present highly selective views of whatever portions of the globe 

editors deem noteworthy. Indeed, the press accounts for far more expository maps than the writings of 

professional geographers. Since „newsworthy‟ often means „sensational‟, though, news maps, more than 

any other cartographic product, tend to focuson crime, war, accidents, and natural disasters”. 
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97). A “infografia” em questão se compõe da figura de uma baleia acompanhada de 

uma escala (figura 32). 

 

 

Figura 32 – gravura publicada no jornal Gazeta de Lisboa Ocidental, em 21 de janeiro de 1723 

 

A própria autora fica em dúvida se o achado dela consiste em uma infografia ou em um 

infograma, a ponto de ela própria não definir o que a peça é, na sua ótica. Ao final do 

tópico sobre a descoberta, ela diz que “julgamos aqui fundamental destacar a 

importância deste achado, seja ele considerado uma infografia ou apenas um 

infograma” (RIBEIRO, 2008: 100. Grifos nossos). A nosso ver, fica claro que a peça 

em questão não é uma infografia: ela é totalmente dependente do seu cotexto (a matéria 

que a acompanha), não tendo autonomia por si só; além disso, não apresenta nenhum 

texto verbal acompanhando-a. Na verdade, a peça é um gráfico, uma vez que ela 

descreve os aspectos numéricos relativos à medida da baleia. Seu valor histórico, 

portanto, a nosso ver, é mais como um gráfico ilustrado (e, portanto, um antecessor da 

infografia jornalística) do que como uma infografia dotada de autonomia informativa. 

 

Um exemplo mais correto é o da pesquisadora brasileira Tattiana Teixeira. Ao retomar 

várias considerações que houvera feito em artigo anterior (2008), a autora apresenta 

uma RGV que ela considera uma “das primeiras manifestações do uso de recursos 

gráficos precursores da infografia” (TEIXEIRA, 2009: 8). É um gráfico publicado no 

jornal O Estado de São Paulo em 18 de agosto de 1909 (figura 33). Em vez de o gráfico 

mostrar o crescimento da navegação brasileira através de números (em gráficos de 

barras ou de febre, por exemplo), ele opta por fazer a “demonstração visual” desse 

crescimento através do “aumento” supostamente
323

 proporcional de um navio 

                                                 
323

 Dizemos “supostamente” porque é óbvia a falta de proporcionalidade entre o primeiro e o segundo 

navios desenhados, quando comparados aos números absolutos mostrados acima deles: o primeiro navio 

não tem cerca de 16% do tamanho do segundo, apesar de os números apontarem aproximadamente para 

essa relação de proporcionalidade (557.218 equivale a cerca de 16% de 3.473.923). 



202 

 

desenhado de modo realista
324

. Porém, como há grandes hiatos temporais (os anos 

apresentados são 1841-1842, 1871-1872, 1901 e 1907), a representação gráfica fica 

comprometida em sua linha do tempo
325

. De qualquer modo, deve-se ressaltar tanto o 

valor da descoberta quanto o fato de que Teixeira aponta esse exemplo como sendo um 

dos antecedentes da infografia jornalística no que diz respeito ao uso de recursos 

gráficos. Aqui, coerentemente, o exemplo não é considerado pela autora uma 

infografia
326

. 

 

 

Figura 33 – gráfico publicado no jornal O Estado de São Paulo em 1909 

 

Quanto à provável “primeira infografia jornalística”, há vários candidatos e 

pretendentes a esse posto. García, por exemplo, cita que o historiador de infografias 

espanhol Miguel Urabayen faz referência ao mapa da travessia do Oceano Atlântico 

feita pelo aviador Charles Lindberg, em 1927, e publicado na primeira página do jornal 

The New York Times (figura 34) como sendo a primeira “a qual se pode dar esse nome” 

(GARCÍA, 2010)
327

. O mapa mostra o trajeto executado pelo piloto Charles Lindberg a 

bordo de um aeroplano. Chama a atenção o fato de que há um mapa “dentro” do outro, 

sendo as imagens (conforme a legenda abaixo) um fac-símile da primeira página do 

jornal que anunciou a chegada de Lindberg a Paris. 

                                                 
324

 Devemos lembrar que os pictogramas ainda não haviam sido criados por Otto Neurath. 
325

 Simplificando: o que ocorreu com a navegação brasileira nos períodos não apontados no gráfico? 

Houve queda? Foram períodos de estabilidade? A informação é apresentada de modo incompleto. 
326

 E esse gráfico devia ser considerado um mau exemplo de representação gráfico-visual de dados, 

cumpre acrescentar. Caso fôssemos calcular o fator de mentira proposto por Tufte, teríamos que 

considerar que a variação dos dados entre 1841-1842 e 1871-1872 foi de 523% (de 557.218 para 

3.473.923) enquanto a variação da representação gráfica foi de 40% (de 0,5 cm para 0,7 cm). O fator de 

mentira atingido seria de 0,07 (resultado de 40/523), distante do ideal (fator = 1). 
327

 O mesmo exemplo é citado por García (1998). 
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Figura 34 – mapa do trajeto de Charles Lindberg; The New York Times, 22 de maio de 1927 

 

Mas, no mesmo texto, García também faz referência à primeira página do jornal The 

World, de Nova York, de 17 de fevereiro de 1898, que traz uma “versão gráfica da 

explosão do navio Maine na Baía de Havana” (palavras dele). O problema é que o que 

ele qualifica de “versão gráfica” (ou de “gráficos algo crus em sua apresentação”
328

, diz 

adiante), a nosso ver, é uma simples ilustração de caráter realista, que busca substituir 

uma fotografia de modo referencial, e não oferecer um esquema gráfico-visual de 

compreensão do fato. A nosso ver, mais digna de nota seria a primeira página do New 

York Journal da mesma época, que também faz menção à explosão do navio e traz, na 

metade inferior, à esquerda, um esquema da proa da embarcação
329

 (figura 35). 

 

 

Figura 35 – capas dos jornais The World e New York Journal de 1898, respectivamente 

 

                                                 
328

 No original, “gráficas algo crudas en su presentación”. 
329

 Infelizmente, a falta de legibilidade do arquivo que usamos não nos permite confirmar se esses 

esquemas estão relacionados à notícia do ataque ao Maine, mas estamos fortemente propensos a crer que 

sim. 
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Mas talvez a “mais” considerada “primeira infografia jornalística” seja o gráfico 

publicado no The Times, intitulado Mr. Blight‟s House, em 7 de abril de 1806 (figura 

36). Nele, um gráfico mostra o desenho de uma casa (onde morara o sr. Isaac Blight), a 

planta da casa e os passos que o assassino (Richard Patch) deu, do seu esconderijo até o 

local onde baleou sua vítima (PELTZER, 1992: 106-8; RIBEIRO, 2008: 81-2; SOJO, 

2000: 119). Acreditamos que esse gráfico consiga cumprir sua função de reconstituição 

de um fato, ainda que em termos mais geográfico-espaciais do que, por exemplo, 

narrativo-sequenciais (hoje talvez esse caso fosse quadrinizado de modo passo a passo, 

com uma silhueta do suposto assassino, reproduções desenhadas do interior da casa 

etc.). Isso nos faz considerar a percepção dele como uma infografia jornalística. 

 

 

Figura 36 – infografia intitulada Mr. Blight‟s House, publicada no The Times, em 7 de abril de 1806  

 

Aliás, esse é um ponto crucial: seria possível fazer uma infografia nos moldes “atuais” 

a partir das ditas “infografias históricas”? Para justificar tal afirmação, 

exemplificamos com um exercício feito por Harrower (2002: 152): ele se baseia na 

primeira página do jornal The New York Times, de 7 de maio de 1937, mostrando o 

acidente com o dirigível Hindenburg, para fazer uma “releitura” da capa daquele jornal, 

usando elementos gráficos e linguagem visual contemporâneos, além de um pequeno 

mapa mostrando o local do acidente e um diagrama explicativo mostrando como a 

explosão poderia ter começado (ver capas na figura 37). Com isso, o que propomos é o 

seguinte: um dos critérios de avaliação para se considerar uma dada representação 

gráfico-visual como uma espécie de antecessora da infografia é justamente tentar 

refazê-la como uma infografia nos moldes do atual jornalismo contemporâneo e a 

partir das informações por ela trazidas. Por que tal proposta? Se o que está em jogo é 
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uma definição de infografia jornalística, e cremos que ela esteja fortemente ancorada, 

dentre outras coisas, na necessidade de um esboço (pois não ela apresenta nenhuma 

representação a priori), as informações transmitidas pela infografia “histórica” devem 

ser suficientes para que possamos fazer uma releitura dela, a partir de um novo 

esboço
330

. 

 

 

Figura 37 – primeira página do The New York Times, 1937, e página refeita por Tim Harrower 

 

Voltemos aos exemplos aqui analisados. A partir da gravura “The Snake Device” (e 

apenas a partir dela, vamos ressaltar), nada há a apresentar em termos jornalísticos 

pois, como vimos, ela é uma peça retórica; sua preocupação não é necessariamente 

referencial, mas principalmente argumentativa. O mapa do The Times, por sua vez, com 

certeza seria praticamente igual a um mapa meteorológico dos dias de hoje, com 

algumas diferenças visuais (uso de cor, tipografias regulares etc.) e paratextuais (o 

acréscimo de um título, de um pequeno texto etc.). O gráfico da baleia portuguesa 

continuaria sendo um gráfico, exceto se se acrescentassem detalhes possíveis de serem 

extraídos do texto que o acompanha (o caminho que a baleia fez, como e onde ela 

encalhou, de onde provavelmente ela provém etc.). Já o gráfico da navegação brasileira 

continuaria um gráfico, exceto se acrescentássemos eventuais informações adicionais 

que porventura existissem. Por outro lado, como afirmamos há pouco, o gráfico “Mr. 

Blight‟s House” poderia ser refeito provavelmente com pouca ou nenhuma dificuldade, 

a partir das informações que ele dá; o mesmo vale, cremos nós, para o exemplo citado 

                                                 
330

 O tópico 3.3.2 é dedicado especificamente à questão do esboço. 
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por Mario García (do voo de Charles Lindberg). Enfim, a nossa preocupação aqui não é 

em saber qual a infografia mais antiga, mas a possibilidade de ajudar a definir critérios 

que nos permitam dizer se uma dada RGV antiga possa ser considerada uma “proto-

infografia” ou algo similar não deve ficar à margem dessa discussão. 

 

Para finalizar, uma última consideração. Como vimos anteriormente, admitimos as 

infografias como parte de um conjunto maior, o da visualização da informação, e que 

poucos autores fazem essa especificação, como Alberto Cairo (2008). A nosso ver, isso 

é importante na medida em que vários pesquisadores fazem referências a nomes 

importantes a serem lembrados (Descartes, da Vinci e seus estudos do corpo humano, 

Athanasius Kircher e seus desenhos esquemáticos, Playfair e seus gráficos, Charles 

Joseph Minard e o gráfico da derrota de Napoleão frente aos russos). O que queremos 

destacar é que esses nomes são, de fato, relevantes no âmbito maior da visualização da 

informação, mas não necessariamente no âmbito estrito da infografia jornalística. 

Nossa afirmação se torna totalmente falsa com uma condição: desde que todo e 

qualquer tipo de RGV seja entendido como uma infografia. Desse ponto de vista, faz 

sentido que George-Palilonis (2006), por exemplo, faça referências a Descartes ou 

Playfair, uma vez que, para essa autora, o trabalho do repórter gráfico (graphics 

reporter) diz respeito ao domínio dessas linguagens (cartográfica, estatística) em geral 

(lembrando: para George-Palilonis, mapas, gráficos, tabelas e diagramas são 

equivalentes a information graphics, a gráficos de informação). Mas, quando a 

infografia não for considerada como equivalente a esses outros tipos de representação 

visual, a menção a esses autores torna-se conceitualmente problemática. Em suma: 

chamamos a atenção para o fato de que esses marcos históricos são relevantes do ponto 

de vista informativo e gráfico-visual, mas não do ponto de vista jornalístico. Isso pode 

até parecer óbvio para ser dito aqui, mas é preciso ter em mente que a função dos 

trabalhos de da Vinci, Kircher, Minard, não era jornalística. 

 

Conhecer esses trabalhos é obviamente salutar na formação do jornalista, e é pertinente 

que ele domine a maior quantidade de linguagens possível (a linguagem matemático-

estatística, a cartográfica etc.), mas sempre devemos lembrar: gráficos estatísticos, 

mapas e outras formas de RGV não são infografias. Curiosa e paradoxalmente, os 

gráficos estatísticos vão perder sua identidade e se tornar “infografias interativas 

baseadas em bancos de dados”, conforme veremos a seguir. 
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2.3.2 Um salto no tempo: as infografias dinâmicas e o uso de banco de dados 

 

Vimos que em alguns autores há a tendência a considerar que o prefixo info- está ligado 

à “informática”. Porém, existe um caso em que essa conexão é totalmente necessária: as 

infografias dinâmicas, ou seja, aquelas que são produzidas com o auxílio de softwares e 

que são pensadas em termos de usabilidade do usuário. Neste caso, as informações 

(potencialmente, mas não exclusivamente, numéricas, como índices, medidas, tamanhos 

etc.) podem tanto ser inseridas especificamente pelo usuário quanto atualizadas 

constantemente a partir dos bancos de dados de certas instituições (financeiras, 

meteorológicas, institutos de pesquisa etc.). 

 

É provável que o primeiro gráfico estatístico dinâmico que chamou atenção em escala 

global tenha sido o apresentado pelo médico e estatístico sueco Hans Rosling no ano de 

2006, uma ferramenta de visualização dinâmica de dados chamada à época de 

Trendalyzer, criada pela Gapminder Foundation. A ferramenta permitia transformar 

séries temporais em gráficos dinâmicos; assim, o gráfico estatístico se assemelha de fato 

a uma animação (figura 38). O Google adquiriu a ferramenta em 2006 e assumiu o seu 

desenvolvimento em 2007; hoje, ela atende pelo nome de Gapminder World. 

 

 

Figura 38 – tela do software Gapminder World 

 

Diferente de suas contrapartes “estáticas”, que devem ser “apenas” lidas, as ditas 

infografias dinâmicas permitem que o usuário interaja com elas, possibilitando o que 
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Cairo chama de “experiência do usuário” (2008: 63)
331

. O autor vai subdividir essas 

infografias conforme os três tipos de interação possíveis, conforme a tabela 18. 

 

Tipo de interação Característica 

instrução nível básico de interação; usuário clica botões ou preenche caixas de entrada com 

informações a serem calculadas 

manipulação nível mediano de interação; usuário pode modificar características de objetos 

representados num ambiente virtual 

exploração nível avançado de interação; usuário tem liberdade para se movimentar num 

ambiente virtual (como nos jogos em primeira pessoa) 

Tabela 18 – tipos de infografia interativa, segundo Cairo (2008) 

 

Se Cairo atrela as infografias (estáticas ou dinâmicas) à visualização da informação 

(incluindo ai, historicamente falando, a cartografia, a estatística e as ilustrações 

científicas), Adriana Alves Rodrigues (2009), como vimos, não faz nenhuma 

consideração explícita de sua concepção de “infografia”; porém, ela deixa claro em sua 

exposição, e através dos exemplos que cita, que o termo tende a considerar RGVs como 

mapas, tabelas e gráficos, ou seja, dentro do âmbito maior da visualização da 

informação. Além disso, o cerne da discussão da autora é um gráfico estatístico 

multimídia disponível no site do jornal The New York Times
332

 (figura 39), o qual, 

conforme Cairo, pode ser classificado como de manipulação, ou seja, o usuário pode 

modificar as características visuais do gráfico
333

. A sua atualização é constante, é feita a 

partir de informações vindas de um banco de dados da instituição S&P 500
334

. E, apesar 

de a autora citar Tattiana Teixeira, ela não faz nenhuma ponderação sobre a 

impossibilidade de um gráfico poder ser uma infografia (como faz Teixeira). Ou seja: 

                                                 
331

 Como vimos em 1.6, isso não se aplica aos conceitos de Bertin a respeito da finalidade dos gráficos 

ditos estáticos. 
332

 Esse gráfico obteve a medalha de ouro da XV edição do prêmio Malofiej, em 2007. 
333

 O gráfico apresentado pelo The New York Times assume boa parte das características visuais do 

Gapminder World: animação, apresentação temporal dos dados em forma de bolhas, uso dos eixos das 

abscissas e das ordenadas, cores com função de informação etc. Apesar disso, a expressão “infografia”, 

ou qualquer outra similar, não é usada no site do software (http://www.gapminder.org/), tampouco o texto 

de Rodrigues cita esse software. 
334

 A S&P 500, ou melhor, Standart & Proofs 500, é um índice que foi introduzido no mercado financeiro 

em 4 de março de 1957 como padrão de referência para a avaliação da performance do mercado de ações 

norte-americano. A consultoria americana Standard & Poor‟s é a responsável pelo índice. Ele é composto 

por 500 ativos (ações) qualificados devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua representação 

de grupo industrial. Dados disponíveis em http://wiki.advfn.com/pt/S%26P_500 e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%26P_500. O gráfico publicado pelo The New Times Times está disponível 

em http://www.nytimes.com/packages/khtml/2006/04/02/business/20060402_SECTOR_GRAPHIC.html. 
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para Rodrigues, assim como para Cairo, a infografia está muito mais próxima da 

visualização da informação do que de um gênero informativo jornalístico específico. 

 

 

Figura 39 – infografia dinâmica com base em banco de dados, site do The New York Times 

 

As infografias dinâmicas e com base em bancos de dados podem ser incluídas no 

universo das chamadas infografias digitais, voltadas especificamente para os suportes 

digitais. Uma definição do que seja uma infografia digital é feita por Valero Sancho. 

 

A infografia digital, em seu sentido jornalístico, (...) é uma apresentação informativa (...) 

(não necessariamente do âmbito do jornalismo), que na maioria dos casos mostra os 

infogramas em sequência sucessiva ou mista, elaborados para as publicações digitais 

audiovisuais, cujas linguagens não são necessariamente linguísticas, realizadas mediante 

unidades icônicas elementares (fotografias) ou complexas (mapas ou gráficos), dinâmicas ou 

não, completadas com tipografias, signos gráficos e/ou auditivos normalmente verbais e 

links interconectivos, como legendas, citações e notas hipertextuais que aumentam 

sensivelmente o que [o professor espanhol Javier] Díaz Noci (...) denomina densidade de 

informação
335

 (VALERO SANCHO, 2008). 
 

Resumindo, a infografia digital, dinâmica e/ou baseada em bancos de dados, tem um 

firmamento bem sólido: a visualização da informação em geral, tratada visualmente 

através de gráficos, mapas, organogramas e outras representações afins. Aqui, nada há 

da ideia específica, de alguns autores, de um diagrama jornalístico, mas sim de uma 

estruturação esquemática que gera informação. Com isso, a falta de critérios de 

                                                 
335

 “La infografía digital, en su sentido periodístico, (...) es una presentación informativa (...) (no 

necesariamente del ámbito del periodismo), que en la mayoría de los casos muestra los infogramas en 

secuencia sucesiva o mixta, elaborados para las publicaciones digitales audiovisuales, cuyos lenguajes no 

son necesariamente lingüísticos, realizados mediante unidades icónicas elementales (fotografías) o 

complejas (mapas o gráficos), dinámicas o no, completadas con tipografías, signos gráficos y/o auditivos 

normalmente verbales y enlaces interconectivos como leyendas, citas y notas hipertextuales que aumentan 

sensiblemente lo que Díaz Noci (...) denomina densidad de información”. 
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definição conceitual continua explicitada. Sendo assim, é hora de começarmos a fazer 

nossas considerações para justificarmos a nossa definição de infografia. 

 

2.4 As considerações que formalizam nosso conceito 

 

Como temos defendido, a infografia é uma RGV específica, não deve ser confundida 

com as demais. Apesar de aceitarmos a gradação esquemas → visualização da 

informação → infografia, há pesquisadores que tendem a considerar a infografia como 

uma junção apenas entre texto e imagem (Ribeiro, Moraes, Oliveira etc.); o próprio de 

Pablos inicia sua obra com essa proposta, ainda que depois ele ressalte o caráter 

diagramático da infografia. Em alguns casos, chega a haver uma espécie de 

“cristalização e subversão” da fórmula proposta por de Pablos, como ocorre com 

Ribeiro (2008: 19), que propõe uma outra fórmula, derivada da proposta por de Pablos: 

 

texto + imagem = info + grafia = infografia 

 

onde info (de “informação”) se relaciona ao texto verbal e grafia se relaciona ao 

desenho. Ora, isso leva a uma falsa percepção da noção de infografia: a de que só existe 

“informação” (info) no texto verbal, que o desenho é responsável exclusivamente pela 

grafia, o que reforça (acidentalmente ou não) a noção de que apenas o texto verbal 

informa
336

. Chappé, por outro lado, considera a infografia um terceiro “modo de escrita” 

(moyen d´écriture), contraposta tanto ao texto quanto à fotografia ou à ilustração (2005: 

21). Em nenhum momento de sua obra o autor fala que a infografia seja a soma de texto 

e imagem, mas ressalta, em várias passagens, o caráter “gráfico” fundamental da 

infografia (se ela deverá ser uma tabela, um gráfico, um mapa etc.). Tentemos visualizar 

a fórmula proposta por de Pablos do modo mais simples possível: com um diagrama de 

Venn formado por dois conjuntos: textos verbais e imagens (esquema 9). 

 

                                                 
336

 Esse equívoco da autora é apontado também por Cairo (2008: 31). 
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Esquema 9 – proposta visual nossa, baseada em conceito de José Manuel de Pablos, 1999 

 

Por esse esquema, temos o conjunto das possibilidades de textos verbais (TV) e o 

conjunto das possibilidades de imagens (I), sendo a intersecção desses dois conjuntos o 

subconjunto das possíveis infografias (INF) daí resultantes (ou seja, TV  I = {INF / 

INF  TV e INF  I}. Porém, há aí um problema: ele é amplo, genérico e, 

principalmente, impreciso demais; mesmo que ela firme que o resultado dessa união 

seja algo informativo, pouco se avança. Além disso, esse esquema serve para 

exemplificar outros tipos de linguagens que envolvem a inter-relação entre texto verbal 

e imagem (cinema, teatro, histórias em quadrinhos e até mesmo certas pinturas
337

). 

 

A nosso ver, o que torna mais preciso o conceito de infografia dentro da linha de 

raciocínio que temos seguido, é justamente a inclusão do caráter esquemático, espacial. 

Assim, devemos considerar as infografias impressas como um tipo de texto que se 

baseia na articulação esquemática de elementos, ou seja, um tipo de produção que 

articula, de um modo específico e espacial, textos verbais, imagens de diversas 

naturezas e elementos visuais (cores, números, setas, fios etc.) que permitam, por 

exemplo, a constituição da relação entre as partes representadas (sequencialidade, causa 

e consequência etc.). 

 

Mas há um detalhe importante: o fato de que, além de textos, imagens e uma estrutura 

esquemática, pode haver a existência de um outro elemento, o insert (“suplemento”) ou 

inset, que tende a equivaler ao que alguns estudiosos (por exemplo, VALERO 

SANCHO, 2001: 109-11) chamam de infograma, no mesmo sentido: unidade gráfica 

                                                 
337

 Como as telas de Francis Picabia, que inseria o nome de suas obras dentro da tela, como a Parade 

Amoureuse, de 1917. 
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esquemática utilizada para complementar ou ampliar as informações já existentes em 

uma infografia
338

. Entre os infogramas, podemos incluir gráficos estatísticos, mapas, 

organogramas, tabelas, linhas do tempo etc. (no exemplo a seguir, figura 40, alguns 

infogramas estão marcados de vermelho). 

 

 
Figura 40 – infografia sobre o desaparecimento do voo AF 447, na capa de O Estado de São Paulo 

 

Alguns jornais usam recurso similar, com finalidade distinta: complementar ou ampliar 

informações de uma dada matéria textual ou mesmo visualizar informações de modo 

independente e autônomo. No USA Today, ele é chamado de snapshot; na Folha de S. 

Paulo, o recurso era intitulado Indifolha
339

 (figura 41). 

 
Figura 41 – exemplos de snapshot e indifolha, respectivamente, USA Today e Folha de S. Paulo 

 

Assim, a infografia jornalística pode ser estruturada a partir dos seguintes elementos 

(esquema 10): 

                                                 
338

 Ver verbete “infograma”, no glossário. 
339

 O Indifolha era publicado na Folha de S. Paulo, nos anos 1980 e 1990, geralmente nas capas dos 

cadernos (Dinheiro, Esportes) e quase sempre no canto inferior esquerdo da página. 
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Esquema 10 – elementos constituintes de uma infografia 

 

Essa acepção da infografia como a articulação lógica entre um tipo de esquema, uma 

(ou mais de uma) imagem, textos verbais e os ocasionais infogramas nos ajuda em uma 

proposta mais específica. Vimos que, em termos de língua inglesa, infographics tende a 

designar um conjunto composto de “gráficos de informação” em geral (mapas, 

diagramas, gráficos, tabelas, organogramas, cronogramas), contenham eles informações 

ditas jornalísticas ou não, uma vez que o que os une é o seu caráter gráfico-visual, em 

oposição aos textos verbais e às imagens icônicas (desenhos, fotografias). Tanto que, 

particularmente, George-Palilonis (2006) distingue information graphics de graphics 

reporting para diferenciar entre o uso geral dos gráficos de informação e o uso 

jornalístico (explicativo) de modalidades específicas (diagramas). Assim, infographics, 

em um texto de língua inglesa, seja no campo do jornalismo ou da visualização da 

informação, equivale a quaisquer tipos de informação gráfica desenhada e esquemática, 

independentemente de sua relação com o campo do jornalismo, conforme a figura a 

seguir (esquema 11). 

 

 

Esquema 11 – esquema geral dos infographics na visão norte-americana 
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Se colocarmos no quadro acima as principais formas diagramático-esquemáticas que 

influenciam a feitura de infografias, teremos de incluir aí os quadrinhos; porém, 

conforme já ressaltamos anteriormente (e com o perdão da redundância tautológica), 

quadrinhos são quadrinhos, o que torna, a princípio, o quadro acima em parte ilógico. 

Isso nos leva a considerar o seguinte: os quadrinhos devem ser considerados como 

information graphics? Em certos aspectos (enquadramento, uso de imagens, 

sequencialidade, disposição espacial), os quadrinhos podem se assemelhar, por 

exemplo, ao que Harris (1999: 196) chama de illustration chart ou se assemelhar ao que 

Gombrich (2003: 226-39) considera como instruções gráficas; os exemplos da figura 

42, a seguir, mostram quadros que oscilam entre as transições dentro de um dado 

momento e transições entre diferentes ações
340

. 

 

 

 

Figuras 42 – exemplos de instruções gráficas sobre procedimentos em incidentes aéreos 

 

Desse modo, percebemos que os quadrinhos têm pontos de contato lógico-visuais com 

os gráficos de informação. Porém, e é importante reter essa noção, os quadrinhos 

dispõem de uma gramática visual própria (sarjetas, balões de fala etc.), que nos permite 

identifica-los como tais
341

. Ora, esse tipo de raciocínio, a princípio, pode ser estendido 

também aos demais tipos de RGV: cada um deles também tende a dispor de uma 

gramática visual própria ou sujeita a certas variações (um exemplo seriam os gráficos 

estatísticos de linhas ou de barras, que sempre apresentam os eixos x e y e que podem 

                                                 
340

 Perceba-se o fato de que as ações enumeradas visualmente são as mesmas, quadro a quadro: indicação 

da localização das máscaras de oxigênio, modo de colocar na cabeça, espera para a máscara encher de 

oxigênio e a colocação em outra pessoa, geralmente menor. 
341

 Ou seja, do ponto de vista plástico-semiótico, obviamente; aqui, fica de lado a questão dos quadrinhos 

em sua relação com os gêneros textuais, como salienta, por exemplo, a pesquisadora Márcia Rodrigues de 

Souza Mendonça (2007: 195-200) 
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apresentar pictogramas no lugar de barras ou linhas)
342

 (figura 43). Ou seja: considerar 

esses tipos de RGVs como information graphics (aí inclusos os quadrinhos) seria 

perfeitamente lógico, considerando-se a amplitude da expressão. 

 

 

Figura 43 – exemplo de gráfico estatístico com uso de pictogramas 

 

A perspectiva do olhar em língua espanhola apontar para outro lado: se, na visão em 

língua inglesa, a expressão information graphics designa várias possibilidades gráfico-

visuais existentes, a infografía para os autores de língua espanhola (majoritariamente 

ligados ao campo do jornalismo) é um elemento presente no jornalismo (ainda que 

amparado nas formas tradicionais de RGV). A visão espanhola tende a considerar a 

interface, a intersecção entre os modos de RGV e o jornalismo, conforme o esquema 12. 

 

 

Esquema 12 – esquema geral das infografias na visão espanhola e latino-americana 

                                                 
342

 Porém, as fronteiras entre os tipos de representação gráfico-visual não são bem definidas: uma leitura 

detalhada de Harris (1999) mostra vários verbetes que são “também conhecidos” por outras designações. 

A dificuldade na precisão desses termos (se é que essa precisão é algo possível) é constatável também em 

alguns verbetes do Dicionário de Gêneros Textuais, de Sérgio Roberto Costa (2008). 
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Assim, para alguns autores de língua espanhola (Valero Sancho, de Pablos, Leturia), 

infografía designa o universo de RGVs que utilizam propriedades do texto e/ou do 

campo jornalístico. E é justamente nessa passagem (do inglês para o espanhol) que 

aquilo que é tomado como algo generalizado (a visualização da informação) se torna 

específico (a visualização da informação jornalística). Em outras palavras: a criação 

(ou a adaptação) do termo infografía em espanhol traz, no seu bojo, a criação de um 

novo objeto, específico. Daí, em parte, a confusão resultante do termo “infografia”: na 

visão norte-americana, o uso de information graphics (gráficos, mapas, tabelas) nos 

jornais é necessário, independentemente de sua finalidade jornalística. A bibliografia de 

língua inglesa tende a não fazer distinção entre tipos de gráficos ou de mapas (não-

jornalísticos e jornalísticos)
343

. Por outro lado, autores de língua espanhola como 

Peltzer, de Pablos, Valero Sancho e Sojo diferenciam textualmente entre gráficos e 

mapas não-jornalísticos e jornalísticos. Com isso, percebe-se que, quando autores de 

língua inglesa falam de information graphics e autores de língua espanhola falam de 

infografía, não se está falando, muitas vezes, do mesmo objeto. Sua natureza é até a 

mesma (uma linguagem gráfico-visual), mas sua especificidade é diferente, sendo ampla 

no primeiro caso e restrita no segundo. 

 

Além disso, em língua espanhola, infografía tende a designar em alguns autores (Cairo, 

de Pablos, Sojo) um tipo específico de estruturação gráfico-visual, baseado nos modos 

de se fazer e/ou pensar um diagrama, o qual se diferencia dos demais tipos de 

representação. A diferença é que de Pablos e Sojo pensam na infografia com 

informações jornalísticas¸ ao passo que, para Cairo, isso independe para qualificar uma 

RGV como infografia, basta que ela seja uma exposição diagramática de dados. 

 

Ao mesmo tempo, vimos autores (Teixeira, Ribas) que afirmam que gráficos, mapas e 

tabelas não são infografias, enquanto outros autores (Cairo, Rodrigues, Teixeira) 

consideram, que gráficos estatísticos, dinâmicos, abastecidos constantemente com 

dados, sejam considerados “infografias”. Em suma: de um lado, gráficos estatísticos 

estáticos não são infografias para alguns autores; de outro lado, gráficos estatísticos 

dinâmicos são infografias interativas. Ora, do ponto de vista semiótico, um gráfico 

(como representação visual de dados) sempre será um gráfico, esteja ele impresso e 

                                                 
343

 Porém, como vimos em 2.3.1, Monmonier, um geógrafo, distingue entre “mapa cartográfico” e “mapa 

jornalístico”. 



217 

 

materializado, esteja ele num servidor sendo abastecido constantemente de dados. 

Estamos falando de gráficos estatísticos, mas isso também serve para mapas 

cartográficos, que tendem cada vez mais a serem realizados em suportes digitais (CD, 

DVDs) e abastecidos com dados geográficos (RAMOS, 2005: 147-54). Ou seja: ainda 

que os suportes se modifiquem (papel, computador), um mapa continua sendo um 

mapa. 

 

O que deduzimos disso tudo é que, por exclusão, o que parece ser considerado como 

infografia é aquilo que autoras como Ribas e Teixeira acabam por chamar de diagrama 

informativo (e informativo, aqui, parece significar “conforme a lógica informativa 

jornalística”), no qual o jornalista articula explicações e/ou instruções a respeito de um 

fato, uma pessoa ou um objeto. O diagrama informativo distingue-se, justamente pelo 

seu caráter explicativo, dos gráficos, mapas e tabelas; enquanto estes, em seu “estado 

puro”, tendem a ser “meramente” descritivos e tendem a necessitar do auxílio de textos 

metalinguísticos (legendas de cores, de texturas etc.), os diagramas são descritivos e 

também explicativos, podendo assim abrir mão desses textos metalinguísticos 

(legendas)
344

. Assim, enquanto gráficos e mapas solicitam uma espécie de compreensão 

a priori (portanto, pedem a mobilização de uma competência específica a respeito não 

só daquele gênero, mas das normas e das formas de sua constituição), o diagrama 

informativo não necessita de uma competência específica, uma vez que a articulação 

visual a que ele procede é redutível ao âmbito das imagens e dos textos verbais, com 

auxílio de recursos como fios, setas e números. Enquanto nos gráficos e mapas a 

compreensão da explicação está condicionada ao domínio tanto do código (estatístico, 

cartográfico) quanto do gênero gráfico-visual (gráfico, mapa), no diagrama informativo 

a explicação faz parte de sua constituição verbo-visual, devido à simplicidade de sua 

proposta visual (em relação aos outros tipos de RGV). Ressalte-se, porém, que 

simplicidade não implica facilidade: fazer o diagrama de funcionamento de um avião, 

por exemplo, pode tender a ser mais difícil do que fazer um gráfico estatístico; além 

disso, o diagrama de algo que não conhecemos pode nos levar a interpretações 

diferentes da pretendida. O que queremos dizer, em outras palavras, é: em tese, um 

diagrama é mais fácil de ser feito (ou melhor: esboçado) por qualquer pessoa do que 

                                                 
344

 Como já vimos, é comum que gráficos, mapas e tabelas publicados em jornais possam fazer uso de 

pictogramas ou de desenhos iconográficos, para que obtenham uma certa “leveza visual” e para que deem 

um certo “clima”, como faz Nigel Holmes. 
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um mapa cartográfico ou um gráfico estatístico por ser uma forma gráfico-visual mais 

próxima ao ato comunicativo que envolve fala, gestos e objetos (referentes). 

 

Vamos ilustrar nosso raciocínio com um conjunto de exemplos em tese (e apenas em 

tese) simples: uma série de desenhos esquemáticos encontrados durante uma operação 

da polícia contra traficantes no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em julho de 

2007 e publicados no O Globo. Os desenhos, dispostos em um manual escrito por um 

ex-paraquedista do Exército, mostram uma série de estratégias de ataque e esquemas 

explicativos. Um dos exemplos está na figura 44: aqui temos o desenho de uma 

geladeira, de uma lâmpada, de fios e de um explosivo. O enunciado-título propõe o que 

vai ser explicado: “como minar a geladeira”; além dos textos e dos desenhos, temos 

duas setas; uma delas constrói uma proposição (“fio da lâmpada da geladeira”), a outra 

estabelece relações entre proposições (“esta parte do fio é ligada a esta parte do 

explosivo”)
345

. Assim, ambas desempenham funções diferentes: uma de denominação 

(liga o enunciado “fio que ligua (sic) a lampada (sic)” ao desenho de um fio descascado) 

e outra de conexão (“liga” a ponta do fio descascado à ponta do fio do explosivo). Em 

ambos os casos, a seta desempenha uma função “indicativa” (indica relações nome-

referente e referente-referente): ela aponta para “objetos” (o fio e o explosivo) em um 

gesto gráfico-visual cujo equivalente gestual seria apontar o dedo (ou realizar qualquer 

outro movimento gestual e/ou corporal indicativo) especificamente para a ponta do fio 

(“eu aponto para esta ponta e eu digo que este é o „fio que liga a lâmpada‟”) e indicar 

que “esta ponta” deve ser ligada à “outra ponta” (do explosivo). 

 

 

Figura 44 – desenho explicativo de como “minar uma geladeira” 

                                                 
345

 Discutiremos melhor a noção de proposição em 3.1. 
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Ainda vamos falar mais sobre a relação entre gestos e sinais gráfico-visuais em 3.3.10. 

Por ora, o que nos interessa é usar o exemplo em questão para ilustrar um fato: o do 

“paralelismo” entre um diagrama explicativo e uma explicação oral-gestual. Como 

dissemos anteriormente, não podemos dizer que ambos os tipos de processos 

enunciativos são iguais, mas apontam para finalidades similares: indicar algo. Outra 

coisa que é possível perceber a partir desses desenhos: há um baixo letramento em 

relação à língua portuguesa (“brindado”, “geladera”, “atak”, “procimo”), os desenhos 

podem ser considerados primários (falta de perspectiva, proporções erradas, traço entre 

o simplório e o infantil), mas os diagramas, apesar de se assimilarem a esboços, estão 

feitos corretamente. Nenhum dos desenhos mostra algum esquema incorreto: sempre há 

proposições constituídas (relação nome-referente), denominações (“segurança para o 

patrão”, “bomba-relógio”) e, o mais importante (dentro do que nos interessa, 

obviamente), uma esquematização lógica coerente com o que eles pretendem, 

articulando de modo lógico enunciados verbais e icônicos. Se as linguagens verbal e 

icônica são pobres e/ou incorretas (e, mesmo assim, transmitem a informação que 

pretendem), a Esquemática aqui é correta e eficiente (para o padrão dos “leitores” a 

quem ela é dirigida: os traficantes). Sabemos que um só exemplo é pouco, mas ele pode 

nos ajudar a perceber que a Esquemática pode ser mais eficiente do que um texto verbal 

ou icônico por ser, ao mesmo tempo, redundante, articulatória e sincrética. Em suma: 

defendemos que das formas gráfico-visuais aqui analisadas, aquela que compreende a 

feitura de diagramas é a mais simples de ser realizada, em relação às demais formas 

tradicionais de RGV, como os mapas e os gráficos estatísticos, porque em determinados 

aspectos o diagrama tende a ser um esboço bem-acabado. Retenhamos por enquanto 

essa noção de esboço e voltemos ao cerne de nossa discussão. 

 

Uma das impressões finais da nossa revisão bibliográfica é que a infografia ou está 

presente em todas as manifestações esquemático-articulatórias ou (o que é mais radical) 

em nenhuma delas. Nota-se que a adoção do termo “infografia”, em vez de tornar o 

objeto mais preciso, acabou por deixá-lo mais impreciso, na medida em que não há um 

consenso em torno do conceito. Ao que parece, e tendo em vista o que não se considera 

infografia, ela, infografia, como conceito básico, seria, semioticamente falando, a 

hibridação entre a forma lógico-visual do diagrama e a lógica explicativa das 

instruções gráficas (no sentido dado por Gombrich) em conformidade com a visão 

jornalística. 
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Sendo assim, por que “criar” uma nova designação para, em tese, algo já existente? 

Uma hipótese que podemos sustentar provisoriamente é o fato de que os diagramas e as 

instruções gráficas, por parecerem deter visualmente um menor efeito de cientificidade 

e, ao mesmo tempo, terem um maior efeito de didatismo, seriam mais adequados para 

criar um maior efeito de objetividade não-científica, ou seja, de objetividade 

jornalística. Gombrich (2003) analisa alguns exemplos de instruções gráficas (de 

colocação de coletes salva-vidas em um avião em situação de emergência) e lembra que 

algumas dessas tarefas “ensinadas visualmente” são na verdade realizadas por nós por 

imitação ou por tentativa e erro. Adiante, ele lembra que as imagens têm a função não 

só de apoiar o texto verbal (e vice-versa), mas que elas variam conforme o seu grau de 

abstração, indo do desenho mais realista ao diagrama mais abstrato. Apesar de toda 

crítica feita ao iconismo (ou seja, ao fato de associarmos um desenho icônico a algo 

“real”), é fato que um desenho mais realista será mais facilmente percebido como 

referencial a algo do mundo real do que um diagrama, principalmente por parte de quem 

não detém, total ou parcialmente, os conhecimentos necessários para compreender um 

mapa cartográfico ou um gráfico estatístico. Já lembramos, em outro momento 

(LUCAS, 2009), a necessidade de conhecimento dessas linguagens (estatísticas, 

geográficas etc.) tanto da parte dos jornalistas quanto dos leitores (o que vem sendo 

avaliado pelo ENEM, por exemplo)
346

, ainda que o medo e o despreparo ainda 

predominem muitas vezes em ambos os lados
347

. Na suposta ausência dos letramentos 

(alguns chamam de literacia) de cada área
348

, de ambas as partes (jornalista e leitor), 

parece que a opção pela descrição diagramática visual pura e simples, acompanhada de 

textos verbais, acaba sendo a saída mais “lógica” (do ponto de vista jornalístico). 

 

Mas essa saída mais “lógica” seria também a mais “simples”? Não cremos: o papel do 
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 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem usado infografias e demais RGVS em suas provas, 

em diversas áreas, citando-as como “gêneros”. Um exemplo dessa questão: em discussão sobre a 

produção e leitura de mapas cartográficos, vários autores (SIMIELLI, LE SANN, ALMEIDA, PASSINI 

in ALMEIDA, 2010; MARTINELLI, 1998, 2003) citam a semiologia gráfica de Jacques Bertin (a 

neográfica) para se referir aos modos de produção e de leitura de mapas cartográficos, conforme certos 

parâmetros visuais (sinais cartográficos, sinais pictóricos, símbolos abstratos, cores, tipos de traços). Há, 

assim, uma diferença entre dominar os códigos de produção e leitura dos mapas cartográficos para uma 

leitura mais cuidadosa e entre ler um diagrama explicativo com finalidade jornalística. 
347

 Podemos citar, como exemplos, o “inumerismo” (innumeracy) ou analfabetismo matemático 

(PAULOS, 1994, 1997; FONSECA, 2004), a equivocada noção de “desprendimento” entre matemática e 

realidade (MACHADO, 2001) ou os problemas de alfabetização cartográfica (SIMIELLI in ALMEIDA, 

2010). 
348

 Como a graficracia, a literacia relativa às informações espaço-visuais (como as geográficas), e que 

engloba a alfabetização cartográfica, e a numeracia, a literacia matemática. 
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jornal (e do jornalista) é justamente, como lembram de Genro Filho a Tattiana Teixeira, 

a busca do singular, do único. Mapas e gráficos estatísticos se repetem visualmente 

(ainda que os dados mudem), mas os fatos e suas descrições (verbais ou icônicas) são, 

de alguma forma, únicos
349

. Uma coisa “irrepetível” é informação, no sentido clássico 

da palavra informatio (ação de modelar ou de dar forma). Assim, informar é formatar, é 

dar uma formatação a algo ainda desconhecido, que está à espera de uma definição 

conceitual e/ou visual que lhe dê um contorno, uma forma ou uma fôrma. O que a 

realidade nos dá de forma caótica, em determinados momentos, o jornalismo busca 

transformar em sentido, conforme tanto as regras do campo jornalístico em geral quanto 

as regras editoriais, discursivas, estéticas e éticas de cada redação em particular. 

 

Mas, para nós, uma outra questão se impõe: não é que o diagrama jornalístico se torne, 

por antonomásia (conforme propõe José Manuel de Pablos), informação gráfica, 

portanto, infografia, mas sim uma outra possibilidade, oposta: que toda infografia seja, 

exclusivamente, um diagrama jornalístico, portanto, bem definida em termos semióticos 

para que possamos melhor defini-la em termos de gênero. E que, além disso, as demais 

manifestações gráfico-visuais sejam vistas como elementos que permitem a confecção 

de uma infografia melhor, como potenciais elementos constituintes (assim como os 

textos verbais e as imagens também são constituintes). Em suma: que o que, em outros 

campos do saber, é visto como o modo de representação gráfico-visual, no jornalismo 

seja visto ou como elemento suplementar ao texto jornalístico ou como elemento 

infogramático (relativo a “infograma”), ou seja, como parte constituinte da infografia, o 

que impediria de se confundir um todo (um gráfico autônomo, por exemplo) pela sua 

parte (um gráfico dentro de uma infografia). Assim, em tese, 

 

infografia jornalística = diagrama explicativo jornalístico 

 

Ou seja: a infografia seria uma RGV que não pode se apoiar exclusivamente em outras 

RGVs oriundas historicamente de outros campos (gráficos estatísticos, na Estatística; 

mapas cartográficos e temáticos, na Cartografia), mas sim um tipo de texto que tende a 
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 Tanto que há autores que abordam a questão do plágio visual dos diagramas e/ou infografias 

jornalísticos (VALERO SANCHO, 2001: 101-3; CHAPPÉ, 2005: 115-6; GEORGE-PALILONIS, 2006: 

72-3) ou de suas partes, como desenhos e ilustrações (STOVALL, 1997: 132-5), mas não se fala em 

plágio visual de gráficos, tabelas, mapas, organogramas e similares, que se baseiam em tipos específicos 

de layout e/ou de design. 
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hibridizar as características visuais desses recursos clássicos. Ou, sendo mais 

específicos: uma hibridação do diagrama (que, a princípio, como vimos, não se filia 

especificamente a nenhum campo do saber, ou, melhor dizendo, que pode se atrelar a 

todos os campos do saber) com os recursos gráfico-visuais tradicionais (gráficos, 

tabelas, mapas). 

 

Por que essa hibridação do diagrama? Para justificarmos, rememoremos a sugestão de 

Roam (2009: 91-9; 145-56), das seis maneiras de ver e mostrar o mundo, conforme 

visto anteriormente na tabela 6. Vamos lembrar ainda que o autor afirma ser possível 

fazer combinações entre esses tipos de RGV (2009: 162). De modo similar, mas 

ampliado para o jornalismo, podemos afirmar que cada pergunta do lide tem ao menos 

uma espécie de “correspondente” gráfico e/ou gráfico-visual, conforme a tabela 19. 

 

Pergunta do lide 

jornalístico 

Correspondentes gráfico-visuais 

quem / o quê? retratos fotográficos, desenhos, diagramas, esquemas (objetos e pessoas) 

onde? mapas (locais) 

quando? linhas de tempo (time lags), cronogramas, organogramas (datas) 

quanto? gráficos e mapas estatísticos (quantidades) 

como? diagramas de fluxo, exposições quadro a quadro, descrições temporais (fatos) 

por quê? esquemas explicativos e/ou descritivos (argumentações e/ou explicações) 

Tabela 19 – relação entre perguntas do lide e modos de mostrar, baseado em Roam, 2009 

 

Com base nessa tabela e na proposta de Roam, percebe-se que, a princípio, e em estado 

“puro” (ou seja, conforme sua área: Cartografia, Estatística etc.), nenhum desses tipos 

de RGV “responde” sozinho a todas as questões do lide. Ou seja: é justamente na 

hibridação (combinação) desses tipos de representação que se torna possível obter a 

tão desejada “autonomia infográfica” em relação ao texto escrito
350

. Justamente por 

não pertencer a nenhuma área de saber específica é que faria mais sentido sugerir que a 

infografia fosse vista como a RGV baseada numa estruturação diagramática, por 

oposição a todos os outros modos ditos “puros” de RGV. 

 

                                                 
350

 Não compartilhamos, de modo algum, desse “ávido desejo”, por parte de alguns autores, de 

superioridade e/ou independência da infografia em relação ao texto verbal escrito. Preferimos dizer que 

há situações em que isso pode ocorrer e outras em que isso pode não ocorrer. 
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Pode-se argumentar (não sem certa razão) se o que propomos não já foi feito 

anteriormente por autores como Ribas (2005), George-Palilonis (2006) e Sojo (2000). 

Como vimos, Ribas diferencia a infografia em relação apenas aos conceitos de mapa e 

gráfico pelo fato de estes se basearem no eixo de coordenadas cartesianas, como se a 

infografia não pudesse fazer uso delas. Quanto a George-Palilonis (para quem o que 

podemos considerar “infografia” está próximo do que ela chama de diagramas e 

gráficos explicativos, diagrams e explanatory graphics), a questão é outra: tudo pode 

ser encarado como gráfico de informação (o que é correto), mas justamente por 

considerar todas as formas gráfico-visuais de representação, tende-se à perda da 

especificidade jornalística nesses tipos de representação. Não que isso seja um prejuízo, 

se pensarmos nas várias formas não jornalísticas (ou melhor: não noticiosas) existentes 

no espaço significante das páginas do jornal (carta do leitor, artigo, resenha etc.); a 

questão é justamente buscar o que é uma infografia jornalística e as características que a 

diferenciem das outras formas de RGV (assim como o texto noticioso jornalístico tem 

características que o diferem de outros tipos de textos). Porém, como dissemos 

anteriormente, a preocupação da autora não é com o domínio de alguns recursos das 

linguagens gráfico-visuais com finalidades estritamente jornalísticas, mas sim com o 

domínio dos recursos gráfico-visuais como um todo, como uma linguagem (com o que 

concordamos definitivamente). 

 

Quanto ao pensamento de Sojo, é o que mais se aproxima de nossa definição de 

infografia. Por um lado, o autor busca tornar mais preciso o conceito de infografia; ao 

mesmo tempo, diferencia-a das suas formas “afins”, dizendo que considerar mapas, 

gráficos estatísticos e tabelas como modalidades de infografias é um mito e enumerando 

alguns autores que também discordam desse pensamento (2000: 56-7); por outro, busca 

a especificidade da infografia no âmbito do jornalismo. Relembremos sua definição:  

 

a infografia é um gênero jornalístico iconográfico que permite antecipar, reconstruir ou 

representar como ocorrem aqueles fatos, acontecimentos ou fenômenos sobre os quais 

geralmente não há fotos, ou estas não são suficientes, explicando-os e/ou descrevendo-os 

através da integração de imagens e palavras para uma melhor compreensão da mensagem 

por parte do leitor
351

 (SOJO, 2000: 61). 
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 “La infografía es un género periodístico iconográfico que permite anticipar, reconstruir o representar 

cómo ocurren aquellos hechos, acontecimientos o fenómenos sobre los cuales generalmente no hay fotos, 

o éstas no resultan suficientes, explicándolos y/o describiéndolos a través de la integração de imagénes y 

palabras para una mejor comprensión del mensaje por parte del lector”. 
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Concordamos com quase tudo o que Sojo propõe com relação à infografia, mas ainda 

assim ela nos parece incompleta em alguns pontos: 

 

- o papel do esboço. Como dissemos há pouco, o que caracteriza a infografia 

jornalística é o fato de ela não ter uma RGV preestabelecida. Ou seja: sua forma 

final está diretamente dependente dos dados que cercam um fato dito jornalístico. 

Isso implica tanto a necessidade de o jornalista responsável pela infografia 

presenciar in loco as informações necessárias quanto a possibilidade de buscar 

referências visuais a partir das quais possa criar um esboço pertinente. 

- a indefinição do gênero. Sojo diz que a infografia é um gênero jornalístico 

iconográfico. Diferente de Teixeira (que afirma haver outras formas de infografia, 

além da jornalística), por exemplo, ele não fala em “outras formas de infografia”, 

apenas diz que a expressão “infografia” tem como referente as imagens geradas por 

computador. Porém, dizer que a infografia é um gênero jornalístico iconográfico dá 

uma visão parcial sobre o objeto, uma vez que não define se seu estatuto é pertencer 

ao gênero informativo, interpretativo e/ou opinativo. Para Teixeira, a infografia 

(qualquer que seja o seu campo) é um gênero, e é o informativo; para Sojo, a 

infografia jornalística é um gênero jornalístico iconográfico (e sobre isso parece não 

haver dúvidas). Porém, não podemos confundir a infografia como um gênero 

gráfico-visual específico com o seu estatuto genérico dentro do campo do 

jornalismo, ainda que possam existir superposições entre ambos os conceitos. 

- uma melhor definição do papel do texto e da imagem. Dizer que a infografia é um 

binômio, uma inter-relação entre texto verbal e imagem ainda é pouco, 

principalmente porque pouco se discute sobre o estatuto dessas duas linguagens no 

âmbito das infografias jornalísticas. Como discutimos aqui, há momentos 

específicos para o uso de uma fotografia ou de um desenho; momentos para o uso de 

uma imagem fixa ou de imagens sequenciais. Além disso, a escolha de uma (ou 

mais de uma) imagem determina o que será descrito e/ou narrado verbalmente. 

- a determinação dos elementos responsáveis por cada um dos elementos do lide 

jornalístico. Como vimos, o maior potencial das imagens fixas (sequenciais ou não) 

é em relação ao seu caráter descritivo (“o quê” e “como”); vimos também que, a 

partir da proposta de Roam, seria possível pensar num tipo de RGV que busque 

responder às questões do lide jornalístico. Assim, fazer uma infografia não é apenas 
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responder às questões-chave do lide jornalístico, mas, principalmente, saber como 

cada uma dessas questões pode ser respondida em textos verbais ou gráfico-visuais. 

 

Em suma: a nosso ver, uma definição mais precisa de infografia jornalística deve levar 

em consideração o esboço, a definição de um gênero (ou o pertencimento possível a 

mais de um gênero)
352

, o esclarecimento do papel do texto, da imagem e das RGVs para 

um maior esclarecimento acerca das questões colocadas pelo lide jornalístico. 

 

Alguém pode argumentar ainda se o que propomos não repete, em alguns aspectos, a 

proposta de Borrás e Caritá (2000), ao abordarem a noção de infototal como a infografia 

que responde plenamente às perguntas clássicas do jornalismo, principalmente em 

relação ao último ponto que abordamos acima. A princípio, sim, mas a exposição das 

autoras, ao menos em conformidade com o texto disponível na Internet, não traz 

exemplos visuais de infografias dentro das categorias propostas pelas autoras. Ou seja: 

elas se atêm ao conteúdo das infografias, mas não ao modo de exibição desses 

conteúdos. E, ainda que uma análise mais cuidadosa das diferenças enumeradas pelas 

autoras aponte para uma convergência entre o nosso pensamento e o delas, a ausência 

de exemplos nos leva a pensar nessa questão com mais cuidado; mesmo assim, cremos 

que haja mais pontos em comum entre o que propomos e a proposta delas do que pontos 

divergentes. 

 

Mas isso cria outro problema: por que chamar ao diagrama jornalístico, e apenas a ele, 

especificamente, de infografia? Alguns autores propõem essa possibilidade pelo fato de 

que o diagrama seria a RGV ideal para visibilizar eventos ocorridos ou que irão 

acontecer. Ou seja: o diagrama pode ser uma espécie de “tradução gráfico-visual” do 

fato dito jornalístico, principalmente quando não há registros fotográficos. Aqui, é 

preciso ter cuidado com a ideia da ausência de uma foto, por exemplo, para evitar outro 

tipo de confusão. Vimos que de Pablos e Cairo estão entre os poucos autores que se 

preocupam com o fato de que a infografia seja um diagrama ou uma representação 

esquemática, enquanto outros autores trabalham com a ideia de que a infografia seja 

uma maneira visual de contar uma história. Essa noção de visualidade é parcialmente 

correta: todo tipo de texto que se apoia em imagens é, obviamente, visual. Porém, 
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 O que, como já dissemos em nossa introdução, está fora do alcance deste trabalho. 
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devemos ter em mente que toda representação gráfica de textos verbais é, também ela, 

visual. Com isso, o que queremos dizer é que (como visto em 1.1) o caráter visual não é 

algo que caracterize uma infografia. Ou melhor: o caráter visual não é aquilo que 

caracteriza exclusivamente uma infografia. A diagramação de uma página de jornal ou 

revista é um trabalho baseado no caráter visual, mas nem por isso se pode confundir, 

por exemplo, a diagramação com a produção de uma infografia (ainda que ambas 

possam compartilhar aspectos em comum, como a disposição dos elementos, a escolha 

tipográfica e de cores etc.). Simplificando (e até certo ponto parafraseando Sojo): se 

tudo que é infográfico é visual, nem tudo que é visual é infográfico. Isso porque o 

fundamental da infografia não é apenas o seu caráter icônico no que diz respeito à 

aparência, mas também o tocante à semelhança da relação entre as partes do objeto que 

representa. Ou seja: o que está em jogo não é apenas o seu caráter analógico, mas 

também o seu caráter lógico, relacional. Como vimos no capítulo 1, o esquemático é da 

ordem do espacial, do superficial (no sentido de superfície), não da ordem do linear. 

 

Assim, podemos defender outra hipótese: por não estar historicamente ligado a nenhum 

campo do saber em particular, o diagrama parece ser a RGV que melhor permite o uso 

simultâneo dos textos verbais, das imagens e de uma disposição esquemático-espacial 

que possibilite a criação de um tipo descritivo ou narrativo específico. Os gráficos 

estatísticos são visuais, mas não icônicos (ou seja, não usam desenhos ou fotografias 

com poder representacional)
353

; as representações cartográficas também são visuais e 

icônicas, mas pobres em termos narrativos; os quadrinhos são representações que 

articulam bem textos verbais e imagens, mas têm contra si o peso histórico de serem 

considerados (erroneamente) uma “linguagem infanto-juvenil” ou voltada para os pouco 

letrados. Um diagrama que utilize esses recursos torna-se até certo ponto icônico, 

narrativo e “enlevado”. 

 

Qual a melhor proposta? Adotar o termo “infográfico”, que potencialmente traz dentro 

de si o substantivo “gráfico”, com o prefixo info- dotando-o de uma característica 

específica (apesar de redundante), que é a informação? Adotar a expressão “infografia”, 

que permite pensar na ideia de uma escrita (grafos), portanto, de um processo? Usar 

simplesmente a expressão “gráficos informativos” (onde a expressão “informação” tem 
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 Ainda que dois gráficos de barras sejam visual e iconicamente similares, vale lembrar. 
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um valor tendencialmente jornalístico)? Ou simplesmente “gráficos jornalísticos”? E, 

além disso: o que essa definição deveria abarcar? 

 

A nosso ver, não há sentido lógico no uso da expressão “infografia” para designar 

mapas ou gráficos (e, aí, concordamos com Tattiana Teixeira e Carlos Abreu Sojo), uma 

vez que esses termos já apresentam definições por si sós e seus objetos já se constituem 

em textos específicos. Ao mesmo tempo, parece-nos desnecessário pensar na expressão 

“infografia” para designar apenas diagramas jornalísticos, uma vez que esses tipos de 

representação visual já têm uma denominação (“diagrama”) e já são assim percebidos 

por outros autores (de Pablos, Ribas, Cairo). Ora, se a expressão “infografia” deveria 

designar algo supostamente novo, teria de ser (em tese) algo ainda não feito ou ainda 

não necessariamente reivindicado por nenhum campo do saber, tampouco praticado no 

jornalismo. 

 

Assim, para nós, a novidade no âmbito do jornalismo não é apenas a mobilização 

simultânea de textos verbais, icônicos e esquemáticos, mas a mobilização simultânea 

dos vários tipos de RGV (gráficos, tabelas, mapas, quadrinhos) em uma unidade 

autônoma e dotada de sentido supostamente pleno. A nosso ver, o que melhor preenche 

esses requisitos são as megainfografias ou megagráficos. 

 

Porém, há outras situações nas quais há uma simultaneidade no uso desses tipos de 

representação-visual, e que não necessariamente implicam a feitura de megainfografias. 

Ou melhor: quando usamos o prefixo mega-, não estamos nos referindo ao tamanho da 

infografia, mas, o que a nosso ver é o mais importante, sim a uma hibridação dessas 

representações visuais num mesmo espaço significante da página do jornal. Em outros 

termos: para nós, a expressão “infografia” deveria designar especificamente apenas as 

ditas megainfografias e as hibridações diagramáticas que fazem uso simultâneo das 

diversas representações visuais. Do ponto de vista lógico, a infografia é (conforme 

propõem Peltzer e Valero Sancho) aquilo que é composto de infogramas (ou seja, 

gráficos, mapas, tabelas e outros tipos de RGV). Assim, só faz sentido falar de 

infogramas para aquelas unidades nas quais esses elementos infogramáticos sejam 

solidários entre si. E, justamente por ser um tipo de texto misto, híbrido, o papel do 

esboço torna-se aqui fundamental, como visto em 2.3.1 e 2.4. A infografia é o resultado 

do esboço de algo que não existe a priori, de algo que não tem representação gráfico-



228 

 

visual previamente definida, uma vez que ela é a visualização e /ou a reconstituição de 

um fato único, irrepetível. Ou seja: não é um gráfico estatístico, nem uma tabela, nem 

um simples diagrama, mas a hibridação semiótica, de forma diagramática, desses tipos 

de RGV para melhor visualizar a informação jornalística. 

 

Isso pode nos levar a pensar na infografia em outros termos: ela é o resultado da 

articulação hibrida entre um esquema e uma esquematização (nos termos propostos por 

Costa). Ou seja: a infografia tem, de um lado, aspectos formalizados de esquema (a 

visibilização das relações lógicas dos elementos referentes, o modo como essas relações 

são construídas através de fios, setas, números); de outro, aspectos de esquematização 

(de modo a se “assemelhar” visualmente àquilo que pretende referenciar através do uso 

inter-relacionado de textos verbais e icônicos). Por isso, a necessidade prévia do esboço 

e de esforços combinados: de um lado, articular as relações lógicas de algo, de outro, 

perceber e/ou recuperar as formas visuais de algo acontecido e seus aspectos 

verbalizáveis e visualizáveis. Se autores como Sullivan (1987: 24-7) defendem a ideia 

de que um bom ilustrador pode não ser um bom infógrafo é porque, completamos nós, 

ele tende à percepção do visual, não do lógico
354

; ao mesmo tempo, como lembra de 

Pablos, o repórter, que faz as articulações lógicas de um fato sob a ótica jornalística, 

muitas vezes não tem noções visuais. Assim, o fazer infográfico ou tende a ser o 

trabalho de alguém que domine e execute bem todas essas tarefas ou tende a ser um 

trabalho de equipe (ainda que aspectos como quantidade de repórteres habilitados para 

fazer uma infografia, disponibilidade de tempo, acesso, equipamento e outros fatores 

influenciem decisivamente nessa tomada de decisão). 

 

É preciso considerar aqui alguns dos tipos de organização esquemático-visual possíveis: 

somente com textos (como as tabelas e os text-based graphics ou arte-texto), somente 

com dados (como os gráficos estatísticos e os mapas temáticos) ou somente com 

imagens (de ações e objetos, como os diagramas). A nosso ver, a infografia, tal como 

entendemos aqui, é um tipo potencial de representação gráfico-visual que mobiliza 

simultaneamente e esquematicamente todas essas possibilidades, articulando 

logicamente textos verbais, dados e imagens. Esse tipo de representação não encontra 

equivalentes bem definidos. Há autores que falam, no âmbito da visualização da 

                                                 
354

 Reiteramos aqui o verbo “tender” a fim de evitar más interpretações; nada impede que um bom 

ilustrador seja um bom infógrafo. 
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informação (Harris, 1998: 198) ou do jornalismo (George-Palilonis, 2006: 178), nos 

insets, ou seja, nos elementos visuais (mapas, gráficos, tabelas) que têm por finalidade 

ampliar certos detalhes de uma informação apresentada gráfico-visualmente. Mas, em 

geral, os insets fazem parte de um gráfico ou de um mapa, sem que sua presença altere 

ou implique uma mudança do gênero em questão. Além disso, há os tradicionais (no 

USA Today) snapshots, ou seja, pequenos gráficos que podem (ou não) acompanhar um 

dado texto jornalístico. Finalmente, há situações em que um determinado tipo de RGV 

pode mesclar representações já definidas, como os mapas temáticos e os cartogramas 

(que combinam visualmente informações cartográficas e estatísticas)
355

. Porém, nada 

que se assemelhe à necessária articulação de diferentes insets (ou infogramas) numa 

mesma RGV. Assim, para nós 

 

infografia = megainfografia 

infografia = diagrama hibridizado (esquema + esquematização) 

 

Finalmente, devemos considerar (conforme visto em 1.4) o papel da ordem sintagmática 

dos elementos e da forma de expressão aí implicada. Admitimos que todo o tipo de 

articulação esquemática que faça uso, por exemplo, de elementos de sequencialidade 

(imagens sequenciadas, números, setas etc.), terá seu sentido (ou seja, sua informação) 

alterado inevitavelmente. Ora, em muitos tipos de sidebar e quadros pictóricos 

(pictorial charts, como define Stovall) isso não ocorre, pelo simples fato de que eles 

são o resultado de um acúmulo de informações que não é esquemático, mas apenas 

descritivo. Como veremos em 3.3.7, uma das características do texto descritivo é 

justamente o acúmulo de informações, independentemente de sua ordenação lógica 

e/ou sequencial. Vejamos o exemplo a seguir, da figura 45, que mostra a posição dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à pesquisa sobre células-tronco: o 

que temos é apenas o acúmulo de informações necessárias para a compreensão da 

informação, ou seja, quem vota a favor e quem vota contra. Alguém poderá argumentar 

que o sidebar traz hierarquicamente na parte de cima os conjuntos foto-texto do 

presidente do STF e do relator da matéria; mesmo assim, ainda que a ordem fosse outra, 

isso não alteraria o sentido da informação central (6 votos a favor, 5 contra, com 

                                                 
355

 Sobre o conceito de “cartograma”, ver verbete “mapa” no glossário. 



230 

 

ressalvas). Essa disposição hierárquica, na verdade, apenas acrescenta outra informação 

que, aqui, pode ser considerada acessória. 

 

 

Figura 45 – sidebar publicado no jornal Valor Econômico 

 

Continuemos no mesmo exemplo: afirmamos que a ordem de distribuição dos conjuntos 

texto-imagem não altera o estatuto da informação (ainda que esse ordenamento tenha 

sua disposição visual baseada na noção de hierarquia). Podemos ir além e dizer que a 

alteração da forma de expressão desse sidebar (por exemplo, sem fotos, apenas com 

nomes) também não altera a informação aí transmitida. É óbvio que sabemos da 

diferença existente entre a produção de sentido existente a partir da oferta de um 

enunciado apenas verbal e de um enunciado verbal, visual e icônico como o do exemplo 

acima citado; mas neste caso, podemos nos basear em Eco e afirmar que “as variações 

da expressão não modificarão a compreensão do conteúdo (pelo menos num primeiro e 

mais elementar nível de significação)” (1991c: 19). 

 

Vamos agora definir que: 

 

- um diagrama é um tipo de articulação esquemática; 
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- em uma articulação esquemática, assim como em um diagrama, as operações 

realizadas na expressão modificam o conteúdo; e 

- se essas operações são realizadas segundo determinadas regras, o resultado oferece 

novas informações sobre o conteúdo, conforme afirma Eco (1991c: 19). 

 

Em suma: se aceitamos que a infografia se baseia numa “representação diagramática de 

dados” (Cairo), que ela é por antonomásia um “diagrama jornalístico”, um “diagrama 

informativo” (Ribas) ou ainda um “gráfico explicativo” equivalente a um diagrama 

(Sojo), então não podemos aceitar que um sidebar, uma caja de hechos, um verbograma 

ou algo similar, onde as mudanças sintagmáticas e na forma de expressão não alteram o 

seu conteúdo, nem sua significação (mas alteram as condições de produção de sentido, 

ressalte-se) seja equivalente a uma infografia, ou seja, a um tipo de texto gráfico-visual 

onde essas mudanças produzem alterações. Assim, 

 

sidebar ≠ infografia 

 

Por extensão, podemos dizer que qualquer RGV na qual a alteração dos elementos e a 

mudança da forma de expressão não impliquem em mudança do conteúdo ou da 

significação não pode ser considerada uma infografia. 

 

É com base no exposto até aqui que justificamos nossa definição semiótica, do ponto de 

vista visual (em alguns de seus vários níveis): a infografia é um tipo de RGV mista que 

tende a utilizar hibridamente outros recursos visuais (os infogramas) tendo por base 

visual um diagrama preparado a partir do esboço de um jornalista, pelo fato de ela ser 

o produto da combinação desenhada a posteriori entre o esquema (lógico-relacional) e 

a esquematização (visual-referencial), e totalmente suscetível de mudança de conteúdo, 

significação e sentido em casos de alteração nos níveis dos sintagmas e da forma da 

expressão. Por essa definição, gráficos, mapas, tabelas, organogramas e outros recursos 

visuais em “estado puro” estão excluídos dessa definição de “infografia” (já que todos 

eles têm suas próprias definições), ainda que esses recursos possam e devam ser 

utilizados tanto no jornalismo quanto em outras áreas. Note-se, finalmente, que a 

substituição do termo “jornalista”, na definição acima, por um outro qualquer 

(“designer”, “divulgador científico”, “cientista” etc.) não altera o estatuto da definição 

conceitual de infografia. 
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Dese modo, podemos definir a infografia com base em termos estritamente gráfico-

visuais, à parte os aspectos particulares ligados à esfera do jornalismo, e não o 

contrário, ou seja, definir a infografia tendo em consideração, e como ponto de partida, 

os aspectos jornalísticos. Assim, de uma infografia jornalística efetiva, e apenas dela, 

deve ser possível extrair todas as informações jornalísticas pertinentes. Isso não apenas 

garante a sua identidade gráfico-visual na esfera do jornalismo, mas também a sua total 

autonomia informativa não complementar; do ponto de vista genérico, permite a 

possibilidade de pertencimento a gêneros jornalísticos diversificados e a gêneros 

textuais também distintos. 

 

A partir dessa proposta, nosso passo seguinte é estabelecer os modos pelos quais 

podemos avançar na discussão, propondo não mais apenas uma definição de infografia, 

mas também uma classificação, no campo do jornalismo, na qual situar a infografia e as 

demais formas gráfico-visuais usadas. Para tal, analisaremos, por um lado, as 

características específicas do texto infográfico e, de outro lado, as particularidades de 

cada uma das linguagens mobilizadas nele e nas demais RGVs; procedendo assim, 

encontraremos tanto mais alguns critérios para essa classificação quanto 

compreenderemos melhor como o sentido se estabelece nesses textos. 
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3 A constituição da infografia: um texto em busca de um “leitor panóptico” 

 

No primeiro capítulo desse trabalho falamos sobre a pouca quantidade de estudos 

voltados para o campo dos textos que se apoiam sobre as estruturas esquemáticas, as 

quais fazem uso da articulação de diferentes sistemas semióticos. Como vimos, a 

Esquemática está na base dos vários tipos de representação gráfico-visual; ao mesmo 

tempo, existe tanto uma bibliografia sobre a linguagem gráfica e seus elementos quanto 

sobre a linguagem visual e seus elementos. Porém, poucos são os estudos que articulem 

simultaneamente o uso de elementos gráficos ou visuais com elementos verbais (por 

exemplo, KRESS & VAN LEEUWEN, 1996); aqui, a tendência é de certa apartação 

entre a linguagem verbal (Linguística Textual, Análise do Discurso) e a linguagem 

visual (Semiótica, Design, Artes). Essa apartação parece considerar em alguns 

momentos a possibilidade, nos dias de hoje, de que ainda exista um tipo de leitor 

“ingênuo”, que ainda se encante com os mistérios da relação entre texto e imagem, ou 

que acredite no centralismo do texto ou que acredite ainda numa espécie de 

“espetacularidade centrípeta” das imagens. Ao contrário, nos tempos atuais, temos de 

considerar (até certo ponto) aquilo que Paul Leon denomina de “leitor panóptico”, ou 

seja: 

 

trata-se de construir um leitor unificado ou reunificado (das histórias em quadrinhos é o seu 

emblema), simultaneamente tabular e linear, panóptico, se quisermos, ativo face à 

capacidade das duas linguagens de entrarem “em afinidade”, no sentido em que os químicos 

usam esse termo para designarem a tendência que os corpos de natureza diferente têm para 

se unirem (LEON, 2008: 231). 

 

Assim, a ideia de uma linguagem que possa existir de modo isolado, sem influência de 

outros tipos de linguagem, parece cada vez mais utópica, mas não deve ser confundida 

de modo algum com a possibilidade de se estudar uma linguagem sob uma ótica 

específica. Toda linguagem (ou melhor: qualquer sistema semiótico) parece se 

desenvolver em contínua articulação com outras linguagens (ou melhor: com outros 

sistemas semióticos). Verón dá um breve e simples exemplo, ao lembrar que ele utiliza 

coordenadas espaciais (portanto, visuais: página esquerda ou direita; alto, meio ou fim 

da página etc.) para se lembrar de um dado parágrafo em um livro (VERÓN, 1999: 17-

8). Além disso, conforme os axiomas da Escola de Palo Alto (BATESON, 1977; 

WATZLAWICK et alii 2002), toda mensagem contém, na prática, duas mensagens: 

uma que se refere àquilo que é dito (o nível do conteúdo) e outra que se refere ao modo 
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como algo é dito (o nível da relação), que seria o nível metacomunicacional (ou seja, da 

comunicação sobre a comunicação). Esse como tende a envolver diversas variações 

paralinguísticas: vocais, no caso da fala (timbre, altura e/ou velocidade da voz, sotaque, 

entonações etc.), visuais, no caso da escrita (escolhas tipográficas, tipo de letra, 

disposição espacial do texto etc.). Em suma: sempre há elementos metacomunicativos 

numa mensagem. Isso implica que todo sistema semiótico é sempre afetado por outros 

sistemas semióticos, sejam eles linguísticos ou não.  

 

Vamos inicialmente apontar aqui algumas possibilidades que ajudem a explicar tanto 

essa apartação quanto o desinteresse nesse tipo de estudo: 

 

1) as linguagens tendem a ser estudadas em separado, de modo individual, como se 

elas fossem dotadas de força e/ou autonomia em relação a outras linguagens. É 

forte a tradição (e também a tentação) de se efetuarem estudos que levem em 

conta uma única linguagem. Assim, fica mais fácil estudar apenas a linguagem 

escrita ou apenas a linguagem oral, por exemplo; consequentemente, no caso 

particular das RGVs, ocorre muitas vezes a ideia de se abordá-las como 

pertencentes ao campo do visual (com o que concordamos, até certo ponto), mas 

com o inconveniente de tratá-las como “imagens” (do que discordamos), ou seja, 

como se gozasse do mesmo estatuto dos desenhos, das fotografias, das pinturas 

etc., ainda que cada um desses fenômenos visuais tenha também suas 

particularidades e especificidades; 

2) alguns textos articulados tendem a ser estudados tendo a primazia de uma das 

linguagens em relação à outra. Talvez um exemplo bastante claro seja o do 

cinema, que apesar de ser tido como uma linguagem “audiovisual”
356

, 

historicamente tem sido abordado através de metodologias de análise nas quais, 

muitas vezes, se privilegia apenas um dos sistemas semióticos aí envolvidos 

(geralmente as imagens “fixas”, os fotogramas, às vezes complementados pelos 

stills), desconsiderando outros aspectos relevantes, como os sons de fala, música 

e ruídos (CHION, 1990, 2004; ALIBERT, 2008; JULLIER, 2007) ou a 

                                                 
356

 Ainda que no cinema constem diversos textos escritos, como os paratextos (nome do filme, créditos de 

elenco, diretor, produtor, estúdio), legendas, textos que “intervêm” digitalmente dentro da cena do filme 

(vide Zumbilândia, de Ruben Fleischer, 2009, ou o já citado Mais Estranho do que a Ficção, de Marc 

Foster). Não à toa, autores como Jean-Pierre Meunier e Daniel Peraya falam em linguagens audio-

scripto-visuais (2008). 
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iluminação (LOISELEUX, 2005) que acabam tendo de ser abordados muitas 

vezes isoladamente, mas tendo em vista melhor se destacarem. Por isso, no 

âmbito do cinema, o pesquisador francês Michel Chion destaca que as teorias 

sobre o cinema 

 

no conjunto, mais ou menos deixaram de lado a questão do som; seja criando impasses a seu 

respeito, seja tratando-o como um domínio à parte e menor (...). No entanto, os filmes, a 

televisão e as mídias audiovisuais geralmente não se endereçam somente ao olho. Eles 

suscitam em seu espectador – seu “audioespectador” – uma atitude perceptiva específica, 

que propomos (...) chamar de audio-visão
357

 (Chion, 1990: 3. Grifo no original). 

 

3) outras modalidades de texto articulado são estudadas analisando-se seus 

sistemas semióticos constituintes de modo separado. Os pesquisadores 

brasileiros Ângela Rama e Waldomiro Vergueiro, ao abordarem os estudos 

sobre histórias em quadrinhos, 1) lembram da necessidade de uma 

“alfabetização” para se compreender a linguagem dos quadrinhos, 2) advertem 

que as histórias em quadrinhos constituem um sistema narrativo formado por 

dois códigos (verbal e visual)
358

 e 3) (“principalmente”, diríamos nós) advertem 

que “a análise separada de cada um deles [códigos verbal e visual] obedece a 

uma necessidade puramente didática, pois, dentro do ambiente das HQs, eles 

não podem ser pensados separadamente” (RAMA & VERGUEIRO, 2004: 31. 

Grifos nossos); 

 

De fato, o cinema e os quadrinhos, ambos sistemas articulados, só podem ser estudados, 

como instâncias produtoras de sentido, levando-se em conta a totalidade dos sistemas 

semióticos neles implicados e os modos de eles se estruturarem logicamente 

(montagem, edição, mostração de planos, no cinema; desenho da página, distribuição 

espacial dos quadros, nos quadrinhos)
359

. Ou seja: nesses respectivos casos (cinema e 

quadrinhos), o sentido das imagens depende tanto dos demais textos que as 

acompanham de modo articulado (sons, falas, textos verbais), e vice-versa, quanto o 

                                                 
357

 “[Les théories sur le cinema], dans l‟ensemble, ont plus ou moins éludé la question du son: soit en 

faisant l‟impasse à son propôs, soit en lê traitant comme um domaine reserve et mineur (...). Pourtant les 

films, la televisión et les media audio-visuels en general ne s‟adressent pas seulement à l‟œil. Ils suscitent 

chez leur spectateur – leur „audio-spectateur‟ – une attitude perceptive spécifique, que nous proposons 

(…) d‟appeler l‟audio-vision”. 
358

 A linguagem visual compreendendo, para os autores, tanto as imagens icônicas (desenhos) quanto os 

recursos gráficos (quadros, figuras cinéticas etc.). 
359

 Como veremos em 3.1, consideramos os quadros e seus nomes, as charges, as fotolegendas como 

potenciais “unidades articulatórias mínimas”, pois articulam relações entre textos e imagens de modo não 

articulatório mas, em geral, de modo unívoco. Ou seja, para nós, é esse caráter articulatório que diferencia 

uma foto de um filme, uma charge de uma história em quadrinhos e assim por diante. 



236 

 

sentido do todo articulado depende, por sua vez, da sua localização sintagmática no 

chamado texto, aquilo que seria completo, acabado, “pleno” de sentido (sequência 

cinematográfica, plano-sequência, no cinema; página diagramada, bloco 

significacional
360

, nos quadrinhos). 

 

Assim, o que pretendemos não é nem considerar nem as linguagens em separado, 

tampouco a primazia de uma linguagem sobre outra ou a análise de sistemas semióticos 

em separado. Pretendemos, por ora, compreender as peculiaridades dos sistemas 

semióticos implicados nos textos infográficos (e, por extensão, nas demais formas 

gráfico-visuais jornalísticas) para, num momento posterior, estabelecer formas de 

critérios que considerem todas as linguagens implicadas de modo articulado e 

sincrético. Para tal empreitada, porém, é preciso definir algumas coisas. Uma delas é o 

estatuto daquilo que consideramos uma “articulação”; a outra é o estatuto do que 

consideramos como um texto sincrético. 

 

3.1 O texto articulado 

 

Comecemos como o aspecto da articulação. Isso tende a levar a perguntas como: a 

relação entre uma fotografia e uma legenda é uma articulação? Quando existe 

articulação ou não? Há outros tipos de textos articulados? A relação entre um quadro e 

seu nome, numa parede de museu, uma fotolegenda numa página de jornal ou uma 

charge acompanhada de um título, seriam articulações esquemáticas? Nota-se que, se 

estendermos ad infinitum esses questionamentos, chegaremos a outras linguagens, 

como, por exemplo, a audiovisual (que tem seus próprios estatutos). Sendo assim, 

precisamos definir o que chamamos de articulação esquemática e de linguagem 

articulada no âmbito de nossa pesquisa. 

 

                                                 
360

 “Bloco significacional” é um conceito proposto por Moacy Cirne, em 1972, e revisitado pelo autor em 

2000, a partir da leitura da obra do quadrinista italiano Guido Crepax. Segundo Cirne, o bloco 

significacional seria “uma área da página onde a relação entre os quadros fosse de tal modo expressiva 

que ela passaria a determinar a ação significante da narrativa e, em consequência, da leitura”. Assim 

como no cinema as sequências (plano-sequência ou não) são uma organização semiótico-material que se 

desenvolvem num período de tempo, nos quadrinhos os blocos seriam responsáveis pela organização 

psicológica dos quadros, que ficariam aproximados entre si na medida em que a leitura destes é dinâmica 

e simultânea (vemos a página inteira para depois nos determos nos quadros “isolados”). Para mais 

detalhes, ver CIRNE, Moacy. Quadrinhos, Sedução e Paixão. Petrópolis: Vozes, 2000, pp. 142-52. 
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Para compreender melhor o que consideramos uma linguagem articulada, é preciso 

destacar os seus campos de existência. Há pelo menos dois âmbitos nos quais podemos 

falar de linguagens articuladas, a partir de proposta de Umberto Eco para o campo das 

Semióticas
361

 (1979: 401-4; 1991a: 11-2): o das linguagens ditas formalizadas (ou 

artificiais, como a Matemática, a Lógica, a Física e a Química, mas também presentes 

em diagramas, mapas geográficos e topográficos) e os sistemas visual-verbais (como as 

histórias em quadrinhos e os mapas geográficos e topográficos). As linguagens 

formalizadas se apoiam em elementos visuais (como fios e setas) para expressar 

relações entre ideias, fenômenos e/ou partes constituintes de algo, enquanto os sistemas 

visual-verbais se apoiam na inter-relação entre textos verbais e textos icônicos ou 

visuais a partir de outros elementos visuais (cores, texturas, inter-relação entre quadros 

narrativos etc.). Nota-se que a classificação proposta por Eco se assemelha muito àquela 

feita por Costa para diferenciar esquema e esquematização, como vimos em 1.1, ou seja: 

 

linguagem formalizada : esquema :: sistema visual-verbal : esquematização 

 

Apesar dessa diferenciação, ambas as linguagens têm pontos em comum: a capacidade 

de representação visual; o uso de recursos da linguagem gráfica (contraste, tom, cor, 

proporção); e o uso de elementos visuais em comum (fios, setas e números). Mas talvez 

o principal aspecto dessas linguagens seja o seu duplo caráter de articulação
362

: de um 

lado, a articulação visual das relações entre elementos (números, símbolos químicos, 

partes de um processo) e, de outro, a articulação entre elementos verbais e icônicos 

(nomes e/ou proposições verbais articulados com fotos e/ou desenhos
363

). Com relação 

ao primeiro aspecto, vamos dizer que sempre que estivermos diante de um tipo de texto 

que articule logicamente diferentes elementos (textuais, icônicos, numéricos) dos quais 

ao menos um (textual ou icônico) apresente várias proposições, estaremos diante de 

                                                 
361

 “Semióticas” entendidas por Eco como sistemas de signos já formalizados ou formalizáveis. 
362

 Aqui, deve-se ter o cuidado para não haver confusão com a expressão “dupla articulação”, proposta 

por André Martinet em 1965 para se referir às propriedades da língua em relação aos monemas e 

fonemas. 
363

 Sabemos que a expressão “proposição” é suscetível de várias conceituações, cuja discussão não cabe 

aqui. Para fins de nossa pesquisa, quando falamos em “proposição”, estamos falando em proposições que 

podem se subdividir em “atômicas” (proposições que são “simples, elementares”) ou “moleculares” 

(proposições que têm outras proposições como constituintes). Vamos considerar as proposições atômicas 

categóricas (do tipo sujeito-predicado), que afirmam, ou negam, que um dado objeto possua uma dada 

propriedade. As proposições categóricas, por sua vez, podem ser “singulares” (quando o sujeito é nome 

de um indivíduo) ou “gerais” (quando o sujeito é nome de propriedade ou de classe). E, finalmente, uma 

proposição categórica, singular ou geral, pode ser afirmativa ou negativa (HEGENBERG, 1995:167). 
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uma articulação esquemática. Quanto ao segundo aspecto, vamos dizer que sempre que 

estivermos diante de um texto que utilize uma linguagem que mobilize simultaneamente 

vários códigos (verbal, icônico etc.), de modo a que sua significação textual pareça 

“incompleta” na ausência de pelo menos um desses códigos, estaremos diante de um 

texto sincrético. Deve ficar claro que ser articulado e ser sincrético são duas 

características distintas, ainda que elas possam coexistir em um mesmo texto. Ou seja: 

um texto pode ser articulado e não ser sincrético (exemplo: uma equação matemática) e 

um outro texto pode ser sincrético e não ser articulado (exemplo: uma charge que faz 

uso de texto e imagem simultaneamente). É a partir disso que podemos afirmar que não 

apenas que a infografia é uma articulação simultânea e sincrética de textos verbais e 

icônicos, mas, de modo mais específico, que ela é uma articulação esquemática que 

interliga proposições atômicas verbais e icônicas e que tende a mobilizar uma 

linguagem sincrética, construindo uma proposição molecular. 

 

As articulações esquemáticas se caracterizam por envolverem: 1) uma estrutura 

esquemática visual (a qual tende a utilizar fios, setas e formas geométricas, num 

primeiro momento; cores, tons e contrastes visuais, num segundo momento); 2) um 

determinado tipo de imagem ou um conjunto de imagens (proposições icônico-visuais); 

3) um texto verbal ou um conjunto de proposições verbais (textos, títulos, descrições, 

pequenas narrativas etc.), desde que haja, no mínimo, uma pluralidade de proposições 

icônico-visuais ou verbais; e 4) que esses elementos todos estejam interligados entre si 

de modo a que a ausência de algum deles deixe seu sentido incompleto. É justamente 

essa inter-relação específica entre esses três níveis (gráfico-diagramático, icônico-visual 

e linguístico-verbal) que permite inicialmente a identificação de uma articulação 

esquemática e, posteriormente, de uma infografia. Isto dito, fica claro que determinadas 

RGVs, como alguns tipos de sidebars, tabelas e afins, não se encaixam nessa acepção 

de infografia, uma vez que a imagem, neles, pode ter um caráter mais ilustrativo do que 

informativo
364

. Assim, a infografia diz respeito a um aspecto lógico-esquemático (a 

articulação lógica de diferentes proposições icônicas e verbais) e a um aspecto 

sincrético (as linguagens são solidárias umas às outras). 

 

                                                 
364

 Ainda que esse caráter ilustrativo não deva ser desprezado jamais, pois também ele é significante. 
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Assim, a articulação esquemática ou tende a articular vários enunciados (proposições 

gerais ou singulares) verbais em torno de uma, ou em torno de mais de uma, imagem, 

ou tende a articular um, ou mais de um, enunciado verbal em torno de várias imagens 

(ou proposições icônicas gerais)
365

. Não consideramos como articulação esquemática 

aquela que envolve a inter-relação entre um único enunciado verbal e uma única 

proposição icônica, mas apenas como uma proposição simples
366

. Porém, a junção de 

várias proposições tende a formar o que os lógicos chamam de proposição molecular, 

cuja constituição se dá através do uso de conectivos como “não”, “e”, “ou”, “se, então” 

e outras variações (HEGENBERG, 1995: 167). Assim, podemos dizer, por 

consequência, que a infografia é um conjunto esquemático articulado de proposições 

atômicas que tende a se transformar em uma proposição molecular, ou seja, uma 

proposição esquemática constituída de outras proposições. Vejamos o exemplo da 

figura 46, intitulado “Duas maneiras de chegar a uma célula-tronco”. 

 

 
Figura 46 – infografia publicada na Revista da Semana, 2007 

 

O exemplo em questão mostra os dois métodos de se obter uma célula-tronco: um, 

tradicional e dito “polêmico” (o método embrionário, com o uso de embriões humanos), 

e o outro (“novo método”), que usa células extraídas do corpo humano. Assim, temos 

uma proposição molecular que pode ser assim enunciada: “o método de obtenção de 

células-tronco se dá pelo método embrionário ou pelo uso de células humanas”. As 

demais proposições icônicas (“células da pele”, “embrião”) e verbais (“quatro tipos de 

genes (...) são introduzidos...”; “o embrião se desenvolve normalmente...”) são 

                                                 
365

 O livro de Nigel Holmes, Wordless Diagrams, se encaixa perfeitamente nessa última definição, se 

considerarmos que os diagramas que ele propõe são apresentados verbalmente no sumário da obra. 
366

 Como consideram Peirce e Vilches; ver nota 394, adiante. 



240 

 

articuladas logicamente conforme um ou outro “percurso lógico” (“novo método” ou 

“método embrionário”) até atingirem o final visual, as células-tronco. Obviamente esse 

texto sincrético e articulado poderia ser “traduzido” para um texto estritamente verbal, 

mas a mistura visual de diagrama (“como?”) com uma espécie de matriz de decisões 

(“qual o melhor método, comparativamente falando?”) faz com que o tratamento 

gráfico-visual da informação se torne mais visualizável para o leitor e deixa mais claro 

(visível) o caráter molecular da proposição em questão. 

 

Para que se caracterize uma esquematização lógica tal como a entendemos aqui, é 

necessária a existência de uma pluralidade de proposições (verbais e/ou icônicas) a 

serem articuladas, ainda que elas se refiram a um único e mesmo referente (verbal ou 

icônico); do contrário, teremos um outro tipo de relação (como a de denominação, 

quando usamos uma legenda com um nome ou frase para denominar um dado referente 

numa imagem, fotográfica ou desenhada, numa enciclopédia). Neste último caso, há 

uma relação de articulação entre texto verbal e imagem, mas não uma relação de 

esquematismo e, consequentemente (nos termos de Costa), nem o caráter “gestaltista”; 

por paralelismo, podemos dizer que a relação entre uma foto e sua legenda ou entre um 

quadro e seu nome é uma relação de constituição de uma proposição categórica 

singular. Assim, um esquema “mínimo”, ou uma “proposição mínima” (se é que 

podemos falar nesses termos) seria algo como o paradigma da psicologia behaviorista, 

que articula dois conceitos (estímulo e resposta) e uma conexão esquemática entre eles 

(relação temporal de causa e efeito ou relação lógica do tipo “se, então”
367

). 

 

E → R
368

 

 

Aqui, temos minimamente duas proposições (“há um estímulo”, “há uma resposta”), e o 

modo como a seta é usada aqui, em uma das suas convenções possíveis, conota um tipo 

de relação, qual seja, a noção de causa/efeito (ou seja, antes/depois); porém, como a seta 

                                                 
367

 Neste caso, haveria de se admitir a universalidade do esquema. 
368

 A notação do esquema behaviorista, em língua portuguesa, se presta a ser confundida com o 

paradigma comunicacional, do emissor (E) e do repector (R), interligados pela seta que substitui 

graficamente o termo “mensagem”. Essa confusão pode levar alguns a considerarem que o emissor 

“equivalha” a um estímulo, o receptor a uma resposta e a mensagem à ação entre as duas partes. Isso 

mostra que os esquemas podem acabar dotados de uma relativa ambiguidade se eles forem simplificados 

demais. 
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permite mais de uma significação, podemos dizer que “se E → então R”
369

. Como a 

relação que se estabelece entre as proposições parece ser (ou melhor: soar), em ambos 

os casos, “natural”, cria-se uma mistura de efeito de lógica (onde o consequente é 

naturalmente indicado logo após o seu antecedente), de didatismo (primeiro A, depois 

B) e de neutralidade enunciativa (ou seja, parece não existir um agente enunciador)
370

. 

Há situações que parecem fugir a essa definição, por não apresentarem explicitamente 

os recursos gráfico-visuais mais tradicionais; é o caso do exemplo que se segue (figura 

47), publicado no jornal francês Le Monde. 

 

 
Figura 47 – detalhe de organograma publicado no jornal Le Monde 

 

O “organograma” em questão acompanha uma matéria sobre o “vácuo de liderança” 

(expressão nossa) no partido comunista francês. O mais óbvio seria fazer um 

organograma tradicional (de cima para baixo, com formas geométricas, fios e ausência 

de fundo), mas o responsável por esse trabalho optou por algo diferente
371

. Assim, as 

hierarquias são determinadas pelo tamanho dos círculos (e não pelo posicionamento no 

topo do organograma); as formas geométricas padronizadas dão lugar a círculos com 

                                                 
369

 Se o esquema fosse E  R, o sinal gráfico do fio () tenderia a ser interpretado como sinal de 

conexão, não de causalidade. 
370

 Como visto em 1.5. 
371

 Esta infografia vem com crédito (“infographie: Le Monde”), o que ressalta a importância do agente 

enunciador (o jornal) responsável por esse enunciado que é, do ponto de vista gráfico-visual, particular, 

diferenciado, para não dizer quase autoral. 
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retratos das personagens; os fios são substituídos por círculos que imitam a disposição 

dos planetas em um sistema planetário; e o fundo, ao centro, mostra uma cena que 

representa um big bang. Aqui, a hierarquia dos elementos se inicia no centro e se 

expande para a periferia, predominando o caráter geocêntrico relacional (conforme 

tabela 1, capítulo 1). O efeito de sentido final, aqui, é muito diferente se se optasse por 

um organograma tradicional, com os nomes dos personagens políticos dentro de formas 

geométricas interligadas por fios. 

 

Mas outro nível de leitura é necessário: o da articulação entre o “organograma” e o texto 

verbal. Apenas durante a leitura “completa” novos sentidos vão se instalando no 

material gráfico-visual: o papel de cada um dos personagens elencados no organograma 

fica mais nítido: o partido não está estruturado, mas “estilhaçado” (“le parti ont volé en 

éclats”, diz o jornal), sem líderes nem quadros em formação. É aí que o sentido real da 

figura fica esclarecido: não é um organograma, mas justamente o seu contrário (por isso 

a metáfora do big bang). Estamos diante de uma figura desestruturada que dialoga com 

o texto verbal do jornal: se estilhaçaram as “correntes que sempre estruturaram o 

partido” (“les courants qui ont toujours structuré le parti”, diz um dos textos). Caso 

ímpar da necessidade de visão total e global entre informação gráfico-visual e verbal. 

 

Em suma, retomando o esquema 9 mostrado em 2.4: se considerarmos os conjuntos dos 

textos verbais (TV) e das imagens (I) e acrescentarmos o conjunto das possíveis formas 

de esquematização (E), teremos que TV  I  E = {INF / INF  TV, INF  I e INF  

E}
372

, onde INF é logicamente sincrético e esquemático. Ou, visualmente falando, 

 
Esquema 13 – conjunto das formas de esquematização entre texto verbal, imagem e esquema 

                                                 
372

 Algumas dessas formas de esquematização foram abordadas em 1.4. 
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Esperamos que a exposição tenha deixado nosso posicionamento um pouco mais claro: 

quadros e seus nomes, fotolegendas e charges intituladas, dentre outros exemplos 

similares, não constituem articulações esquemáticas, pois não apresentam aquilo que 

podemos chamar de “gramática visual esquemática” (ainda que sejam potencialmente 

sincréticos). E mesmo onde haja várias proposições (verbais e/ou icônicas), uma relação 

lógica entre elas é necessária. Os exemplos aqui citados parecem constituir aquilo que 

podemos chamar (com todos os cuidados em relação a essa denominação) de “unidades 

articulatórias mínimas”, justamente porque não são esquematizados, mas sim 

isolados
373

. Eles articulam relações entre textos verbais e imagens, em geral, de modo 

unívoco, não de modo esquemático. Além disso, a função verbal nesses casos 

geralmente é de denominação, de designação (nomeação, no caso dos quadros) ou de 

verbalização de possíveis enunciados (no caso das fotolegendas ou das charges), 

raramente de explicação ou de sequencialidade (temporalidade)
374

. O mesmo não ocorre 

com as histórias em quadrinhos ou fotonovelas, que trazem muitas outras funções 

verbais (narrativas, explicações etc.) agregadas em seu bojo e se utilizam da articulação 

constante entre seus quadros
375

. Isso não significa que essas histórias visuais 

sequenciadas sejam infografias; preferimos dizer que ambas têm em comum o caráter 

articulatório; a nosso ver, seria esse caráter articulatório que diferenciaria uma foto de 

um filme, uma charge de uma história em quadrinhos e assim por diante
376

. Assim, o 

articulatório pressupõe narratividade e sequencialidade
377

. Vejamos um exemplo, 

publicado no Jornal do Brasil em 9 de setembro de 2007 (figura 48). 

 

                                                 
373

 O que não impede de modo algum que certos quadros, fotolegendas e charges sejam “subdivididos” 

em seu espaço interno, criando ideias de passagem de tempo ou de articulação de ideias, por exemplo. 
374

 Ainda que ambas possam ocorrer, deixamos claro. 
375

 Um dos problemas do uso de histórias em quadrinhos junto a crianças e a populações analfabetas ou 

semi-alfabetizadas é a dificuldade de eles notarem o caráter (cultural) articulatório entre os diferentes 

quadros, quando em um contato inicial. Muitos tendem a perceber os quadros de modo isolado, e não de 

modo sequenciado e/ou interligado. 
376

 “Agiríamos mal em concluir que as imagens de uma história em quadrinhos precisam necessariamente 

do texto para adquirir inteligibilidade; é em princípio a disposição em uma sequência icônica que firma a 

significação de cada uma entre elas. É nas articulações internas em elos de imagens que se fixa o sentido 

(...). Ora, o que funda a linguagem da história em quadrinhos é precisamenet a multiplicidade de imagens 

em situação de co-presença no seio de um multi-quadro, sua disposição pan-visual” (GROENSTEEN, 

2004: 43-4. Grifos no original). 
377

 Porém, como veremos em 3.3.7, McCloud enumera situações em que imagens articuladas podem não 

ter função narrativa, nem ser sequenciadas. 
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Figura 48 – detalhe de página do Jornal do Brasil, de 9 de setembro de 2007 

 
A princípio, temos nesse conjunto, à esquerda, a foto de uma gestante, com legenda e 

crédito do fotógrafo; à direita, o desenho de uma sequência quadrinizada mostrando a 

técnica de fecundação in vitro, com uma seta apontando para um óvulo no último 

quadro. Aqui, temos uma suposta união entre texto e imagem; na prática, porém, não é o 

que ocorre aqui. A parte da esquerda desse conjunto traz uma fotografia com legenda e 

crédito (aqui, há uma união informativa entre texto e imagem); a parte da direita mostra 

um conjunto de desenhos não numerados, nem descritos verbalmente, mas apenas um 

enunciado referencial (“técnica in vitro compreende coleta de espermatozóide e 

fecundação”). O texto diz apenas o que caracteriza essa técnica, mas não informa sobre 

como ela se desenvolve, não a explica, tampouco se articula logicamente com as 

proposições icônicas. Ou seja: não há inter-relação lógico-esquemática entre o conjunto 

de imagens (proposições icônicas) e o enunciado verbal, o qual parece mais ter função 

de legenda do que de texto explicativo. Finalmente, a seta (sinal gráfico-visual) cumpre 

uma “função vazia”: nem se sabe de onde ela aponta, nem quem, nem para onde, nem 

para o quê, especificamente. Além disso, este conjunto efetivamente não é sincrético: 

podemos considerar a parte esquerda do arranjo visual como uma simples relação entre 

foto e legenda, enquanto a parte direita mostra uma sequência de imagens que são 

articuladas entre si (portanto, pressupõem certo grau de narratividade), mas não são 

articuladas com o texto verbal abaixo, que não tem nenhuma função nem em relação às 

imagens sequenciadas, nem em relação à fotografia ao seu lado. Pode-se ponderar que 

há um elemento em comum em todos os elementos, que é o referente “fertilização in 

vitro”; do nosso ponto de vista, porém, ele funciona muito mais como uma referência 

textual que existe em sua relação com outros dois enunciados icônicos (“a mulher 
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grávida da foto” e “a sequência da fertilização in vitro”) do que como um elemento de 

articulação entre esses enunciados. Em suma: eis um conjunto significante composto de 

textos verbais e icônicos, dispostos conforme uma dada disposição espacial, mas com 

praticamente nenhum grau de articulação lógica entre esses elementos. 

 

Finalmente, podemos reiterar categoricamente que as infografias não são um tipo de 

imagem, no sentido icônico do termo, uma vez que essas articulações esquemáticas são 

estruturações visuais que podem ter diferentes graus de iconicidade, como defende 

Costa (1991: 60). Na verdade, a imagem é que faz (ou pode fazer) parte da infografia 

jornalística, é (ou pode ser) um elemento constitutivo dela, e não se pode confundir um 

elemento constituinte com aquilo que ele mesmo constitui, ou seja, não podemos ter, 

num determinado momento 

 

infografia jornalística  imagem 

 

e em um outro momento 

 

infografia jornalística = imagem 

 

Além disso, a partir do esquema proposto é possível localizar outros tipos de produção 

textual esquemática que porventura não se encaixem exatamente nessa categoria. Os 

elementos que pertencem ao conjunto formado pela intersecção “texto verbal + 

esquema”, por exemplo, podem ser as tabelas e listas. Já os elementos pertencentes à 

intersecção “imagem + esquema” podem ser ilustrados pelos diagramas sem apoio 

verbal, como os encontrados na obra de Holmes (2005). 

 

3.2 O texto sincrético 

 

O que significa falar em linguagens inter-relacionadas entre si de modo sincrético? 

Significa falar de textos “mistos”, cujas linguagens não podem ser separadas do ponto 

de vista analítico e/ou do sentido. O quadrinista suíço Rudolph Töpffer (1799-1846) foi 

um dos primeiros a abordar a “natureza mista” da linguagem dos quadrinhos (chamados 

à época de stories in Etchings, algo como “literatura em estampas”). Ao falar, em um 

artigo de 1837, sobre sua obra Mr. Janot, Töpffer escreveu o seguinte: 
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Esse pequeno livro é de uma natureza mista (...). Cada um desses desenhos é acompanhado 

de uma ou duas linhas de texto. Os desenhos, sem esse texto, teriam apenas uma 

significação obscura; o texto, sem os desenhos, não significaria nada. O todo forma uma 

espécie de romance, mas tão mais original que ele não parece um romance, mas uma outra 

coisa
378

 (apud PEETERS, 1998: 105, Grifos nossos). 

 

Ao atestar o caráter misto dessa nova modalidade de literatura, Töpffer acentua a ideia 

de indissociabilidade entre texto e imagem e deixa claro em seus trabalhos que não há 

privilégio de uma linguagem em relação à outra (tanto o desenho quanto o texto podem 

“vir” primeiro, acima ou à esquerda da articulação entre ambos). O que existe, de fato, é 

a sequencialidade (ocidental) linear dos quadros, da esquerda para a direita, a qual 

interfere na composição e distribuição dos elementos dentro de cada quadro
379

. 

 

Barthes foi talvez um dos primeiros a falar teoricamente sobre a “solidariedade de 

sentido” entre os elementos que compunham as três mensagens de um anúncio de 

macarrão por ele analisado. Ele lembrava que a mensagem linguística mantém dois 

tipos de relação com a mensagem icônica (imagem): a relação de fixação (denotativa e 

“repressiva”, pois poda a liberdade polissêmica da imagem) e a função de relais (onde 

palavra e imagem têm relação de complementaridade, ambas são fragmentos de um 

sintagma mais geral e a unidade da mensagem se daria em um nível superior) 

(BARTHES: 1990: 31-4). Finalmente, em nota de rodapé, Barthes fala sobre o 

“princípio de solidariedade” entre os termos de uma estrutura na qual, se um elemento 

muda, os demais também mudam (BARTHES: 1990: 42). Se transformarmos as 

propostas de Barthes em relações lógicas, teremos as seguintes considerações: 

 

Definição Relação 

Ancoragem (texto verbal desambigualiza a imagem) T > I 

Relais (texto e imagem se complementam; nenhuma linguagem é completa sozinha) T = I 

Tabela 20 – relação entre texto e imagem, proposta a partir de Barthes, 1990 

 

Se prestarmos atenção, veremos que Barthes não chega a propor uma terceira categoria 

lógica para os termos T e I, na qual tenhamos a imagem com função de desambigualizar 

                                                 
378

 “Ce petit livre est d‟une nature mixte (...). Chacun des dessins est accompagné d‟une ou deux lignes de 

texte. Les dessins, sans ce texte, n‟auraient qu‟une signification obscure; le texte, sans les dessins, ne 

signifierait rien. Le tout forme une sorte de roman, d‟autant plus original qu‟il ne ressemble pas mieux à 

um roman qu‟à autre chose”. 
379

 Um exemplo: por conta do modo ocidental de leitura, e para não causar estranhamento visual, a ação 

das personagens (correr, andar, dar um soco) deve se desenvolver preferencialmente da esquerda para a 

direita. 
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o texto (portanto, I > T). O francês Paul León retoma a proposta barthiana para a análise 

de anúncios publicitários e sugere essa terceira relação: o escoramento
380

, no qual o 

texto, ambíguo, depende da imagem para se tornar inteligível (2008: 232-3). A partir 

dessa relação de escoramento, Léon localiza seis funções possíveis da imagem 

publicitária em relação ao texto (que aparece incompleto, ambíguo, sem referência 

aparente etc.). Por exemplo: em um enunciado verbal no qual não conseguimos 

determinar o agente enunciador (“vamos lá, Brasil!”) e uma imagem serve para 

“sugerir” o “responsável” pelo enunciado (uma foto com um grupo de pessoas vestidas 

como torcedores da seleção Brasileira de futebol, uma foto com um grupo de pessoas 

vestidas de trabalhadores etc.), a imagem vai cumprir o que Leon chama de função de 

enunciação, pois ela fornece um enunciador ao enunciado (2008: 234). Ele defende que, 

na prática, tanto texto verbal quanto imagem podem ser “polissêmicos”, pois para 

fazerem sentido ambos solicitam do leitor o domínio do contexto, o estabelecimento de 

relações intratextuais e a elucidação de referências intertextuais. E propõe que, nestes 

casos, a função da imagem não é de “ilustração”, mas sim de revelação (2008: 233-4). 

 

Nota-se que certas formas gráfico-visuais podem fazer uso desse “efeito de 

enunciação”. Tomemos como exemplo o caso dos atos secretos envolvendo o presidente 

do Senado, senador José Sarney
381

. Na capa de uma edição do jornal O Globo, abaixo 

da manchete “Gravações complicam Sarney no Senado por falta de decoro”, há uma 

charge com a figura do senador, um texto verbal e um sidebar intitulado “Diálogos 

Comprometedores”, seguido da reprodução de um diálogo telefônico (figura 49). As 

imagens de Fernando Sarney e de José Sarney (filho e pai) aparecem dentro do sidebar: 

a de Fernando, mais desconhecido em relação ao pai, dentro de um círculo e ligado por 

um fio ao nome dele; a do pai, mais conhecido, aparece segurando um celular. Aqui, as 

imagens desambigualizam os responsáveis pelos “diálogos comprometedores” (em 

particular, Fernando Sarney, que precisa ser “apresentado” verbalmente). 

 

                                                 
380

 A expressão está em português de Portugal. 
381

 “Atos secretos” é a designação dada ao escândalo noticiado em junho de 2009 e que envolvia uma 

série de denúncias de quebra de decoro parlamentar, por conta da não publicação de atos administrativos 

(nepotismo, extensão da assistência odontológica e psicológica vitalícia a conjugês de ex-parlamentares 

etc.). Entre os envolvidos, estaria o presidente do Senado à epoca, José Sarney (PMDB-AP). 
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Figura 49 – sidebar publicado em capa do jornal O Globo 

 

Um campo que nos auxilia aqui é o da semiótica sincrética
382

. José Luiz Fiorin (2009: 

15-33) afirma que Algirdas Julien Greimas considera o sincretismo na semiótica em 

dois níveis: o segundo nível de sincretismo (FIORIN, 2009: 33-4) – o que nos interessa 

aqui – é o relativo às “semióticas sincréticas”, as quais se valem de várias linguagens de 

manifestação (como o cinema, a ópera e as histórias em quadrinhos). Fiorin lembra que 

Jean-Marie Floch aprofunda a proposta de Greimas (baseada em Hjelmslev), lembrando 

a ausência de um consenso para estabelecer uma tipologia das linguagens sincréticas 

(que pode ser baseada na relação signo/referente – icônica, indicial, simbólica; ou na 

sensorialidade do canal envolvido na sua transmissão – visual, táctil, olfativa, gustativa 

e auditiva; ou na substância dos significantes – verbal, sonoro não verbal, gestual etc.). 

 

Assim, a semiótica sincrética, para Floch, seria aquela que constitui (conforme os 

termos de Hjelmslev) um todo de significação com um único conteúdo que se manifesta 

através de diferentes substâncias de expressão (FIORIN, 2009: 35). Ou seja: há uma 

superposição de conteúdos. Diz Fiorin que “a primeira condição para a existência de 

uma semiótica sincrética é, pois, a superposição dos conteúdos, mas não a da expressão” 

(FIORIN, 2009: 35). E posteriormente: “nas semióticas sincréticas, o sincretismo não é 

somente do conteúdo, mas é também da forma de expressão” (FIORIN, 2009: 37). 

Assim, Floch irá dizer que a sincretização é um “mecanismo de enunciação” (FIORIN, 

2009: 37). 

 

No que diz respeito às infografias jornalísticas, percebe-se claramente que elas 

pertencem ao campo das linguagens sincréticas (ou, ao menos, que são textos 
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 Para um aprofundamento dessas questões, recomenda-se a leitura de Oliveira e Teixeira (2009). 
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sincréticos); porém, devemos ter cuidado e delimitar (ao menos por ora) o alcance desse 

quadro teórico. Nosso interesse aqui não é o de analisar a infografia do ponto de vista 

enunciativo, mas sim em seus aspectos de produção material, visando critérios de 

classificação das formas gráfico-visuais jornalísticas. Interessam-nos aqui, no momento, 

as condições de produção material da infografia; seus aspectos sincrético-enunciativos 

devem ficar para outro momento de análise. 

 

Aqui, acreditamos que é preciso diferenciar entre linguagem sincrética e texto 

sincrético, uma vez que, a nosso ver, uma não implica necessariamente na outra ou, 

melhor dizendo: o fato de uma linguagem ser sincrética não implica no fato de o texto aí 

produzido ser sincrético em seu modo de produção. Tomemos como exemplo as HQs: a 

linguagem quadrinística é, por natureza, sincrética, uma vez que ela compreende a inter-

relação entre textos verbais (falas, pensamentos) ou verbalizados (onomatopeias), 

imagens (desenhadas, fotografadas, tratadas digitalmente) e a articulação esquemática 

entre todos esses níveis (entre texto e imagem, entre quadros etc.). Na prática, porém, 

nada impede que alguém pegue um texto verbal escrito (por exemplo, uma fábula de 

Esopo ou uma peça de Shakespeare) e quadrinize-o mantendo ipsis litteris o texto 

escrito original, apenas acrescentando imagens (que podem ser redundantes em relação 

ao escrito ou não). Nesse caso, estaríamos diante de um texto que efetivamente não é 

sincrético na sua instância de produção (ou seja, sua produção textual não se deu através 

da mobilização simultânea das várias linguagens aí necessárias), mas que se apresenta 

como sincrético, porque seu modo de existir é, a princípio e por definição, sincrético
383

. 

 

Acreditamos que o modo de produção dos textos sincréticos é uma variável a ser 

considerada (ainda que possa ser desconsiderada no âmbito da análise da enunciação 

                                                 
383

 Há exemplos, como um poema musicado posteriormente; uma música instrumental que apenas depois 

recebe uma letra; um vídeo-clipe pensado para uma música. Todos esses casos, a nosso ver, se constituem 

em textos sincréticos, ainda que sua produção textual seja não sincrética. Yvana Fechine (2009: 336-7) se 

refere ao que chama de “conteúdos prévios em cada sistema semiótico” e se pergunta se o uso deles não 

implicaria contradição com a proposição de Floch; porém, ela diz (e lembra que o próprio Floch comenta 

sobre isso) que uma dada substância pode ser uma forma em outro nível de análise, o que permitiria que 

uma canção tenha seu grau de autonomia num primeiro momento e uma relação de inter-relação num 

segundo momento, quando articulada a um filme, por exemplo (com o que concordamos). Mesmo assim, 

continuaríamos na ótica do texto sincrético, não de uma produção textual sincrética; além disso, não é 

comum que uma canção seja executada na sua íntegra em um filme, pois geralmente ela é editada 

(visando se adaptar à extensão de uma dada sequência, por exemplo) ou pós-produzida (a música pode ser 

interrompida na metade e vir seguida de um eco inexistente na versão “original” da canção); nesse caso, 

seria possível creditar esse processo de edição a uma produção sincrética, uma vez que o “conteúdo 

prévio de um sistema semiótico” foi alterado? Retomamos essa discussão ainda neste tópico. 
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sincrética)
384

. Sendo assim, talvez fosse possível estabelecer a existência de pelo menos 

quatro modalidades de textos sincréticos
385

: uma cuja gênese fosse advinda de uma 

enunciação efetivamente sincrética, com a mobilização “simultânea” das suas várias 

linguagens constituintes a partir de um mesmo sujeito produtor (autor), e outras três 

cuja gênese se dá tendo um dado texto como ponto de partida textual (um hipotexto
386

, 

nos termos de Genette) e a partir do qual as demais linguagens serão mobilizadas, sendo 

que esse texto inicial pode ser usado ipsis litteris, pode ser manipulado e/ou editado e 

pode ser parafraseado. Ou seja, respectivamente: 

 

- texto geneticamente sincrético; 

- texto sincrético citacional (aquele que se dá a partir de um texto “original” a ser 

“citado” – como fotografias e quadros – e que não sofrerá interferências em seu 

conteúdo e em sua forma de expressão de origem, mas que será textual e logicamente 

“afetado” pelas demais linguagens); 

- texto sincrético alusivo (aquele que se dá a partir de um texto “original” a ser editado 

e/ou manipulado – como produtos audiovisuais e histórias em quadrinhos – e que 

sofrerá interferências na sua forma de expressão de origem, ainda que possamos 

reconhecer o conteúdo do texto original); e 

- texto sincrético parafrástico (aquele que se dá a partir de um texto “original” o qual 

será de algum modo parafraseado – como textos verbais literários, depoimentos –, mas 

que, ainda assim, reconheçamos algo do original)
387

. 

 

Tipo de texto sincrético Aspecto central 

texto geneticamente sincrético Produz-se um texto totalmente sincrético 

texto sincrético citacional Produz-se um texto a partir de um outro texto que se 

manterá “inalterável” (citado em sua “íntegra”) 

                                                 
384

 Um exemplo simples no tocante aos “modos de produção”: as “diferenças produtivas” entre uma 

história em quadrinhos (tendencialmente desenhada) e uma fotonovela (cuja matéria-prima icônica são 

fotografias). Em tese, ambas obedecem às mesmas gramáticas enunciativas sincréticas e às mesmas 

formas de análise, mas são percebidas qualitativamente de modos distintos no âmbito da recepção, além 

de serem denominadas e classificadas também de modos distintos, por conta dos seus diferentes tipos de 

imagens. O mesmo vale para outros casos, como cinema, animação 3D e desenho animado. 
385

 Ainda que haja uma grande probabilidade de termos mais de quatro modalidades, dependendo dos 

meios e das linguagens analisados. 
386

 Segundo Genette, um hipotexto é um texto “original” que vai se ligar a um texto posterior que dele 

deriva (chamado por ele de “hipertexto”) por algum modo (paródia, pastiche, adaptação etc.) (GENETTE, 

1982: 12-6). Ou seja: o hipertexto sempre vem depois de seu hipotexto. 
387

 Obviamente, a percepção dessas categorias irá depender de diversas competências (do leitor ou do 

analista): competência intertextual, conhecimento do habitus profissional etc. 
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texto sincrético alusivo Produz-se um texto a partir de um outro texto que 

será manipulado e/ou editado (a partir do qual se fará 

alusões e/ou remissões ao texto original) 388 

texto sincrético parafrástico Produz-se um texto a partir de um outro texto que 

será parafraseado a partir do original 

Tabela 21 – tipologia de textos sincréticos, a partir de proposta nossa 

 

O motivo de propormos essa classificação é tentar ter em vista os diferentes modos de 

produção textual dos textos sincréticos. Muitas vezes a produção infográfica pode ser 

um processo “apenas” de edição (e não um processo individual de feitura da mesma, a 

partir de um dado esboço), no qual um repórter produz as informações textuais, um 

fotógrafo produz as fotografias e o responsável pela infografia edita esse material, cuja 

articulação e estruturação visual pode ser determinada pelo repórter, pelo próprio 

responsável pela feitura da infografia ou por uma equipe coletiva; por vezes, ela 

também pode ser uma adaptação (textual e/ou gráfica), a partir de material gráfico-

visual produzido por outros agentes sociais (órgãos de pesquisa, agências de notícias 

etc.). Essa questão pode parecer, em tese, irrelevante, mas nem sempre quem produz a 

infografia pode se dizer responsável por ela (uma infografia pode visualmente estar 

correta e uma informação textual dela, repassado por outrem, pode estar errada). Isso 

não implica um grande problema enunciativo – pensemos nos jornais, telenoticiários e 

outras matérias textuais produzidas coletivamente – mas um fator de definição 

conceitual importante em nível textual: como o texto sincrético é produzido a partir dos 

textos que o compõem
389

. 

                                                 
388

 As categorias dos texos sincréticos citacionais e alusivos mostram-se bastante próximas, ainda que não 

equivalentes, conforme as práticas que geram determinados textos: podemos incluir aí desde canções 

musicais cujo vídeo-clipe é produzido apenas posteriormente até produções que usam textos 

cinematográficos originais que são “redublados”. Um exemplo é a comédia O Que Há, Tigresa?¸ de 

Woody Allen (1966), que na verdade se constitui na total redublagem (nonsense) de um filme barato 

japonês (Kagi no Kag, de Senkichi Taniguchi, de 1965) de espionagem; assim, temos a citação das cenas 

do filme original, mas com a inserção de novos diálogos (ou seja, ele é citacional apenas em sua 

materialidade visual). Posteriormente, Kung-Pow – o mestre da kung-fu-são, de Steve Oedekerk (EUA, 

2001), misturou redublagem e re-edição, de cenas do obscuro filme Tiger and Crane Fist (de Jimmy 

Wang Yu, Hong Kong, 1976), cujos direitos foram comprados pelo diretor. Nesse filme, o ator principal 

(no caso, o próprio diretor) é inserido digitalmente no lugar de um ator do filme original. Assim, há cenas 

“novas”, mas também há tanto cenas citadas (em outra ordem temporal) com novas vozes (diálogos) e 

novos sons (músicas, ruídos) quanto cenas citadas com elementos visuais novos, ficando assim a citação 

ipsis litteris de uma cena (ou de um conjunto de cenas) restrita (em parte) ao campo das imagens (já que 

todas as cenas citadas são redubladas). Perceba-se que, no primeiro caso, temos um texto sincrético 

citacional (constituído a partir de um original em parte “inalterado”), enquanto no segundo caso ele não é 

mais “parafraseado”, mas alusivo (pois o todo é editado e manipulado) e, ao mesmo tempo, sempre 

apontando para o texto original. 
389

 Obviamente o aspecto enunciativo é altamente relevante; apenas não cremos que essa seja uma 

discussão adequada dentro do que propomos em nossa pesquisa, ao menos nesse momento. 
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Assim, podemos aprofundar a definição conceitual de nosso objeto considerando como 

uma de suas características determinantes os modos como o texto infográfico se torna 

sincrético, ou seja, através tanto da mobilização simultânea de informações icônicas e 

verbais quanto da esquematização do texto infográfico. Em suma: esse jornalista, mais 

do que um executor, é o seu criador e o seu responsável, o qual pode ser imputado por 

todos os elementos que ele dispõe numa infografia e o qual também pode ser creditado 

no espaço significante da página do jornal (condição essa, como vimos, ainda rara, ao 

menos nos jornais impressos). Assim, a infografia deve ser analisada levando-se em 

conta os seus diversos aspectos (verbal, icônico, esquemático) e a inte(g)ração entre 

essas linguagens e entre as proposições que elas constituem. Detenhamo-nos melhor 

nesse aspecto. 

 

3.3 Anatomia do texto infográfico 

 

Vamos nos aproximar de nosso corpus, apresentando alguns exemplos que vão ilustrar a 

discussão que se segue, a fim de nos auxiliar também em nossa última empresa: uma 

classificação das diferentes formas gráfico-visuais usadas no jornalismo impresso. 

Assim, vamos discutir aspectos referentes às linguagens envolvidas nas infografias a 

partir de exemplos selecionados por nós, mas também a partir das particularidades de 

cada uma dessas linguagens. Se é fato que, no texto infográfico, as linguagens são 

solidárias e articuladas entre si, isso não quer dizer que elas percam seus estatutos 

particulares; ao contrário, numa situação dessas (articulação e sincretismo), essas 

diferenças e particulares vão ressaltar mais ainda o potencial informativo da infografia 

jornalística. Em outros termos: os modos de infografar tendem a se tornar mais 

numerosos à medida que temos mais aspectos peculiares a serem considerados em cada 

uma de suas linguagens constituintes. 

 

Para compreender melhor a anatomia do texto infográfico, é necessário conhecer os 

seus elementos constituintes, de modo a que nos permita identificar uma infografia 

quando virmos uma. Isso não implica que todo e qualquer conjunto articulado e 

esquemático de informações verbais, icônicas e gráficas seja uma infografia. Como 

ocorre em qualquer texto, uma definição mais precisa só poderá ocorrer quando 

percebermos outras informações (paratextuais, contextuais, cotextuais, tipos textuais 

mobilizados etc.) que nos permitam, num segundo momento, determinar de que tipo de 
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infografia estamos falando (jornalística, científica, pedagógica etc.). O exemplo a seguir 

ilustra bem esse aspecto. Apesar de não ser exatamente uma infografia (por se 

assemelhar mais a um sidebar), ele conota um ar jornalístico em função de seus 

elementos gráficos (cores, tipia), sua disposição espacial, os elementos paratextuais 

(manchete, subtítulo, chamada). Porém, a fotografia do então candidato à presidência da 

República, José Serra, “desmonta” a ideia de uma referencialidade jornalística e aponta 

para um outro espaço (humorístico, irônico, paródico etc.). 

 

 

Figura 50 – paródia de capa do jornal O Globo  

 

Como vimos, alguns autores se detêm na noção de que a infografia é a junção de texto e 

imagem num espaço qualquer; porém, essa junção acabou por se constituir 

historicamente, por um lado, conforme uma série de regras de composição verbal e 

icônica e, por outro, de acordo com as finalidades específicas desses elementos. No caso 

do jornalismo, esses elementos acabam por se adaptar à lógica jornalística (produção, 

edição, referenciação, estilo textual), dentro de uma estrutura específica, conforme a 

quantidade de informações verbais e icônicas a serem dispostas espacialmente. 

 

Meyer (1997: 147-9), por exemplo, chega a descrever até 10 diferentes partes de um 

gráfico, mas lembra que nem sempre se deve esperar que eles estejam presentes. Assim, 
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ele acaba por definir três partes como “obrigatórias”, subdividindo as demais em termos 

como “quase sempre” e “usualmente”: 

- o título (head), que deve ser escrito como uma manchete para uma matéria; 

- a fonte (source), que deve listar por ordem de importância a origem dos dados, bem 

como considerar os intermediários entre o jornal e a fonte (como agências de notícias); 

- o crédito (credit), para informar ao leitor quem interpretou os dados que ele está lendo. 

 

A proposta de George-Palilonis (2006: 59) para uma “anatomia de um gráfico de 

informação”
390

 é composta, por sua vez, de seis elementos textuais: 

 

- título (headline): devem ser redigidos como uma etiqueta (label) ou como um título 

jornalístico com um tema e verbo, usando concisamente poucas palavras descritivas; 

- abertura (chatter): deve sumarizar a informação contida no gráfico, levando o leitor 

para a parte principal do mesmo. Se possível, com um texto de dois a quatro períodos; 

- legenda (callout): definição ou explicação adicional de um aspecto de um elemento 

visual. É um recurso comum nos quadros pictóricos (denominação de partes de algo, 

por exemplo); 

- textos explicativos (explainers): textos suplementares usados em grandes infografias 

as quais necessitam de contextos adicionais; 

- fonte (source line): serve para indicar a origem das informações contidas na infografia; 

- crédito (byline): indica ao leitor quem é o responsável pela compilação das 

informações, contribuindo para a credibilidade do material gráfico feito. 

 

Esses textos devem ser compostos por tipias que apresentem diferenciações (tamanho 

do corpo, família tipográfica, cores etc.), a fim de permitir a identificação visual de cada 

uma das partes da infografia (diferenciar um título de um resumo ou dar destaque 

tipográfico a uma palavra específica), ao mesmo tempo em que devem auxiliar na 

criação da identidade gráfica do jornal nos quais são publicados. Além disso, conforme 

o projeto gráfico do jornal, esses textos aparecerão em “caixas” ou “faixas” com cores 

distintas do branco. 

 

Quanto às imagens, podemos dizer que elas tendem a se inserir em algumas 

                                                 
390

 “Anatomy of an information graphic”, no original. 
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possibilidades de uso: 

 

- isoladas: uma única imagem que mostra um determinado referente: pessoa, objeto etc., 

por inteiro, em pedaços ou como houvesse um “corte” nele, permitindo-nos “ver” o seu 

interior. Os textos (legendas, explicações) “gravitam” em torno dessa imagem; 

- “desconstruídas”: quando a imagem de um dado referente é “dissecada” ou 

“desmontada” em diferentes partes. Aquilo que é inteiro é mostrado “em pedaços”; 

- imagens com detalhes ampliados. A imagem de um dado referente tem detalhes 

ampliados (os quais se encontram geralmente encerrados em formas geométricas, como 

círculos, quadrados etc.). 

- sequenciadas: conjunto de imagens que constrói uma noção narrativa entre diferentes 

“quadros”, quando esses apontam para tempo-espaços que se sucedem. São 

acompanhados de textos explicativos que nomeiam as personagens e as ações mostradas 

quadro a quadro; 

- articuladas entre si: imagens que, à primeira vista, não apresentam relações entre si. A 

noção de inter-relação entre elas é construída através de elementos gráficos como 

números, fios e setas. 

 

Esses elementos dizem respeito ao caráter visual da infografia, ou seja, àquilo que 

constatamos num primeiro momento. Vamos agora aprofundar um pouco mais em 

certos detalhes desses elementos que presentes numa infografia (ou em outros tipos de 

RGV usados no jornalismo). 

 

3.3.1 Relações entre texto, imagem e esquema 

 

Consideramos em 3.1 a existência de proposições verbais e icônicas no âmbito de nossa 

pesquisa. É preciso deixar essa noção um pouco mais definida, em particular em relação 

às imagens. Assim, vamos discutir sobre isso à medida que formos debatendo as 

características particulares dos textos verbais e icônicos; para isso, vamos relembrar 

algumas considerações já feitas por Roman Gubern e Guy Gauthier. Gubern (1987: 49-

56) afirma que as palavras têm forte caráter de denominação e designação, ou seja, elas 

permitem a nomeação dos objetos no mundo, ao passo que as imagens permitem melhor 

descrição, além da mostração, dos objetos físicos no mundo ou, pelo menos, de suas 
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características visíveis
391

. Em suma: as palavras têm forte caráter indutivo (no sentido 

de desencadear uma conceitualização ou representação, de objetos concretos ou 

abstratos), ao passo que as imagens têm forte caráter ostensivo (no sentido de 

representar
392

 certas características óticas de algo ou alguém). Ao mesmo tempo, a 

palavra não tem como ser precisa em relação a certos elementos visuais (gradação de 

cores ou de tons, por exemplo). 

 

Gauthier (1996: 231-48), a partir das ideias de Émile Benveniste e dos estudos de 

Sigmund Freud sobre os sonhos, busca compreender a capacidade enunciativa das 

imagens fixas (ou seja, não sequenciais), como desenhos e fotografias. Acaba 

demonstrando que as características enunciativas (“relações lógicas”, no dizer de Freud) 

mais importantes de uma imagem fixa são a justaposição (cuja equivalência verbal se 

daria com o uso da preposição “e”, para dar noção de co-presença) e a descrição (cuja 

equivalência verbal se daria com a palavra “como” em seu sentido adverbial: “de que 

modo”). Ou seja: a imagem pode mostrar pessoas e/ou objetos em um mesmo espaço-

tempo e, ao mesmo tempo, pode descrever suas características físicas e suas ações 

(desde que percebidas sempre sob a ótica da ação, e não da não-ação
393

). 

 

O que podemos deduzir dessa brevíssima exposição dos pontos de vista de Gubern e 

Gauthier, que interesse à nossa discussão? Em primeiro lugar, que os textos verbais 

permitem a construção de proposições categóricas tanto singulares quanto gerais, e tanto 

afirmativas quanto negativas. O mesmo, porém, já não ocorre com as imagens: uma 

fotografia, paradoxalmente, tende a ser singular (em relação ao seu referente) mas, 

como não tem poder indutivo, denominativo, ela pode se tornar uma proposição geral; 
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 Estamos longe de aceitar que as coisas e suas imagens se assemelhem totalmente (a famosa “tese do 

iconismo”, já discutida longamente em Peirce e, principalmente, em Eco, por exemplo), mas devemos 

considerar que certas características dos objetos (proporcionalidade, cores, tons) se mantêm nas imagens 

que lhes representam, enquanto outras características se perdem (profundidade, tridimensionalidade, 

volume).  
392

 Gubern fala, no original, em “reproduzir” as aparências óticas, mas preferimos usar a expressão 

“representar” pelos motivos dados na nota anterior e também devido ao caráter “mecanicista” da 

expressão “reprodução”. 
393

 Uma imagem é sempre “positiva”, ela não traz consigo traços de negatividade. Podemos enunciar 

verbalmente que “Pedro não está sentado no banco”, mas não temos como “traduzir” esse enunciado em 

imagens fixas, pois uma imagem de banco vazio seria (com o perdão da redundância) uma “imagem de 

banco vazio”; ou se colocássemos alguém ao lado do banco em pé, tenderíamos a dizer que “Fulano está 

em pé ao lado do banco”. No texto verbal podemos especificar textualmente o ato negativo (ou melhor, a 

negação do ato) através do uso do advérbio “não”, o que é difícil numa imagem fixa (já que “não” indica 

a ausência de algo). Como uma imagem fotográfica, por exemplo, pode mostrar aquilo que está ausente, 

sem o auxílio do texto verbal? 
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uma exceção ocorre quando reconhecemos quem está numa fotografia, e aí ela passa a 

ter valor de proposição categórica singular; por outro lado, um texto escrito (um nome) 

sem a ostentação e a visibilidade do objeto denominado tem pouca força semântica, 

exceto quando conhecemos o denominado. Na articulação entre texto e imagem, porém, 

pode emergir uma proposição categórica singular, que ao mesmo tempo denomina e 

ostenta aquilo que mostra e que denomina (com o perdão da redundância). Vilches vai 

afirmar que uma proposição só pode estar formada unindo-se um nome a um índice, 

ainda que reconheça o caráter de proposição geral de uma imagem (1997: 24)
394

. 

Finalmente, devemos ter em mente que a imagem (fotográfica ou desenhada) isolada 

tende a ser sempre uma proposição categórica geral afirmativa, uma vez que a imagem 

não tem poder de negação. Assim, a nosso ver, é inevitável a necessidade de denominar 

o que quer que seja, através de textos ou de imagens, principalmente se for algo (ou 

alguém ou alguma ação) que ainda não conheçamos ou que não compreendamos. Um 

exemplo claro disso está no diagrama abaixo (figura 51), extraído da obra de Holmes 

(2005: 60-1): 

 

 

Figura 51 – diagrama sem palavras, extraído de Holmes (2005) 

 

Percebe-se que a figura desenhada, sequencial, das faces de um homem, sugere através 

das setas e das linhas verticalizadas que sua cabeça está balançando para os lados, como 

se estivesse fazendo uma negação (ao menos na ótica de nossa cultura). Na verdade, o 

que Holmes quer visualizar é “como dizer „sim‟ na Índia”
395

. Porém, primeiro é 

necessário uma competência interpretativa (para tomar o turbante na cabeça do homem 

                                                 
394

 Lorenzo Vilches (1987: 11) diz, numa epígrafe que cita textualmente Peirce, que “o retrato de um 

homem com o nome de um homem escrito embaixo dele é, estritamente, uma proposição” (tradução de J. 

Teixeira Coelho Netto. In: PEIRCE, 1995: 85). 
395

 Ou seja, poderíamos dizer que é uma comunicação sobre a comunicação, ou seja, uma 

metacomunicação. 
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e os elefantes pictográficos na parte de baixo da página pela Índia, ou seja, inverter a 

metonímia); depois, é preciso um outro tipo de competência interpretativa para perceber 

que na verdade a figura humana que representa o indiano está fazendo um gesto (o que 

se percebe), mas cujo significado é desconhecido (por não estar denominado, ao menos 

junto com a figura
396

). Neste caso, temos as imagens e os elementos gráfico-visuais 

(eixos, setas, números), mas não temos (no mesmo espaço significante) o texto verbal 

responsável pela denominação da ação
397

. Em suma: temos aqui uma proposição 

incompleta, pois sabemos como, mas não sabemos o quê. 

 

Apesar disso, alguns autores discordam dessa necessidade do uso de textos verbais. 

Cairo, por exemplo, cita essa mesma obra de Holmes (2005) para afirmar que “um 

infográfico não tem porque incluir palavras necessariamente. Em alguns casos, o texto 

de acompanhamento ou explicação não é necessário, e inclusive pode chegar a dificultar 

a compreensão do conteúdo”
398

 (2008: 21). Porém, outros autores afirmam que o 

acompanhamento de um texto verbal é necessário principalmente quando a visualização 

proposta tende a um maior grau de abstração. Frutiger, falando sobre os níveis de 

esquematização, diz que “quanto mais intensa for a esquematização e, portanto, maior a 

distância da imagem do objeto, mais ela dependerá de uma linguagem explicativa” 

(2007: 197-8). O pesquisador francês Yves Deforge lembra os modos visuais de 

apresentação da informação, mas também dos meios “aceitáveis” para se conseguir isso 

(maquetes, desenhos, esquemas, gráficos, modelos matemáticos, símbolos, textos 

escritos, falas e gestos) (DEFORGE, 1981: 12); além disso, ele lembra que “é evidente 

que o desenho não é apenas uma imagem. É um projeto, um „dessein‟
399

”
400

 o qual é 

concebido por alguém combinando desenhos, símbolos, números e textos verbais numa 

superfície plana (DEFORGE, 1981: 12). O autor afirma adiante que “apesar da 

quantidade reduzida de ensinamentos escritos no desenho técnico, o papel da escritura 

                                                 
396

 A lista de atos descritos por Holmes através de diagramas sem palavras está sumarizada no começo de 

sua obra. 
397

 Segundo o estatístico norte-americano John Tukey, “uma imagem pode valer mil palavras mas podem 

ser necessárias centenas para a construir” (apud ALEXANDRINO DA SILVA, 2006: 57). 
398

 “Un infográfico no tiene por qué incluir palabras necesariamente. En algunos casos, el texto de 

acompañamiento o explicación no es necesario, e incluso puede llegar a obstaculizar la comprensión del 

contenido”. 
399

 Ao que parece, Deforge faz um jogo de palavras entre “dessein” e o termo alemão “Dasein” (ser aí) 

proposto na obra de Martin Heidegger. 
400

 “Il est évident que le dessin n‟est pas  seulement une image. C‟est un projet, un „dessein‟”. 
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não é neglicenciável”
401

, por exemplo, quando o observador tem diante de si o desenho 

de algo que lhe é desconhecido (DEFORGE, 1981: 13). É preciso ficar claro que as 

ilustrações feitas por Nigel Holmes são abertamente cartunescas, facilitando a 

identificação dos seus referentes visuais, mas não necessariamente a identificação da 

ação em questão; Frutiger e Deforge, por sua vez, de certo modo abordam do desenho 

representacional a um gráfico estatístico, que já não se assemelha referencialmente com 

nada existente no mundo real (a não ser, obviamente, com outros gráficos estatísticos). 

Há aqui uma “distância icônica” entre os exemplos de Holmes e os de Frutiger e 

Deforge. 

 

Assim, um estudo que se proponha a analisar os elementos constitutivos de uma 

infografia (no âmbito do impresso, cumpre lembrar
402

) deverá considerar certos 

aspectos bastante específicos de seus sistemas semióticos: 

 

- os elementos gráficos (fios, setas, formas), suas disposições esquemático-espaciais 

(formas de ordenação e apresentação dos elementos articulados) e suas 

possibilidades estéticas (uso ou não de cores, uso de tons de cinza etc.); 

- as imagens (fotografias, desenhos, cópias fac-símile, descritivas e/ou narrativas ou 

de valor iconográfico); 

- os textos verbais (denominativos, descritivos, narrativos). 

 

Porém, como dissemos, há ainda um outro elemento central nessa discussão, e que está 

diretamente ligado tanto ao fato de que as articulações esquemáticas conectam várias 

proposições (visuais e/ou verbais) quanto ao fato de que algo precisa ser visualizado: o 

esboço, ou seja, as primeiras tentativas de visualização de uma dada informação, e que 

é, a nosso ver, um dos aspectos caracterizadores da infografia jornalística. Afinal, é o 

esboço que (defendemos nós) vai começar a definir a estruturação lógico-visual de uma 

infografia e o que deverá ser visualizado e como. 

 

 

                                                 
401

 “Malgré la part réduite dês renseignements écrits dans le dessin technique, lê role de l‟écriture n‟est 

pas négligeable”. 
402

 Obviamente, na análise de uma infografia interativa ou com base em um banco de dados, e que 

permita uma interface com o usuário, outros elementos terão de ser necessariamente considerados, como 

a presença ou ausência de links, o caráter dinâmico ou estático das imagens e a existência ou não de sons. 
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3.3.2 O começo de tudo: o esboço 

 

Vamos relembrar uma especificidade da infografia jornalística: ela é sempre o resultado 

de um esboço preliminar. Dados numéricos tendem a ser visualizados nos diversos tipos 

de gráficos existentes; aspectos geográficos serão inevitavelmente traduzidos e 

apresentados em linguagem cartográfica; nesses casos, os elementos visuais já estão 

potencialmente definidos (um eixo de coordenadas x e y, dados numéricos, informações 

temporais, no primeiro caso
403

; coordenadas geográficas, informações textuais, 

legendas, no segundo), necessitando apenas dos dados informativos. A apresentação de 

um fato jornalístico de modo infográfico depende diretamente das informações que o 

repórter obteve previamente, das informações necessárias a uma melhor apresentação 

do fato jornalístico e das informações que se queira e/ou se possa apresentar. Ou seja: se 

há modos prévios de apresentação da informação estatística ou cartográfica, o mesmo 

não ocorre com a informação jornalística. 

 

Isso não implica a ideia de que todas as infografias devem parecer diferentes. De um 

lado, elas são o produto da investigação jornalística e do levantamento de dados de cada 

profissional; de outro, elas dependem diretamente do dito fato jornalístico (ou melhor: 

de uma percepção a respeito do fato, a qual é guiada pelo habitus jornalístico); 

finalmente, há o papel das agências de notícias, que cada vez mais incluem em seus 

serviços a oferta de infografias sobre acontecimentos importantes. Assim, dependendo 

da situação, pode ocorrer de diferentes infografias ficarem parecidas (como veremos no 

capítulo 4, com as infografias sobre o desaparecimento do voo AF 447). 

 

Há poucos estudos sobre os esboços. A pesquisadora norte-americana Donis A. Dondis, 

em considerações sobre os elementos da linguagem visual, lembra que a linha, seja ela 

rigorosa ou espontânea, é o “elemento visual por excelência do esboço. Sempre que se 

emprega, a linha é o instrumento essencial da pré-visualização, o meio de apresentar de 

forma palpável aquilo que existe apenas na imaginação”
404

 (1988: 57). Gombrich (203: 

212-25), em texto sobre a compilação de rabiscos feitos em antigos livros de 

                                                 
403

 No máximo, haverá a necessidade de escolher qual o melhor tipo de gráfico (de barras, de febre, 

circular etc.) 
404

 “[La línea es] el elemento visual por excelencia del boceto. Siempre que se emplea, la línea es el 

instrumento esencial de la previsualización, el medio de presentar en forma palpable aquelllo que todavía 

existe solamente en la imaginación”. 
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contabilidade do Banco de Nápoles, Itália, durante quatro séculos, comenta desenhos 

feitos por funcionários em momentos de “tédio”, os quais mostram o prazer do desenho 

livre e rabiscado nos “tempos mortos” (expressão nossa) do trabalho. Gombrich 

estabelece paralelo parcial entre esses rabiscos, resultantes dos “prazeres do tédio”, e 

alguns esboços preliminares feitos por artistas como da Vinci, Albert Dürer, Paul Klee e 

Fiodor Dostoievski antes da preparação de suas obras. Nesse caso, Gombrich lembra 

que a função do rabisco parece ser dinâmica e recorrente entre as pessoas normais: as 

fantasias e pensamentos ocultos nos desenhos seriam aquilo de que o “rabiscador” quer 

liberar, a fim de não perturbar o seu processo de concentração
405

. 

 

Roam, ao discutir o desenho e o esboço como modos de resolução de problemas, 

ressalta, através da metáfora do guardanapo, a necessidade de se fazer desenhos 

preliminares (de preferência à mão) para resolver certas situações
406

. Para isso, a pessoa 

tem de usar apenas caneta ou lápis, papel (ou guardanapo, dependendo de onde se está) 

e formas básicas de desenho (figuras geométricas; linhas e flechas; e representações 

simplificadas de rostos e corpos humanos)
407

. Segundo Roam, no âmago do esboço é 

preciso desenvolver e entrelaçar quatro etapas distintas e interligadas, que constituem o 

processo do pensamento visual: diante de qualquer situação, é preciso olhar (percepção 

visual inicial dos elementos visíveis), ver (processo de seleção e categorização dos 

elementos vistos), imaginar (percepção do que está ausente na situação) e mostrar 

(visualização das relações entre os elementos) (ROAM, 2009: 51-5). Adaptado para o 

âmbito do jornalismo, a feitura de um esboço se constituiria das seguintes etapas: 

 

1. perceber inicialmente os elementos existentes (dados, imagens, informações); 

2. selecionar esses elementos e agrupá-los dentro de uma lógica pertinente 

(sequencial, cronológica, espacial etc.); 

3. estabelecer as relações pertinentes entre esses elementos, transformando-as em 

informação jornalística; 

                                                 
405

 Apesar de o tédio ser algo raro em uma redação de jornal, nada impede que um profissional, em um 

determinado “tempo morto” (reunião de pauta, de avaliação do jornal ou de editoria), consiga ter uma boa 

ideia de esboço de uma infografia. 
406

 A ideia de esboços feitos à mão mantém vivo um tipo de estudo que está diminuindo por conta do 

computador: a crítica genética dos primeiros escritos de um texto, dos rascunhos. Apesar disso, é mais 

ágil (ao menos para alguns) esboçar esquemas no papel do que no computador. 
407

 Essas “ferramentas visuais” também são usadas por pessoas que desenvolvem roteiros de histórias em 

quadrinhos ou storyboards para cinema e publicidade. 
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4. visualizar essa informação do modo mais adequado ao leitor e conforme os 

dados que se tem em mãos. 

 

José Manuel de Pablos defende que as técnicas de feitura de um esboço infográfico para 

um jornal devem ser compreendidas não só pelo infógrafo, mas também pelo redator (o 

“repórter de texto”) (1999: 175-204). O autor cita os casos em que nem infógrafo nem 

fotógrafo podem estar no local do fato jornalístico, e a obtenção dos dados para uma 

infografia fica a cargo exclusivo do redator. Para isso ocorrer de modo adequado, de 

Pablos defende que esse jornalista tenha sensibilidade visual suficiente para decidir que 

pode cumprir essa “missão” (termo usado pelo autor) e ficar convencido disso, e 

também que complemente sua cultura visual com uma formação teórica sobre o que é a 

infografia, como ela é e qual deve ser seu conteúdo (DE PABLOS, 1999: 181-2). 

 

Clapers, por sua vez, relata o cotidiano de um “redator gráfico” do El País, que envolve 

da estada no local dos fatos à feitura do esboço, ainda “na rua”. 

 

Às quatro da tarde, um redator gráfico conduz o carro de volta do lugar do atentado após ter 

passado toda a manhã fazendo esboços e recolhendo informação. Enquanto a paisagem da 

rua passa rápido ao seu lado, pensa no gráfico que fará: constrói mentalmente a imagem e 

repassa os dados e informações que obteve no lugar dos fatos, entrevistando aos jornalistas 

enviados, agentes policiais, testemunhas etc. Ao chegar ao jornal, após bater recordes de 

velocidade, se senta diante de seu Mac e começa a trabalhar na infografia que “já vive” em 

sua mente, procurando também bater recordes de tempo e terminá-lo para a primeira 

edição
408

 (CLAPERS, 1998). 

 

Valero Sancho também destaca a importância do esboço, seja para visualizar o conjunto 

de informações a serem visualizadas, seja para assinalar as especificações técnicas da 

feitura da infografia jornalística. 

 

Na imprensa, há muitos infógrafos que defendem a importância capital de realizar o esboço; 

alguns inclusive afirmam que é a verdadeira infografia e o verdadeiro trabalho do 

profissional, que não tem porque ser o executor das tarefas de artes gráficas no 

computador
409

 (VALERO SANCHO, 2001: 120. Grifo nosso). 

                                                 
408

 “A las cuatro de la tarde, un redactor gráfico conduce el coche de regreso desde el lugar del atentado 

después de haber pasado toda la mañana haciendo bocetos y recogiendo información. Mientras el paisaje 

de la carretera pasa veloz a su lado, piensa en el gráfico que hará: construye mentalmente la imagen y 

repasa los datos e informaciones que ha obtenido en el lugar de los hechos entrevistando a los periodistas 

enviados, agentes policiales, testigos, etc. Al llegar al periódico, después de batir récords de velocidad, se 

sienta delante de su Mac y comienza a trabajar en la infografía que „ya vive‟, en su mente, procurando 

también batir récords de tiempo y terminarlo para la primera edición”. 
409

 “En la prensa, hay muchos infógrafos defensores de la importancia capital de realizar el boceto; 

incluso algunos afirmam que es la verdadera infografía e el verdadero trabajo del profissional, que no 

tiene por qué ser el ejecutor de las tareas de artes gráficas en el ordenador”. 
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Ou seja: aqui, o fator primordial não é a infografia em si, mas antes o seu protótipo, o 

insight, a ideia encontrada para algo que ainda não tem forma definida; a execução só 

ocorre em decorrência da existência do projeto que lhe antecede. Assim, na imprensa 

(ao menos em algumas redações), o infógrafo é efetivamente o responsável pelo esboço, 

não seu executor
410

. 

 

Assim, podemos dizer que um dos aspectos centrais do reconhecimento da infografia 

está na necessidade da feitura prévia desse esboço. É através dele que tanto se percebem 

os modos possíveis de esquematizar quanto os elementos a serem articulados entre si 

(os textos verbais escritos, as imagens icônicas, sejam elas fotográficas, desenhadas e/ou 

mistas
411

), e os recursos visuais, explícitos ou não, como fios, cores, números. Esse 

esboço deve apontar tanto para uma articulação entre texto verbal e imagem icônica 

(para fins de designação, especificação etc.) quanto entre as demais unidades 

informativas presentes (quadros sequenciados, etapas de processos etc.). Além disso, é 

durante o esboço que o responsável pela infografia começa a tomar algumas decisões 

em relação à composição visual da mesma, ou seja, de como os diversos elementos a 

serem articulados serão dispostos espacialmente e as relações que manterão uns com os 

outros. Em suma: é durante a feitura (e, eventualmente, as refeituras) do esboço que o 

infógrafo vai decidir sobre as formas de esquema e de esquematização a serem 

combinadas na confecção da peça infográfica. Uma vez tendo decidido esse esboço (ou 

ao menos definido sua provável “forma final”) a partir de informações preliminares 

(imagens fotográficas, depoimentos etc.), o passo seguinte diz respeito às peculiaridades 

dos demais textos a serem mobilizados: os icônicos e os verbais. 

 

3.3.3 O estatuto das imagens: Goodman e Peirce 

 

Se a infografia jornalística busca desempenhar uma função abertamente referencial, na 

medida em que ela busca representar o mundo e/ou alguns de seus aspectos, ela o faz 

através da inter-relação entre textos verbais e icônicos. Os modos como isso ocorre 

                                                 
410

 Isso lembra muito o modus operandi das histórias em quadrinhos, onde o roteirista não precisa saber 

desenhar, mas deve ter o domínio da linguagem visual (composição, iluminação, uso de cores), não o 

domínio da produção. E, ainda no âmbito do jornalismo, vale lembrar que antigamente o trabalho do 

repórter era “reportar”, ou seja, relatar oralmente o que tinha visto e/ou ouvido para um outro profissional 

(o “redator”) redigir as suas informações. 
411

 Por “mistas”, entendemos as imagens que utilizam simultaneamente imagens fotográficas e 

desenhadas. Um exemplo desse tipo de imagem está presente em VALERO SANCHO, 2001: 107. 
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geram diferentes efeitos de sentido e aqui é interessante fazer algumas considerações a 

respeito dos estatutos que diferenciam fotografias e desenhos, os quais poderíamos 

chamar de estatutos de referencialidade. Desenhos e fotografias podem ajudar na 

composição visual de uma infografia; porém, do ponto de vista semiótico, eles têm 

características bastante distintas. Aqui, vamos nos deter na inter-relação de conceitos 

propostos pelos norte-americanos Nelson Goodman e Charles Sanders Peirce. 

 

Goodman, em discussão feita nos anos 1960, pondera sobre os critérios de falsidade nas 

obras de arte: o que permite atestar que certas obras possam ser falsificadas ou 

consideradas falsas (fakes ou forgeries) e outras não? Para ele, era preciso distinguir 

entre arte alográfica e arte autográfica. A obra alográfica é aquela que pode ser 

copiada e/ou duplicada sem prejuízo à sua integridade ou autenticidade “originais”. É o 

caso da literatura: não importa quantas cópias de um texto sejam feitas, nem como são 

feitas (formato de bolso ou capa dura, tipias clássicas ou modernas etc.), ele continuaria 

(em tese) sendo o mesmo texto (os modos de transcrição, aqui, em tese não interferem 

no sentido da obra). Já um quadro é autográfico: uma cópia difere do original (porque o 

modo de transcrição é diferente e é também parte da obra), e aí faz sentido tentar 

distinguir se um quadro é original ou não; a intervenção técnica e manual do artista, 

nesse caso, é importante. Diz Goodman que um objeto de arte é autográfico “se, e só se, 

a distinção entre original e falsificação é significativa, ou melhor, se, e só se, mesmo a 

mais exata duplicação da obra não conta imediatamente como genuína” (GOODMAN, 

2006: p. 136)
412

. Para nossa discussão, o que interessa é a existência de elementos 

alográficos que ajudam na constituição das infografias; esses elementos, a princípio, são 

tomados como se devessem ser apenas “lidos” (e não interpretados), uma vez que eles 

                                                 
412

 A principal falha apontada por Genette (2001: 247-70) no raciocínio de Goodman é que, para ele, não 

interessa quem produz um texto (alográfico), mas apenas a produção do texto em si e o próprio texto em 

si; caso um macaco digitasse um texto e conseguisse “por coincidência” “escrever” uma obra com as 

mesmas palavras de um outro texto já escrito (pensemos no exemplo borgiano do Don Quixote de Pierre 

de Ménard, citado pelo próprio Genette), por algum motivo não veríamos aquele texto como obra, mas 

apenas como texto, desde que soubéssemos que foi um macaco quem “escreveu”. Para Genette, o erro de 

Goodman é não distinguir entre “ler” (perceber os mesmos sinais, a mesma ordem sintática das palavras) 

e “interpretar” (entender o que o autor quis dizer, preencher os vazios da obra etc.). Em suma: ler Don 

Quixote de Cervantes é ler a obra de Cervantes redigida no contexto cultural da Espanha (e também no 

contexto literário europeu) do século XVII; “ler” Don Quixote de Pierre de Ménard é ler uma outra obra, 

ainda que o “texto” seja “o mesmo”. Assim, uma produção alográfica pode ter níveis de “distinção 

significativa”, não no âmbito da duplicação mecânica (ou transcrição), mas da interpretação. 
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são tidos como textos “não literários”
413

, ou seja, o sentido que importa é seu sentido 

dito “literal” (ou melhor dizendo, “referencial”). 

 

Numa infografia ou similar, distintos recursos de linguagem e de produção de sentido 

(textos, imagens, recursos visuais) são mobilizados. Interessa-nos aquilo que podemos 

chamar de intertextos
414

 alográficos, textos que aparecem citados em sua “literalidade”, 

ainda que manipulados. É óbvio que a descontextualização de um texto e sua inserção 

em um novo contexto (o jornalístico, no caso) implica a modificação do seu sentido 

original. A questão é que aos olhos do leitor / espectador / ouvinte, em tese, parece não 

“haver” essa descontextualização por dois motivos. Um deles é a presença “física” da 

cópia da prova (a imagem de um cheque, o fac-símile de um documento, a fotografia de 

algo ou a gravação do depoimento de alguém); aos olhos do leitor / espectador / 

ouvinte, não há (para retomar os termos de Goodman) “distinção significativa”, não há 

“perda”, entre o original em questão e a cópia apresentada na esfera midiática digital
415

. 

Aqui, a percepção que se tem do desenvolvimento tecnológico também dá a sua 

contribuição cultural: os diversos tipos de enunciados produzidos pelo homem podem 

ser reproduzidos, com ou sem alteração (é no que se crê, muitas vezes). É óbvio que a 

gravação da voz de alguém é diferente da voz dessa mesma pessoa; é óbvio que não são 

a mesma coisa, mas há o aspecto indicial (no sentido dado por Peirce) que ainda 

emprestamos a essas cópias (mesmo que essa indicialidade esteja, na prática, sob 

suspeita, com as tecnologias digitais
416

). O exemplo da figura 52, montado com fac-

símiles de contrato e ofício do Tribunal Regional Eleitoral, ilustra esse efeito de 

referencialidade. 

                                                 
413

 Mesmo assim, as noções de autoria e obra continuam, de algum modo, válidas também para os textos 

de natureza “não literária”, desde que com as devidas restrições e adequações. Um exemplo bem simples: 

uma prescrição médica redigida por um médico (reconhecido como tal) e uma posterior cópia nossa desse 

mesmo texto, mas com nossa assinatura (e com o fato reconhecido de não sermos médicos). Aqui, temos 

os mesmos textos, mas não as mesmas “obras” (ou seja, interpretamos ambos de modos distintos) e, 

consequentemente, nem os mesmos efeitos ilocucionários. O mesmo raciocínio vale para relatórios, 

atestados médicos, pesquisas, receituários, obras de referência e muitos outros exemplos. 
414

 Intertexto no sentido dado por Genette: uma relação de co-presença entre dois ou mais textos, pela 

presença efetiva de um texto em outro, através de citação, da alusão ou do plágio (1982: 8-9); portanto, 

diferente da acepção classicamente atribuída a Kristeva (1974). 
415

 O discurso comum no campo da informática e das tecnologias digitais é: não há diferença entre um 

original digital e as suas cópias também digitais, pois não haveria perda de informação nesse processo. 

Isso vale potencialmente, por exemplo, para um arquivo de som em formato MP3 e as suas futuras cópias, 

desde que respeitadas as configurações do arquivo original: mesma taxa de bits, mesma taxa padrão de 

amostragem etc. 
416

 O que não significa que a indicialidade estivesse mais tranquila e confortável antes do advento, 

desenvolvimento e popularização das tecnologias digitais, ou seja, no tempo das tecnologias ditas 

analógicas. 



266 

 

 

Figura 52 – sidebar publicado no O Globo 

 

O outro motivo (necessariamente complementar ao primeiro) é o que Philippe Lejeune 

(2002: 36) chama em outro contexto (das autobiografias) de pacto referencial, ou seja, o 

leitor / espectador / ouvinte confia num duplo pacto: o de que aquele texto (o 

autobiográfico, para Lejeune; o jornalístico, para nós) é referencial e que o que está 

textualmente visibilizado está de fato atrelado à realidade, pois diz respeito a algo 

exterior ao texto (por oposição ao texto ficcional), e o de confiar no responsável por 

esse mesmo texto (o autor, para Lejeune; o jornalista e/ou a empresa jornalística, para 

nós). Por conta desse duplo pacto cremos que as fotos publicadas no jornal não tenham 

sido manipuladas
417

 ou que as vozes (distorcidas em softwares de áudio) de testemunhas 

que não podem ser reconhecidas publicamente correspondem “palavra por palavra” 

àquilo que elas enunciaram
418

. Anteriormente (2010a), apontamos para o fato de que a 

presença desses transtextos (“intertextos”, corrigimos nós hoje) alográficos funcionava 

como uma espécie de garantia (referencial, acrescentamos agora) em relação à 

realidade. Ou seja, eles servem como aquilo que em Retórica costuma-se chamar de 

“provas extrínsecas” (atekhnai); como lembra Reboul, “testemunhas, confissões, leis, 

contratos etc.” (REBOUL, 1998: 49). Com isso, a infografia pode se abrigar 

retoricamente (mas não exclusivamente) do lado do logos. 

                                                 
417

 Cumpre lembrar: a técnica da reprodução fotográfica é alográfica. 
418

 Na ausência desse pacto referencial, a ficção, a ilusão, a paródia e outras modalidades textuais passam 

a ser aceitas pelo leitor / espectador / ouvinte. 
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Cremos ser necessário comparar a proposta de Goodman com os conceitos peircianos de 

token e type e com as categorias de sin-signo e legi-signo icônicos, por acharmos pontos 

de coincidência neles, ainda que em quadros teóricos distintos. Na sua classificação dos 

signos, baseada em três tricotomias, Peirce considera dez tipos de signos, dos quais dois 

em particular devem ser aqui lembrados: o sin-signo icônico e o legi-signo icônico
419

. A 

primeira tricotomia peirciana é constituída pelos quali-signos, sin-signos e legi-signos, 

ou seja, quando o signo é uma mera qualidade, um existente concreto ou uma lei geral, 

respectivamente. O sin-signo é um signo particular (onde a sílaba sin- significa “uma 

única vez”, como nas palavras “singular” e “simples”), uma coisa ou evento real e que é 

um signo, e que deve ser constituído de vários quali-signos (qualidades que são signos) 

de tipos particulares. O legi-signo é uma lei que é um signo, geralmente convencional e 

estabelecida culturalmente (PEIRCE, 1995: 51-2; 93: 100-1)
420

. 

 

Peirce exemplifica esses dois tipos de signos, sin-signo e legi-signo, com, 

respectivamente, um diagrama individual e um diagrama à parte a sua individualidade 

factual (1995: 55; 1993: 105-6). Ou seja: há um tipo de signo diagramático que é 

individual (ou seja, designa algo em particular, o token
421

) e um tipo de signo 

diagramático que é geral (ou seja, que é uma lei, nos termos de Peirce, e que seria o 

type). Assim, o objeto (referente) de uma fotografia (um cachorro, por exemplo) é um 

token, designa algo em particular; e, ainda que essa foto possa desempenhar uma função 

type (representar a classe dos cachorros numa enciclopédia), ela continua apontando 

para um caso particular, individual, que é o cachorro indicialmente registrado pela 

fotografia. Um desenho de um cachorro, por outro lado, tende a ser sempre type, porque 

designa uma classe ou espécie. 

 

Peirce atenta, ainda, para o fato de que os exemplos por ele citados, por serem icônicos, 

implicam na não existência (indicialidade) daquilo que representam, mas apenas na 

semelhança (iconicidade) que mantêm com o objeto representado. Assim, por serem 

ícones, devem ser interpretados como remas. Os remas fazem parte da terceira 

tricotomia de signos de Peirce, que trata de como o Interpretante irá representar o signo: 

                                                 
419

 Cumpre lembrar também: os signos, em Peirce, estão em constante articulação, nunca estão “soltos”. 

A apartação que fazemos aqui, do sin-signo e do legi-signo, é meramente didática. 
420

 Ainda que, para autores como Eco, todos os signos têm um forte componente convencional e cultural. 
421

 Uma das traduções possíveis de “token” (substantivo) em português é “prova”, e de “token” (adjetivo) 

é “nominal”. 
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signo de possibilidade qualitativa (rema), signo de fato, de existência concreta (dicente) 

ou signo de razão, de lei (argumento). Como a iconicidade é baseada na semelhança, 

não na existência concreta (vide sereias, unicórnios e outros seres fantásticos 

desenháveis, mas não reais), o que Peirce argumenta é que os diagramas são levados a 

se assemelhar iconicamente com aquilo que buscam representar no aspecto relacional 

das partes mostradas. A infografia, assim, estaria próxima, em alguns aspectos, do 

conceito de diagrama hipoicônico proposto por ele: 

 

os [hipoícones] que representam as relações, principalmente as diádicas, ou as que são 

assim consideradas, das partes de uma coisa através de relações análogas em suas próprias 

partes, são diagramas (...) Muitos diagramas não se assemelham, de modo algum, com 

seus objetos, quanto à aparência; a semelhança entre eles consiste apenas quanto à relação 

entre suas partes (PEIRCE, 1995: 64-6. Grifo no original) 

 

Se, por um lado, as infografias podem trazer imagens fotográficas (portanto, token) na 

sua constituição, por outro lado devemos considerar que tipo de infografia temos diante 

de nós: se ela é “um diagrama individual” ou “um diagrama, à parte sua individualidade 

fática”. O que isso significa? Que há infografias que apontam para fatos particulares 

(“individuais”) e infografias que apontam para casos gerais (“leis”, no sentido 

peirciano). Como lembra Peirce, o sin-signo icônico é todo objeto de experiência na 

medida em que algumas das suas qualidades façam determinar a ideia de um objeto 

(1995: 55; 1993: 105), enquanto o legi-signo icônico é todo tipo ou lei geral, na medida 

em que exige que cada um de seus casos incorpore uma qualidade definida e que o torna 

adequado para trazer à mente a ideia de um objeto semelhante (1995: 55; 1993: 105-6). 

 

A explanação de Peirce nos permite avançar na discussão. Dissemos no capítulo 1 que a 

infografia está inserida no conjunto geral da Esquemática. Aqui, outro aspecto pode ser 

percebido: os esquemas tendem a ser da ordem do type, pois visualizam objetos e/ou 

fenômenos em seu caráter de generalidade. Um exemplo simples: o esquema da 

molécula da água (H2O), caracterizado graficamente pelas letras H (hidrogênio) e O 

(oxigênio), serve para toda e qualquer molécula de água, e é, de certo modo, um 

esquema invariável (ou pelo menos, até que ocorra algo que modifique a percepção de 

sua composição); na mesma categoria poderíamos colocar as fórmulas da física clássica, 

da matemática, da biologia etc. Um esquema que tenda ao type seria um esquema que 

constrói uma proposição geral. A infografia jornalística, por sua vez, pode ser tanto da 

ordem do type (“como se forma um tsunami”, “como jogar curling”) quanto da ordem 
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do token (“veja como foi o terremoto no Chile”, “entenda a greve dos fiscais da 

Receita”), ou seja: pode se referir tanto à compreensão de fenômenos gerais quanto de 

eventos específicos, particulares, enunciando, assim, proposições gerais ou proposições 

singulares. Com isso, podemos dizer que seria tendencialmente sensato
422

 o uso de 

desenhos em infografias da ordem do type e o uso de fotografias em infografias da 

ordem do token. 

 

Em suma: as imagens alográficas em certos enunciados infográficos jornalísticos 

tendem a funcionar, por força ilocucionária e por conta do pacto referencial, como 

signos token (ainda que, como Peirce afirme, “índices e ícones nada asseverem”). Uma 

coisa é perceber fotos como elementos que funcionam discursivamente como signos de 

verdade, como “provas”; outra distinta é perceber as próprias infografias como signos 

token (ou seja, que apontam para aspectos peculiares da realidade tal como é entendida 

e apreendida pelo jornalismo) ou type (ou seja, que apontam para fatos regulares da vida 

cotidiana). Com isso, devemos ter em mente essa outra possibilidade de olhar para as 

infografias jornalísticas. Poderíamos dizer que, no primeiro caso, elas tendem a ser uma 

construção discursiva do universo jornalístico, baseado na factualidade e na notícia; no 

segundo, uma construção de um universo discursivo extra-jornalístico, baseado em 

outros discursos (científico, institucional etc.). 

 

3.3.4 O uso de desenhos 

 

Até aqui, pelo que se pôde perceber, as fotografias são imagens autográficas que tendem 

a focar no token, semioticamente falando. Mas é preciso também levar em conta o 

oposto, ou seja, as imagens alográficas que tendem a focar no type: os desenhos. Eles 

podem servir a várias finalidades: uma delas é substituir a fotografia quando esta não 

pode ser feita por algum tipo de proibição (é o caso dos desenhos feitos durante 

julgamentos nos quais é proibida a entrada de fotógrafos) ou impossibilidade temporal 

(algo que não existe mais ou o protótipo de algo futuro). Mas talvez o tipo mais 

importante de desenho para as infografias jornalísticas (ou, ao menos, para certos tipos 

de assunto), são os desenhos de função taxonômica, utilizados em áreas como a 

Botânica, a Zoologia e a Entomologia. Manfredo Massironi afirma que existem quatro 

                                                 
422

 Sensato, mas não obrigatório, vale ressaltar. 
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regras estruturais sobre as quais se baseia a representação taxonômica: 

 

- o uso do plano frontal (ou seja, o referente desenhado de frente); 

- o uso do sinal variado em suas três declinações (ou seja, a linha como objeto 

“isolado” ou “isolável”; a linha como contorno de algo que representa visualmente; 

e a linha como traço, regular ou irregular, grosso ou fino etc.); 

- a abolição do fundo, que é visto como elemento de perturbação da leitura do 

desenho; 

- a forçação da rígida fixidez do ponto de vista (MASSIRONI, 1996: 59-61). 

 

Uma diferença apontada por Massironi: na Botânica, as representações tendem a ser 

quase sempre frontais, ao passo que na Zoologia e Entomologia, as representações 

gradativamente vão se tornando sequenciais (ilustrando as várias etapas da vida de um 

espécime) e sucessivas (uso de vários pontos de vista distintos a partir do eixo de 

simetria do espécime)
423

 (1996: 63). Além disso, Massironi lembra que o desenho 

taxonômico tende justamente a deixar de lado as características individuais daquilo que 

é representado, para que se possa retratar a espécie, não o indivíduo. Afinal, as 

diferenças são maiores entre espécies distintas do que entre diferentes elementos de uma 

mesma espécie; assim, o desenho tende a trazer potencialmente todos os traços 

distintivos de uma dada espécie, não os traços particulares de um exemplar da espécie. 

Massironi analisa um exemplo disso a partir de alguns desenhos de plantas. 

 

Nestas representações botânicas são sempre excluídos os pequenos traços de desvio da 

norma que cada indivíduo único traz inevitavelmente em si. Aqui, cada indivíduo está para a 

espécie inteira, onde se evidenciam todas as características e traços pertinentes: é por esta 

razão que ainda hoje se prefere usar o desenho em vez da fotografia; porque a fotografia ao 

registrar um indivíduo, não poderia prescindir dos traços singulares e extravagantes, 

enquanto o desenho o pode fazer de maneira elegante e convincente (MASSIRONI, 1996: 

62). 

 

Peltzer (1992: 37-43) também discute a possibilidade de abstração dos universais 

através das imagens, e lembra que tanto a fotografia quanto o desenho permitem que se 

façam generalizações a respeito de uma espécie. Porém, como ele mesmo reitera, a 

fotografia pode captar imagens mais abstratas ou que possam expressar um conceito 

                                                 
423

 Os desenhos da personagem Hulk usados no tópico seguinte (3.3.5) são um bom exemplo da 

manutenção desses ideais taxonômicos (plano frontal, eliminação do fundo, fixação do ponto de vista, uso 

de imagens em sucessão) até os dias de hoje. Ou, melhor dizendo: existe uma gramática visual 

taxonômica. 
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universal, mas “será sempre a partir do particular e concreto, como espelho que é da 

realidade particularizada e concreta” (PELTZER, 1992: 40). 

 

O uso de desenhos do tipo taxonômico é comum em infografias jornalísticas da área de 

ciências e saúde, às vezes com pequenas variações, como o uso de perspectiva inclinada 

ou lateral, em vez de frontal. Por outro lado, a eliminação do fundo e a fixação do ponto 

de vista (além de ênfases visuais em determinados elementos) é quase uma tônica 

nesses casos. No exemplo a seguir (figura 53), uma das variações para comparar 

sintomas de doenças diferentes é repetir a mesma figura, na mesma posição. 

 

 

Figura 53 – sidebar publicado na Folha de S. Paulo 

 

Assim, acaba se instituindo uma espécie de “regra”: o uso do desenho para 

generalizações, o uso da fotografia para especificações, ainda que, como atesta Peltzer, 

fotografias possam ilustrar generalizações, como no exemplo a seguir (figura 54), onde 

aparece à esquerda a foto de um macaco, para representar a espécie. 

 

 

Figura 54 – infografia publicada no jornal italiano La Repubblica 
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Assim, uma infografia jornalística que se pretenda apontando para um referente 

específico deverá ou fazer uso de fotografias (quando for o caso) ou fazer uso de 

desenhos feitos de modo a parecerem “fotografias desenhadas”, com um certo nível de 

realismo e pouco ou nenhum grau de abstracionismo. Porém, como veremos no 

próximo tópico, podem existir diferenças entre o estatuto semiológico de uma imagem e 

sua finalidade jornalística. 

 

Sojo (2002) fala em “desenhos documentais” (dibujos documentales), que tentam 

plasmar aspectos da realidade com finalidades informativas, e que se diferenciam dos 

“desenhos interpretativos”, os quais são subjetivos e, por vezes, simbólicos. Porém, 

dado que o desenho não tem o caráter documental, ao menos nos termos aqui propostos, 

preferimos trabalhar com a oposição (ou melhor: com a diferença) entre desenhos 

“técnicos” ou “informativos” x desenhos “estetizantes” ou ilustrações. 

 

3.3.5 O papel das imagens: descrição e narração; referenciação e alegorização 

 

Devemos pensar também no potencial descritivo e narrativo das imagens. Aqui, 

baseamo-nos em proposta de André Gaudreault e François Jost (2004), a partir dos 

estudos de Christian Metz sobre a narrativa cinematográfica, em particular sobre a dupla 

temporalidade da narrativa em geral
424

. Gaudreault e Jost lembram que Metz propunha 

perceber como uma imagem (ou um conjunto delas) podia se tornar uma narração 

cinematográfica. São três as possibilidades, do ponto de vista semiológico 

(significante/significado) (os exemplos são nossos): 

 

- imagem: quando temos apenas um plano isolado e imóvel, equivalente a uma 

fotografia ou um desenho (onde significado = espaço, significante = espaço), ou seja: 

em termos narratológicos, não há alteração nem de tempo diegético nem de tempo 

narrativo, equivalente a uma pausa narrativa (tempo diegético Td = 0, tempo narrativo 

Tn = 0) (figura 55). 

 

                                                 
424

 Essa dupla temporalidade na narrativa escrita coloca, de um lado, o tempo da coisa narrada (dias, 

meses da diegese), de outro o tempo do ato narrativo (páginas). Ou seja: há uma série de acontecimentos 

dentro do tempo diegético e uma sequência de significantes pertinentes à materialidade do suporte. O 

mesmo princípio, com ajustes, vale para o cinema, histórias em quadrinhos e outras formas de narrativa. 
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Figura 55 - imagem do Hulk cinza 

 

- descrição: quando temos uma sequência de imagens (vários planos parciais e 

sucessivos) de um mesmo referente, visto por vários ângulos (onde significado = 

espaço, significante = tempo), ou seja: temos alteração de tempo narrativo, mas não de 

tempo-espaço diegético, equivalente a um conjunto de imagens de algo que não sai do 

lugar nem se move (há tempo gasto para mostrar as personagens e/ou objetos, mas não 

há tempo diegético que implique mudança de estado da ação das personagens, ou: 

tempo narrativo Tn > 0 e tempo diegético Td = 0) (figura 56). Além disso, como vimos 

no tópico anterior, Massironi afirma que quando se quer descrever um mesmo 

indivíduo, pode-se representá-lo em sucessão, observado de pontos de vista distintos, 

“determinados pelo eixo de simetria do animal” (1996: 63. Grifos nossos). 

 

 

Figura 56 – descrição com sequência de imagens do Hulk verde 

 

- narração: quando temos uma sequência de imagens (planos sucessivos) que implicam 

a noção de uma passagem de tempo, em função da mudança de estado de algo (onde 
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significado = tempo, significante = tempo); ou seja: temos alteração (passagem de 

tempo) do tempo narrativo e do tempo-espaço diegético (onde tempo narrativo Tn > 0 e 

tempo diegético Td > 0) (figura 57)
425

. 

 

 

Figura 57 – detalhe de sequência narrativa em HQ do Hulk 

 

Ou seja, resumindo: 

 

Tipo de imagem Relação entre narrativa e diegese 

Imagem (plano único) Tn = 0, Td = 0 

Descrição (vários planos no mesmo espaço-tempo) Tn > 0, Td = 0 

Narração (vários planos em diferentes espaço-tempos) Tn > 0, Td >0
426

 

Tabela 22 – relações entre tipos de imagem, narração e diegese 

 

Com isso, nota-se que é relevante também buscar perceber a função do elemento 

icônico-visual dentro de uma infografia jornalística: se cumpre uma função mostrativa, 

descritiva ou narrativa. Assim, pode ocorrer de uma infografia apresentar um conjunto 

de imagens equivalentes a uma descrição e o caráter narrativo ficar a cargo do texto 

                                                 
425

 Neste caso, percebe-se que um fragmento de reality show, onde uma câmera fixa esteja registrando 

tudo o que ocorre ao alcance de suas lentes, não equivale a uma narração. É correto que temos passagem 

tanto do tempo diegético quanto do tempo narrativo, e que eles tendem a ser iguais (ou seja, Tn = Th, 

desde que Tn ≠ 0 e que também Th ≠ 0); assim, eles equivalem ao que Genette chama, no âmbito da 

narratologia, de cena, ou seja, a “coincidência entre sucessão diegética e sucessão narrativa” (GENETTE, 

s.d.: 86). É ainda certo que essa cena seja possível nas circunstâncias acima citadas, onde Tn e Th podem 

ser equivalentes em termos de duração de tempo, enquanto que na literatura, nos quadrinhos e nos 

impressos em geral, é impossível obtermos Tn = Th (não há transposição de medida de tempo compatível 

e/ou comparável com o impresso). Mas há um problema: no caso da câmera do reality show não há 

narração, mas (a nosso ver e por nosso risco) apenas pura mostração, uma vez que não há mudança no 

espaço diegético, mas apenas no tempo diegético. 
426

 Pela tabela, se percebe que falta Tn = 0, Td > 0. Essa fórmula equivale, por exemplo, à inscrição da 

passagem do tempo em uma fotografia feita com o obturador aberto com velocidade baixa ou, como 

ocorre nos quadrinhos, à junção entre uma cena “congelada” e uma série de balões das personagens cuja 

extensão temporal é (no mundo real) maior do que o tempo da ação mostrada. Porém, o uso desse tipo de 

imagem é raro (para não dizer inexistente) em infografias, ainda que possa ocorrer no fotojornalismo. 
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verbal, ou as imagens serem narrativas e, por conta disso, o texto ser apenas descritivo. 

Obviamente há variações dessas relações, mas elas devem ser levadas em conta 

principalmente para que se possa afirmar, categoricamente, se uma infografia (ou, como 

dizem alguns, se toda) é narrativa ou se ela pode ser descritiva, ou ainda, apresentar 

momentos descritivos
427

. 

 

Além disso, é preciso especificar o estatuto das imagens, sejam elas fotografias 

(imagens alográficas) ou desenhos (imagens autográficas), em temos de uso jornalístico. 

Comecemos pelas fotografias: Verón (1991) propõe uma rediscussão sobre as “fotos de 

imprensa”, tidas geralmente como apenas as fotos ditas testemunhais, que registram o 

“momento”. Ou melhor: rediscutir que o fotojornalismo só se componha de fotos 

testemunhais. Na verdade, não é apenas de fotos testemunhais (das quais há muito 

poucas na imprensa informativa contemporânea, ressalta Verón) e de flagrantes que se 

faz a imprensa: há também fotos posadas (onde as personagens posam, a pedido do 

fotógrafo ou não), fotos ligadas ao que o autor chama de “retórica das paixões” (onde as 

condições de produção da foto são irrelevantes, pois o texto e/ou a legenda que a 

acompanharão darão uma outra abordagem à leitura da imagem ou serão pela foto 

influenciados) e fotos categoriais (ou “quase-conceitos”, imagens que servem para 

designar “enciclopedicamente” categorias, como profissões e animais, com ênfase no 

type daquela categoria)
428

. Eis um quadro (tabela 23) resumindo a tipologia proposta por 

Verón. 

 

Modalidades fotográficas Características 

Foto testemunhal Feita “ao vivo”, espontânea (pressupõe que fotógrafo não interfere nos fatos 

registrados) 

Foto posada O fotografado faz uma pose, por vontade própria ou do fotógrafo; aproxima-se 

da pose “álbum de família”. 
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 O que não impede que abordemos outros tipos textuais, como a injunção ou a argumentação. 
428

  Isso retoma a célebre discussão clássica de Goodman, também retomada por Umberto Eco e, porque 

não, discutida desde Wittgenstein: uma imagem de homem é o que? É uma imagem que designa o ser 

humano em geral? Uma imagem que mostra o que um homem faz no momento da foto? Ou uma foto 

daquele homem em particular? Uma variação desse questionamento é encontrada, por exemplo, em obra 

do professor de cinema Laurent Jullier, a propósito da fotografia que aparece na capa de seu livro 

L‟Analyse de Séquences, que mostra o ator Russell Crowe em cena do filme Gladiador; ele se pergunta o 

que ela é e oferece três maneiras de responder: 1) é o general romano Maximus (cuja resposta vai direto 

ao mundo sugerido da história, a ficção); 2) é Russell Crowe (ou, caso não haja os conhecimentos 

necessários para aceder ao token, podemos nos contentar com o type e dizer que é “um homem”; 3) é um 

retângulo de quase 15 centímetros por 10, onde o preto, o cinza e o branco se justapõem e se fundem. Ver 

JULLIER, Laurent. L‟Analyse de Séquences. Paris: Armand Colin, 2002: 11-2. 
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Retórica das paixões Foto é feita em um contexto específico e utilizada em outro completamente 

distinto; pressupõe que foto apresenta um tipo de clima (saudosismo, firmeza, 

tranquilidade etc.). 

Fotografia categorial Imagens anônimas, não apontam para este referente em particular, mas apenas 

para um elemento daquela classe (um médico qualquer, uma mulher qualquer, 

duas crianças quaisquer)429. 

Tabela 23 – tipologia das fotos de imprensa, a partir de Verón, 1991 

 

Assim como as imagens fotográficas têm diferentes estatutos no âmbito do jornalismo, 

o mesmo pode ocorrer com os desenhos. Aqui, é preciso considerar se eles têm função 

estritamente “referencial” (ou seja, desenhos realistas, como os feitos em situações de 

julgamento ao qual fotógrafos não têm acesso), cartunesca (desenhos cômicos, 

humorísticos, satíricos), ilustrativa (ilustrações para um texto) e/ou metafórica (como os 

desenhos estilizados etc.). Sobre os desenhos referenciais, a ideia é de que eles pareçam 

realistas (ao mesmo tempo em que devem ser feitos o mais rápido possível, em função 

do tempo). No caso das imagens cartunescas, elas se prestam a caricaturas e a todo tipo 

de desenho com carga potencialmente opinativa. Os desenhos ilustrativos servem para 

substituir uma foto que não se tenha ou para dar um clima específico a uma dada 

matéria. E, finalmente, nas imagens metafóricas, o aspecto cultural torna-se mais 

relevante e seu uso pode ser mais abertamente retórico ou mais abertamente 

informativo, neste último caso quando a metáfora é de conhecimento público ou tem a 

ver com certas referências culturais compartilhadas entre jornalista e leitor (CHAPPÉ, 

2005: 39-42). Podemos pensar, neste último caso, no uso metafórico (e simbólico), em 

material informativo sobre campanhas políticas, das cores azul / amarela e vermelha 

e/ou dos desenhos do tucano e da estrela vermelha, para fazer referência a candidatos do 

PSDB e do PT
430

 (figura 58). 

 

                                                 
429

 Aqui, basta a ausência de uma legenda, ou de qualquer outra indicação textual, para que uma pessoa 

anônima continue anônima, ou seja, para que ela permaneça no âmbito do type e não do token. 
430

 Há uma série de outros elementos pertinentes na discussão sobre fotografia e desenho, ligados à 

materialidade da imagem: qualidade fotográfica, uso de cores e/ou filtros, tipos de lápis, caneta ou 

software usados para desenhar, qualidade da impressão etc. Todos esses fatores são amplamente 

relevantes na produção de sentido tanto do texto infográfico quanto do texto jornalístico; porém, 

deixaremos explicitamente de lado esses aspectos, para não prolongarmos em demasia o tópico. 
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Figura 58 – detalhes de gráficos de intenção de voto da Folha de S. Paulo e de O Estado de São Paulo 

 

Massironi também comenta a natureza simbólica de algumas representações visuais; 

segundo ele, 

 

a necessidade de procurar representar conceitos abstratos de maneira visiva foi sempre 

perseguida. Mas as vias seguidas para atingir essa finalidade foram, nos fins do século XVII, 

quase exclusivamente a figuração e a representação ilustrativa de objetos em que era 

atribuída uma ligação simbólica com o conceito considerado (MASSIRONI, 1996: 152. 

Grifo nosso). 

 

Massironi lembra que a figura comunicativa mais utilizada nas imagens dessa época era 

a alegoria
431

 e, dentro desta, a personificação; ou seja, havia representações de objetos e 

pessoas que eram facilmente reconhecíveis, mas, na prática, essas representações 

deviam ser decodificadas como “significantes de diversos significados” (1996: 152), o 

que as tornava pertencentes não ao mundo dos sentidos, mas ao mundo das ideias. E, 

por ser uma ideia, ela deveria estimular os sentidos para, num momento seguinte, esses 

mesmos estímulos serem negados. Assim, diz ele, a imagem alegórica deve informar 

que “cada dado sensível é inigualável e não digno de fé: quem se fia nos sentidos só 

incorre no erro e também no pecado” (1996: 152)
432

. Com o progressivo uso da 

perspectiva, porém, as imagens deixam de ser alegóricas e simbólicas, e passam a 

desempenhar funções taxonômicas, gerando a ideia de que era possível ter comparações 

visuais entre diferentes espécimes de um mesmo ser, por exemplo, uma vez que as 

                                                 
431

 Alegoria: “descrição ou narrativa de que se pode tirar, por analogia, um ensinamento abstrato, 

geralmente religioso, psicológico ou moral; exemplos são o provérbio, a fábula e a parábola” (REBOUL, 

1998: 243). 
432

 Um exemplo de Massironi é a representação do tempo antes do desenvolvimento da mecânica 

moderna. O tempo foi representado, em distintas culturas antigas, de vários modos alegóricos: um velho 

descarnado e quase nu, de barba e/ou cabelos brancos; uma serpente que morde o próprio rabo; um 

monstro de três cabeças, a de um lobo (que representava o passado), de um leão (o presente) e de um cão 

(o futuro); e folhas de álamo (MASSIRONI, 1996: 154). É com base nesse conhecimento alegórico que 

podemos tentar compreender melhor uma pintura como a Alegoria da Prudência (1565), de Ticiano. 
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imagens eram agora icônicas e descritivas, e não mais simbólicas e alegóricas. Assim, 

atualmente, o uso de imagens alegóricas parece restrito (mas não exclusivo) ao campo 

do religioso. 

 

3.3.6 Imagens com valor iconográfico 

 

Além das imagens com forte valor referencial-informativo, sob a ótica do jornalismo, 

devemos considerar ainda um outro tipo de imagem, cuja função é diferenciada. A ela, 

poderíamos chamar de imagem de valor iconográfico, a partir da denominação proposta 

por Erwin Panofsky (1986: 19-28). Para o autor, uma imagem tem valor iconográfico 

quando, de algum modo, ela tem valor de predicado em relação ao sujeito, a ponto de 

nos permitir reconhecer quem é esse sujeito; além disso, essa imagem também deve ter 

algum valor de qualificação, agregado cultural ou simbolicamente
433

. É comum que 

encontremos na imprensa exemplos infográficos que usam imagens cujo valor é mais 

iconográfico do que referencial-informativo. É o caso da tabela abaixo (figura 59), que 

mostra uma imagem do personagem Mario, do videogame Mario Bros, da Nintendo. A 

presença de sua imagem tem muito mais um valor ilustrativo do que referencial-

informativo, a ponto de sua ausência não interferir, do ponto de vista lógico, na leitura 

dos dados. Por outro lado, deve-se concordar que a presença desse tipo de imagem tende 

a ter, junto a públicos específicos, um forte valor passional
434

. 

 

                                                 
433

 O exemplo que Panofsky nos dá é o de um quadro do pintor veneziano Francesco Maffei, do século 

XVII, que retrata uma mulher que segura numa das mãos uma bandeja com uma cabeça decapitada de 

homem e na outra mão uma espada. A partir da Bíblia, a mulher foi tomada como sendo Salomé com a 

cabeça de São João Baptista, apesar da espada que não existia (pois não foi a própria Salomé quem 

decapitou São João Baptista); por outro lado, a Bíblia também fala de Judite, que degolou Holofernes 

com uma espada, mas a cabeça deste fora colocada num saco e não numa bandeja. Assim, era necessário 

procurar motivos anteriores à feitura da obra de Maffei; assim, Panofsky lembra que não existem 

representações anteriores de Salomé com uma espada, mas que havia representações outras de Judite com 

uma bandeja, o que leva à dedução de que a mulher representada era Judite, e não Salomé. Mas o que 

interessa aqui é se seria aceitável que Salomé pudesse ser representada com uma espada. Diz Panofsky 

que não: “a espada era um atributo honorífico de Judite, de muitos mártires e de virtudes tais como a 

Justiça, a Fortaleza, etc., e, portanto, não era lógico que fosse atribuído com propriedade a uma jovem 

lasciva” (PANOFSKY, 1986: 26). Em suma: a espada pode predicar Judite, mas não Salomé. 
434

 Autores como Paolo Fabbri (2000) buscam incorporar aos estudos sobre o signo o âmbito da 

passionalidade, em detrimento da lógica que afeta majoritariamente os vários tipos de análise semiótica. 

Fabbri lembra de autores como o último Barthes. que buscava acrescentar o passional ao semiótico, e 

remete posteriormente o leitor a autores como A. J. Greimas e Jacques Fontanille. 
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Figura 59 – tabela publicada na revista equatoriana Vanguardia 

 

Ainda com relação às imagens iconográficas, é preciso lembrar que Tattiana Teixeira 

defende que nem toda articulação esquemática é uma infografia, e ela mesma diz: 

“defendemos que eles [gráficos, tabelas e mapas] não são infográficos, apesar de 

reconhecermo-los como elementos iconográficos, de indiscutível valor informativo” 

(TEIXEIRA, 2007: 114). Fazemos essa lembrança porque uma coisa é afirmar que esses 

“elementos iconográficos”, como diz a autora, não são infografias jornalísticas (com o 

que concordamos), mas outra coisa bem distinta é dizer que esses elementos não são 

infografias, mas sim “elementos iconográficos” (do que discordamos). Ao que parece, 

Teixeira segue a proposta feita por Peltzer (1992), que relaciona gráficos (de barras, 

tabela etc.), infográficos, mapas, símbolos, ilustrações, quadrinhos e iconografias 

animadas como “códigos do jornalismo iconográfico”. Vale lembrar o que Peltzer 

considera como “iconográfico”. 

 

Iconográfico (...) pode ser o visual não fotográfico, nem linguístico, nem paralinguístico
435

, 

nem a diagramação das próprias séries visuais. Trata-se de uma linguagem jornalística que 

inclui códigos linguísticos, icônicos, fotográficos e de diagramação ou estéticos. Também 

deve – e isto é importante – contar com os códigos que respeitam diretamente ao 

jornalístico, ou seja, a sua necessária adequação à realidade atual e à comunicação pública, 

social ou de massas (PELTZER, 1992: 26-7). 

 

Em nossa percepção, o que ocorre é o seguinte: Teixeira admite que gráficos e tabelas 

sejam elementos iconográficos porque, de algum modo (e nisso concordamos com a 

                                                 
435

 Acrescentamos que, para nós, a diagramação é um tipo de linguagem visual, mas ela também é 

paralinguística, uma vez que ela dá ênfase a determinados enunciados textuais (manchetes, matérias) e 

visuais (fotos, desenhos, infografias) e a outros não. 
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autora), eles predicam (no sentido dado por Panofsky) os textos que acompanham (ver 

exemplo da própria autora, figura 60). 

 

 

Figura 60 – à esquerda, gráfico publicado em Veja; à direita, editado por Tattiana Teixeira 

 

Ver um gráfico estatístico de linhas numa editoria de economia é normal; ver o mesmo 

tipo de gráfico numa matéria de esportes cria um efeito de sentido distinto para essa 

matéria. Decididamente, esse gráfico pressupõe, de início, um leitor não apenas 

alfabetizado (o que, na verdade, todos eles pressupõem), mas também um leitor não 

temerário diante do mundo da Estatística ou da Matemática, talvez um provável adepto 

do “futebol de resultados”. Nesse sentido, seria mais correto dizer que gráficos e tabelas 

têm valor iconográfico no contexto dos demais tipos de textos existentes numa página 

de jornal. 

 

3.3.7 Descrição e narração: textos verbais e icônicos 

 

Como vimos em 3.3.1, as palavras são o material semiótico que tem maior capacidade 

de denominação, ao passo que as imagens têm uma maior capacidade de mostração, de 

ostensão, de descrição (GAUTHIER, 1996; GUBERN, 1987; JOLY, 1994). Objetos 

concretos, com existência física, tanto pode ser descritos verbal como visualmente, 

dependendo da quantidade de detalhes e interesses em um e outro caso; objetos 

abstratos (ideias, conceitos, teorias), por sua vez, só podem ser descritos verbalmente 

(ainda que objetos abstratos possam ser “semantizados” visualmente dentro de uma 

dada cultura ou situação social através de uma metáfora de ou outra figura de 

retórica
436

). Aqui, vamos analisar os modos como os textos verbais e icônicos se 

apresentam numa infografia jornalística. 

                                                 
436

 Como ocorre, no Brasil, com o conceito de inflação, muitas vezes representado por um dragão. 
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Existe desde a Retórica clássica uma classificação dos tipos de descrição
437

, conforme o 

referente em questão, como se vê na tabela 24. 

 

Referente Tipo de descrição 

pessoas retrato moral (etopeia) 

retrato físico (prosoprografia) 

coisas - 

lugares topografia e paisagem 

tempos cronografia 

animais - 

plantas - 

Tabela 24 – tipos de descrição narrativa conforme o referente 

 

Fica claro que, com exceção dos tempos (que são abstratos), todos os demais referentes 

pertencem ao universo do concreto. Mas o próprio fato de os tempos poderem ser 

descritos mostra a possibilidade do texto verbal em fazer a descrição (ainda que 

aproximada
438

) desse tipo de referente. Ao mesmo tempo, percebe-se que os objetos de 

descrição, em relação ao jornalismo, são praticamente os mesmos, com exceção dos 

eventos, que não têm um lugar na classificação acima (pois devem ser narrados). 

 

No que diz respeito ao texto verbal, é preciso verificar os modos de sua existência na 

infografia. Se consideramos a existência de infografias descritivas ou narrativas, então 

precisamos considerar as semelhanças e diferenças entre textos narrativos e descritivos. 

Para iniciar tal discussão, pode ser útil lembrar o pesquisador Jean-Michel Adam, que 

propôs uma teoria das sequências, na qual pretende considerar a existência, entre a frase 

e o texto, de um nível intermediário de estruturação, que compreende os períodos e as 

macroproposições. Essa teoria propõe uma divisão dos textos conforme o tipo de 

sequencialidade presente neles, ou seja, esses textos podem ser narrativos, explicativos, 

argumentativos, descritivos e/ou dialogados (ADAM, 2008: 203-4), ainda que Adam 

busque redefinir a proposição descritiva nos termos em que propôs anteriormente 

(ADAM & PETITJEAN, 2006: 81), na medida em que a descrição “se trata menos de 

uma organização estrutural do que de um repertório de operações: qualificação de um 

                                                 
437

 Na retórica antiga, a descrição (ou descriptio) é também conhecida como écfrase (do grego, 

ekphrasis), e era vista como um exercício de estilo (BARTHES, 1987: 34; ECO, 2003: 186; 2007: 245-

50). 
438

 Como vimos em 3.3.5, nota 425, não existe “equivalência de medida” entre tempo e verbo, ou seja, 

entre o tempo de duração de um dado evento e a verbalização por escrito a respeito desse mesmo evento. 
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todo, seleção de partes desse todo, qualificação de partes, renomeação do todo etc.” 

(ADAM, 2008: 205). Isso porque as proposições de sequências argumentativas, 

narrativas e explicativas apresentam uma organização interna pré-configurável, 

enquanto a sequência descritiva apresenta um nível pequeno de ordenamento.  

 

Dentro das infografias jornalísticas, tendemos a encontrar majoritariamente (mas não 

unicamente) dois tipos de sequências textuais: as descritivas e as narrativas. No 

primeiro caso, temos as infografias que descrevem objetos, decompostos visualmente 

(através da “desmontagem” visual de suas partes componentes); no segundo caso, temos 

as infografias que narram sequências temporais que relatam mudanças de estado e ações 

envolvendo personagens; a questão, nestes casos, é atentar para quem desempenha a 

função descritiva: se as imagens, os textos ou ambos
439

. 

 

Façamos uma rápida comparação entre os exemplos das figuras 61 e 62. O primeiro fala 

sobre os 20 pontos do corpo humano mais ricos em bactérias; em uma de suas 

sequências textuais, lê-se na seguinte ordem os enunciados “n. aproximado de espécies 

de microorganismos”, “proliferam-se em ambiente oleoso”, “proliferam-se em ambiente 

seco” e “proliferam-se em ambiente úmido”. Aqui, o único ordenamento lógico é entre 

o primeiro enunciado (que tematiza) e os demais (que são por ele tematizados); entre os 

enunciados tematizados, não há relação lógica (exceto uma suposta ordem alfabética: 

“oleoso”, “seco”, “úmido”, que em nada interfere na articulação lógica entre os 

enunciados). Aqui, o ordenamento é mínimo. Podemos dizer que RGVs pautadas pela 

descrição tendem a cumprir uma função espacializante. 

 

 

Figura 61 – detalhe de infografia descritiva, publicada na Folha de S. Paulo 

                                                 
439

 Como veremos ainda neste tópico, as imagens dispostas de modo sequenciado podem tanto descrever 

quanto narrar, dependendo dos modos como elas são produzidas individualmente e posteriormente 

articuladas entre si. 
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Muito diferente é o clima sequencial-narrativo da figura 62, sobre o funcionamento dos 

empréstimos, financiamentos e especulação no mercado financeiro, aqui totalmente 

personalizado em seres referenciais (fictícios ou não): “1. Maria, assalariada, recebe um 

depósito de R$ 5.000,00 em sua conta corrente no banco A. 2. Como Maria não vai 

sacar todo o dinheiro, o banco A dá um financiamento de R$ 4.000,00 ao marceneiro 

João para a compra de ferramentas. 3. A loja de ferramentas aplica os R$ 4.000,00 

recebidos no banco B”, e assim sucessivamente. Aqui, o ordenamento é fundamental 

para a compreensão dos enunciados. Podemos dizer que RGVs pautadas pela narração 

tendem a cumprir uma função temporalizante. 

 

 

Figura 62 – detalhe de infografia narrativa, publicada na Folha de S. Paulo 

 

Mas uma coisa é afirmar que uma infografia jornalística seja descritiva ou narrativa, 

outra bem diferente é perguntar qual tipo textual predomina na infografia, se a narração 

ou a descrição. É preciso ter em mente, aqui, o local de fala de cada autor em relação a 

suas ponderações. Por exemplo: a pesquisadora de jornalismo Tattiana Teixeira (2007, 

2009) fala na infografia como um tipo de narrativa jornalística, em nenhum momento 

aludindo ao caráter descritivo da mesma. Já um autor da área da Linguística (por 

exemplo, MARCUSCHI, 2007) admite a inexistência de tipos textuais que possam ser 

“puros”, ou seja, ou apenas narrativos ou apenas descritivos ou apenas de uma outra 

natureza. Concordamos com a posição adotada por Marcuschi, na medida em que os 

gêneros tendem a se mesclar constantemente, mesclando também as estratégias e modos 

de enunciação pertencentes a cada gênero, em determinado momento histórico. Assim, a 

nosso ver, o texto infográfico jornalístico tende no mínimo a oscilar entre momentos 

narrativos e momentos descritivos
440

. 

                                                 
440

 Além de outros possíveis: injuntivo, argumentativo etc. 
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Sendo assim, é importante considerar quais elementos e aspectos que caracterizam (e 

que diferenciam) as sequências descritivas e narrativas. Entre os autores que se 

detiveram nos textos descritivos (ou melhor: na descrição) estão Philippe Hamon, em 

estudo sobre as características da descrição dentro da narrativa a partir de textos de 

Émile Zola (1976), e Jean-Michel Adam, com André Petitjean (2006), em estudo mais 

amplo sobre o texto descritivo. Hamon afirma que a descrição distingue-se 

tradicionalmente da narrativa pelo fato de que a primeira é um “corte” na segunda
441

: a 

narrativa se interrompe e dá espaço para o cenário passar para o primeiro plano; ao 

leitor, por sua vez, ficaria o seguinte critério de distinção: a descrição descreve objetos, 

a narração descreve ações. Mas Hamon não se satisfaz com esse critério e propõe outros 

parâmetros para a descrição, afirmando que ela: 

 

a) forma um todo autônomo, uma espécie de bloco semântico; 

b) é uma espécie de “complemento-aperitivo” da narrativa; 

c) se insere livremente na narrativa; 

d) é desprovida de signos e marcas específicas; 

e) não é objeto de nenhuma imposição a priori (HAMON, 1976: 57). 

 

Hamon propõe que a descrição apareça na narrativa como “obrigação” das personagens, 

nunca do autor
442

, pois este não deve “aparecer nem transparecer no seu enunciado 

como tendo o ar de monopolizar em seu único benefício (postulado de „objetividade‟, de 

„impessoalidade‟)” (HAMON, 1976: 58). Assim, as personagens devem: 

 

- olhar o objeto a ser descrito (através de janelas, portas abertas, espelhos, dispondo 

de luz e visão; a descrição deve ser sentida pelo leitor como “tributária dos olhos da 

personagem”, que detém um poder ver); 

- falar do objeto (sendo a personagem conhecedora do objeto – técnico, especialista, 

profissional etc. – e usando termos técnicos e pormenores direcionados a quem 

desconhece tal objeto, como neófitos, aprendizes, não instruídos, a fim de explicar, 

nomear, enumerar, mostrar, descrever etc.); 

- ou agir sobre o objeto a ser descrito (a personagem trabalha, manipula, desmonta, 

                                                 
441

 Na narratologia, esse corte equivale à pausa descritiva, onde um “segmento do discurso narrativo 

corresponde a uma duração diegética nula” (GENETTE, s.d., 93). Ou: Tn = n, Th = 0, logo Tn  > Th. 
442

 Mas a nosso ver, narratologicamente falando, a descrição pode não ser obrigação do narrador... 



285 

 

repara, fabrica algo em presença ou não de um terceiro “interessado”) (HAMON, 

1976: 58-63). 

 

Percebe-se, aqui, que a descrição pode ser o resultado de um determinado acúmulo de 

informações (dados, detalhes, adjetivos) a respeito de algo
443

. Esse acúmulo textual 

parece indicar que, quanto mais informações a respeito de um dado objeto 

(desconhecido ou pouco familiar para o leitor), melhor (ou mais verossímil) a descrição; 

quanto mais a descrição for “inflada” de referências descritivas (pelo menos até certo 

limite), mais eficiente tende a ser. Apesar dessa diversidade de possibilidades (olhar, 

falar, agir), Hamon afirma que todas essas sequências-tipo são, no fim das contas, 

variações de uma modalidade de transmissão de um saber que tem a seguinte forma: 

 

autor 
_________________________________________________________________________ 

1 personagem de destinador – saber – 1 personagem de destinatário 
_________________________________________________________________________ 

leitor 

 

É importante aqui fazer um acréscimo: se, no texto verbal, narrar deve ser uma 

“obrigação” das personagens, como fica essa obrigação de narrar através de imagens? 

Se, para Hamon, descrever no texto literário é obrigação das personagens, como esse 

estatuto se estabelece no âmbito das imagens? Vimos que Jost e Gaudreault defendem 

que as imagens podem ser mostrações, descrições ou narrações; isso, porém, diz 

respeito apenas ao objeto referenciado; falta ver aqui (para manter o paralelo com o 

pensamento de Hamon) o aspecto do ponto de vista de quem mostra (e, 

consequentemente, para quem mostra). Na narratologia proposta por Gérard Genette 

(s.d.: 159-60), fala-se em modo, ou seja, na maneira pela (ou na distância da) qual se 

escolhe um “lugar” para narrar a história (ou ponto de vista). Essa escolha depende do 

tipo de narrativa (de acontecimentos ou de falas). Uma dessas possibilidades de 

narrativa dos acontecimentos é aumentar a quantidade de informação pormenorizada e 

diminuir (ou mesmo eliminar) a presença do narrador, criando-se o efeito “os fatos 

                                                 
443

 Hamon, em nota de rodapé, cita Gaston Bachelard, para quem o espírito científico caracteriza-se pela 

“acumulação de adjetivos sobre um mesmo substantivo” (BACHELARD apud HAMON, 1976: 148). 
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falam por si sós”, onde o narrador é “apenas” um mostrador
444

. Assim, diz Genette, 

“fingir mostrar é fingir calar-se” (GENETTE, s.d.: 164). Outro aspecto importante é a 

perspectiva (ou focalização), ou seja, a “posição” que o narrador assume na narrativa. 

São três as possibilidades, nas quais o narrador sabe mais (>), sabe menos (<) do que o 

personagem ou o narrador pode ser um (ou mais de um) dos personagens: 

 

- narrador onisciente (narrador > personagem) = narrativa não-focalizada ou 

tradicional (focalização zero); 

- narrador restrito (narrador = personagem) = focalização interna, que pode ser fixa 

(um só narrador. Exemplo.: dr. Watson, nas aventuras de Sherlock Holmes ou 

Hasting, nas aventuras de Hercule Poirot), variável (narradores se alternam 

temporalmente. Exemplos: o livro As Meninas, de Lygia Fagundes Telles) ou 

múltipla (diferentes narradores narram um mesmo evento. Exemplo: a animação 

Deu a Louca na Chapeuzinho ou o livro O Assassinato no Orient Express, de 

Agatha Christie); 

- narrador objetivo (narrador < personagem) = focalização externa. 

 

É possível transpor isso para o âmbito das imagens? Acreditamos que sim, desde que 

efetuemos a troca do termo “narrador” por “mostrador”, uma vez que: 

 

- narrador = aquele que narra os eventos (literatura, contos orais, HQs) 

- mostrador = aquele que mostra os eventos (quadrinhos, cinema, TV)
445

. 

 

Krees & van Leeuwen, por exemplo, abordam a questão da distância social representada 

nos vários tipos de imagem. Um dos exemplos ilustrativos que eles dão (figura 63), é o 

de um diagrama publicado em um jornal australiano, sobre um assassinato em Sydney; 

segundo eles, 

                                                 
444

 Em conformidade com o que os americanos chamam de showing, em oposição a telling, que seria a 

narração. 
445

 André Gaudreault e François Jost propõem o termo “mostrador” para designa aquele que mostra, e que 

não é nem o diretor, nem um personagem, mas uma espécie de “equivalente”, no âmbito audiovisual, ao 

narrador no âmbito verbal (não há narração verbal sem narrador, nem mostração audiovisual sem 

mostrador). Alguns exemplos bem distintos de mostração seriam filmes como Festim Diabólico (Alfred 

Hitchcock, 1948), com sua câmera “ininterrupta”, Cloverfield: Monstro (J.J. Abrams, 2008) e sua câmera 

“nervosa” em ponto de vista de quem filma, ou ainda Profissão: Repórter (Michelangelo Antonioni, 

1975) e sua câmera saindo do hotel e voltando a ele durante a morte da personagem de Jack Nicholson. 

Os exemplos aqui citados são bem diferentes do citado na nota 425 do tópico 3.3.5, na qual fazemos 

referência ao fragmento de reality show no qual só há (termo nosso) “pura mostração”. 
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“a figura humana em diagramas é quase sempre mostrada a meia ou longa distância – 

objetivamente, „como se fôssemos uma árvore na paisagem‟ (...). O diagrama [analisado 

pelos autores] mostra exatamente o que aconteceu, de uma distância objetivada e 

impessoal
446

 (e de um ângulo alto) (1996: 133). 

 

 

Figura 63 – diagrama publicado em jornal australiano e analisado por Kress e van Leeuwen 

 

Em compensação, os depoimentos das pessoas próximas à vítima são mostrados 

acompanhados de fotografias delas em enquadramentos do tipo close-up, denotando 

proximidade e emotividade. Ou seja: haveria uma diferença entre quem olha e mostra à 

distância e entre quem olha e mostra de perto. Essas diferenças são diferenças de 

mostração. Porém, elas não são uma regra geral; vejamos o exemplo a seguir, figura 64, 

publicado no jornal Diário de Pernambuco, que apresenta uma pequena variação de 

mostração
447

. 

 

 

Figura 64 – quadrinização de assalto publicada no Diário de Pernambuco 

 

O exemplo aqui tende a fazer uso desse enquadramento “objetivante”, com exceção do 

                                                 
446

 “In diagrams the human figure is almost always shown in medium long or long shot – objectively, „as 

if he were a tree in a landscape‟ (…). The diagrams show exactly what happened, from an objectifying 

and impersonal distante (and from a high angle)”. 
447

 A quadrinização foi publicada no jornal originalmente em uma disposição vertical dos quadros; para 

melhor visualização, essa disposição foi refeita, obedecendo ao padrão esquemático típico dos quadrinhos 

ocidentais (da esquerda para a direita, de cima para baixo). 
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segundo quadro (acima, à direita), onde se adota o ponto de vista do assaltante
448

. Ao 

mesmo tempo, o leitor é “jogado” dentro da cena; neste quadro, em particular, há um 

outro tipo de mostração, diferente dos demais. 

 

Assim, se para Hamon, o texto descritivo se caracteriza por uma série de acúmulos de 

descrição, na infografia as imagens (desenhadas e/ou fotografadas, e por terem como 

característica o acúmulo de informações icônico-visuais) auxiliam a descrição textual. 

Vejamos as possibilidades de descrição propostas por Hamon (1976: 67-72): 

 

a) descrição mais técnica, com o uso de termos (técnicos) monossêmicos, nomes 

próprios e idioleto profissional (jargões), que tornam o texto menos legível 

(mais dessemantizado) e, na mesma proporção inversa, aumentam o seu grau de 

tecnicidade; aos poucos, o autor pode fazer uso de predicados explicativos, 

qualificativos, parafraseantes e/ou metafóricos, de clichês, de associações 

estereotipadas, de comparações, de aposições explicativas e de outras 

possibilidades para esclarecer aos poucos a obscuridade do texto; 

b) descrição mais identificável, com uso de elementos semanticamente conhecidos 

ou identificáveis pelo leitor para, a partir daí, usar metáforas e outras figuras fora 

do horizonte de expectativas do leitor (o que caracteriza os textos fantásticos, 

que partem do conhecido para o desconhecido); 

c) descrição “ilegível”, onde o autor combina um léxico técnico, especializado, 

com predicados também técnicos, especializados; 

d) descrição de máxima legibilidade, onde tanto o léxico quanto os predicados são 

altamente estereotipados, tautológicos, redundantes, pleonásticos; 

e) descrição como pura nomenclatura de termos técnicos (ilegíveis) sem predicados 

explicativos, como prospectos de vendas e catálogos de inventários, ou 

descrição com uso de predicados e paráfrases metafóricas; nesse caso, tem-se 

dois extremos: a descrição técnica, seca, escolar, e a descrição metafórica, 

“poética”, que produzem sentidos distintos; e 

f) descrição como puro seguimento de predicados de legibilidade forte 

(comparações e metáforas institucionalizadas, clichês, estereótipos) para objetos 

de difícil descrição (a beleza feminina, o vinho, as rosas), podendo-se fazer uso 

                                                 
448

 Esse enquadramento lembra tanto uma das sequências finais do filme Spellbound, de Alfred Hitchcock 

(1945), quanto jogos de videogame em primeira pessoa (Doom, Quake, Wolfenstein). 
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de termos referentes aos sentidos humanos (paladar, audição, tato, vista e 

olfato). 

 

Percebe-se que as formas de descrição proposta por Hamon que mais se aproximam do 

habitus jornalístico são a a) (“descrição mais técnica”) e a d) (“descrição de máxima 

legibilidade”). Na verdade, a descrição jornalística tende a oscilar entre uma e outra 

forma, dependendo da área (leia-se “editoria”) e do assunto (mais técnico ou mais 

corriqueiro, respectivamente), ainda que outros fatores sejam relevantes (público-alvo, 

imagem do jornal, política ediotrial etc.). No caso particular das infografias 

jornalísticas, podemos acrescentar uma série de descrições possíveis, quase todas elas 

inter-relacionadas com fotos, desenhos e/ou pictogramas: a denominação do fato, a 

desambigualização dos atos mostrados, a especificação de itens pictográficos (pessoas, 

carros), a quantificação de itens volumosos, a descrição e a localização espacial etc. É 

preciso ter em mente ainda que cada tipo de imagem irá solicitar mais ou menos ou 

diferentes elementos descritivos (uma foto é mais particularizante do que um desenho 

taxonômico ou um pictograma, por exemplo). 

 

Mas talvez o mais importante é que, na infografia, narração e descrição tendem a ser 

instância sempre reunidas, sincreticamente interligadas entre si. Aqui, precisamos ter 

em mente algumas considerações: 

 

1. no texto verbal, descrição e narração devem se alternar, pois não podem “ocupar 

o mesmo espaço”, ainda que uma possa estar “dentro” da outra; 

2. no texto icônico-visual fixo (foto, desenho), a descrição é um elemento sempre 

presente: toda imagem referencial, não abstrata, sempre descreve algo; 

3. num conjunto de imagens cujos espaços-tempos ou tempos se modifiquem, além 

de sempre existir a descrição, a narração vai depender de uma interligação lógica 

(visual) entre as imagens, ou do uso de algum tipo de conector gráfico-visual 

entre elas (setas, flechas, números), ou ainda de uma conexão estabelecida 

através dos textos verbais, ou ainda das possíveis combinações dessas 

possibilidades (ver exemplo da figura 65). 
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Figura 65 – detalhe de infografia quadrinizada publicada no jornal O Estado de São Paulo 

 

Vários autores abordam a questão do aspecto narrativo em imagens fixas sequenciadas, 

mas talvez quem mais se aprofunde nisso seja Scott McCloud. O pesquisador norte-

americano discute um dos aspectos mais importantes dos quadrinhos, que é a conclusão, 

ou seja, aquilo que não é mostrado, mas que, ainda assim, “ocorre” no intervalo entre 

um quadro e outro, e cujo sentido o leitor é levado a complementar. Assim, McCloud 

diferencia seis tipos de transição quadro-a-quadro, conforme a tabela 25 (2005: 70-2): 

 

Tipo de transição Característica 

momento-a-momento tempo lento, mesmo espaço, ação quase inexistente 

ação-pra-ação tempo um pouco mais acelerado, mesmo espaço, personagens fazem coisas diferentes 

uma após a outra 

tema-pra-tema manutenção de um mesmo tema, espaços se modificam, tempo se modifica 

cena-a-cena tempos e espaços distintos, necessidade de dedução para interligar os quadros 

aspecto-pra-aspecto tempo muda ou não, espaços distintos, ressalta descritivamente diferentes aspectos de 

um lugar, atmosfera ou ideia 

non-sequitur nenhuma sequência lógica entre os quadros 

Tabela 25 – tipologia de transições quadro a quadro, proposta por McCloud (2005) 

 

Na maior parte das infografias jornalísticas, cujo desenvolvimento narrativo 

quadrinistico, do ponto de vista temporal, é pequeno, há grande tendência às transições 

do tipo ação-pra-ação, na qual as personagens executam ações uma após a outra; 

eventualmente, há transições tema-pra-tema, cena-a-cena ou aspecto-pra-aspecto, mas 

nesses casos o texto verbal desempenha papel importante para demarcar fatores 

temporais e/ou denominar diferentes espaços. Neste caso, o texto verbal desempenha 

papel importante, pois é ele quem vai criar as amarras entre os quadros, principalmente 

quando não parecem existir “pontos de continuidade” entre um quadro e outro. Vejamos 

dois exemplos. O primeiro deles (figura 66), extraído de uma infografia da Folha de S. 

Paulo, apresenta uma maior unidade “narrativo-visual”: os tons de cores são os 



291 

 

mesmos, há elementos que aparecem em mais de um quadro (os soldados, suas fardas, 

as armas). Com isso, há uma unidade entre os dois primeiros quadros, com o terceiro se 

constituindo uma espécie de “desfecho” da ação representada. Já no segundo exemplo 

(figura 67), extraído do O Estado de São Paulo, ocorre o inverso: não há nenhum 

elemento de continuidade entre os quadros; na verdade, eles parecem se articular 

visualmente do seguinte modo: o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, em 

função dos cenários compartilhados (asfalto, cidade ao fundo); fora isso, a impressão 

visual reinante é de completa independência entre os quatro quadros, uma vez que nem 

os personagens, nem os veículos automotores parecem ser os mesmos. Em suma: neste 

segundo caso, o texto verbal é vital para estabelecer a conexão narrativa entre os 

quadros. 

 

 

Figura 66 – quadrinização do tipo ação pra ação em infografia do jornal Folha de S. Paulo 

 

Figura 67 – quadrinização do tipo ação pra ação em infografia do jornal O Estado de São Paulo 

 

Além disso, se na literatura Hamon vai considerar que a descrição é o lugar de uma 

“pausa narrativa” na qual (ou a partir da qual) o texto se organiza (a descrição é vista 

por ele como uma “temática vazia” que terá de ser transformada pelo autor em uma 

“temática plena”), no jornalismo ocorre o contrário: a infografia, se vista como espaço 

de descrição, tende a ser o lugar que é organizado a partir da narrativa jornalística (ou 

seja, o texto noticioso), mas cuja funcionalidade só existe na medida em que o texto 

jornalístico (“narrativo”) pressupõe, em seu interior, o lugar dessa pausa narrativa (a 

infografia). Isso mostra um aspecto da relação entre a infografia e o texto jornalístico: 

ambos devem ser pensados ao mesmo tempo, esquematicamente. Se a infografia é uma 
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articulação esquemática de elementos textuais, icônicos e gráficos, a relação da 

infografia com o texto jornalístico é ela mesma também articulada
449

. Na ausência de 

um esquema explícito e ordenador de leitura (“manchete → texto → foto → 

infografia”), é o leitor quem determina o percurso em questão (algo como “manchete → 

foto → infografia → texto” ou “foto → infografia → manchete → texto”), mesmo 

sabendo-se de estratégias de diagramação que buscam a hierarquização dos elementos 

na página do jornal. O que queremos dizer com isso? Que, se na literatura a descrição 

tende a ser uma pausa da narrativa, no jornalismo a infografia descritiva tende a ser uma 

pausa narrativa preparatória para o assunto; ela, de algum modo, antecipa a narrativa, 

prepara o leitor para o que ele irá ler posteriormente. Isso nos leva a relativizar uma 

noção tradicional: a de que a infografia é um gênero jornalístico complementar. 

 

Adam e Petitjean, por sua vez, propuseram que a descrição era um tipo de sequência 

textual, pois identificar um texto (ou uma sequência textual) como uma descrição 

dependia da existência de um efeito de sequência, o qual consistiria tanto no 

reconhecimento de uma completude configuracional quanto no de um reagrupamento de 

proposições em estrutura sequencial específica (ADAM & PETITJEAN, 2006: 81). 

Como já dissemos, o próprio Adam posteriormente revisita essa proposta, ao afirmar 

que essa noção de sequencialidade é menos uma organização estrutural e mais um 

repertório de operações (ADAM, 2008: 204-5). A partir desse reordenamento 

conceitual, Adam elenca quatro macrooperações: 

 

a) tematização: dá unidade a um segmento, e que pode ocorrer conforme três 

operações distintas: pré-tematização (ou ancoragem), na qual a escolha do nome 

muda o enquadramento do objeto; pós-tematização (ou ancoragem diferida), na 

qual a denominação é dada no curso ou no final da sequência; e retematização 

(ou reformulação), quando ocorre uma nova denominação do objeto, a qual 

reenquadra o todo e fecha o período descritivo; 

b) aspectualização: apoiada na tematização, agrupa duas operações: fragmentação 

(ou partição), que é a seleção das partes do objeto de descrição; e a qualificação 

(ou atribuição de propriedades), que evidencia as propriedades do todo ou das 

                                                 
449

 Essa articulação é tão comum na imprensa atual que, ao menos em nosso corpus, não há mais dentro 

do texto verbal as indicações ao leitor de “quando” ele olhar para um gráfico (com enunciados como 

“gráfico ao lado”). Algumas exceções estão presentes em artigos e colunas que fazem uso desse recurso. 
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partes selecionadas na fragmentação; 

c) relação: macrooperação que se subdivide em duas operações: contiguidade, que 

é a situação temporal ou espacial localizável no texto; e a analogia, que é a 

assimilação comparativa ou metafórica que permite descrever o todo ou as 

partes em uma relação estabelecida com outros objetos-indivíduos; e 

d) expansão por subtematização: onde ocorre a extensão da descrição através do 

acréscimo de operações ou da combinação destas. 

 

Podemos aqui discutir o papel relevante da complementaridade entre texto e imagem no 

âmbito infográfico. Que ambos são “solidários” (para retomar o termo barthiano), isso 

já é claro; faltava-nos, por ora, tentar perceber como se constitui textualmente e 

visualmente essa solidariedade. No que tange à tematização, fica claro que a 

denominação é um processo que só pode ficar a cargo do texto verbal, pois só este 

detém a capacidade de denominar; porém, ela só faz sentido quando articulada com a 

imagem ou esquema (do objeto ou do processo a ser denominado) que está visibilizado 

na infografia; ou seja, só se pode denominar aquilo que é visível ou visualizável
450

; é o 

caso do exemplo da figura 68, que faz a denominação e a descrição das características 

da pneumonia (que não é um objeto “visível” e só se faz perceber através de seus 

sintomas – que são signos
451

). Assim, a primeira articulação é a de estabelecer um 

paralelismo lógico e de definição entre a denominação verbal e o objeto a ser 

denominado. Na prática, porém, tal tematização tende a ocorrer no título da infografia, 

ainda que possa ser desenvolvida no texto de resumo ou de apresentação que se segue 

ao título e que antecipa ao leitor o sentido daquilo que ele irá ver. 

 

                                                 
450

 Um dos motivos pelos quais, segundo Machado (2003), de certo modo a infografia se desenvolve: ao 

jornalismo é vedada a possibilidade de não mostrar algo. 
451

 Cumpre lembrar que uma das acepções de semeiotikos diz respeito ao estudo dos sintomas das 

doenças. 
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Figura 68 – infografia publicada no jornal O Estado de São Paulo 

 

A denominação verbal é importante ainda em casos (raros) em que uma mesma imagem 

é usada em infografias diferentes (figura 69). Aqui, o caráter alográfico da imagem 

digital que se repete cria um efeito estranho: se a figura à direita, nas duas infografias, 

fosse um pictograma, não haveria nada demais; porém, a presença da mesma figura 

hiper-real, na mesma posição, cria uma espécie de déjà vu visual, conotando uma 

suposta falta de autorialidade. Assim, a denominação visual é vital para auxiliar na 

prediferenciação dos assuntos temáticos das duas infografias (“o procedimento”, “como 

foi o acidente”), ainda que os demais elementos sejam diferentes. 

 

 

 

Figura 69 – infografias que “compartilham” uma mesma imagem, no O Estado de São Paulo 

 

Casos assim são raros, mas nessa categoria se inserem as infografias e mapas referentes 
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à cobertura da Guerra do Golfo, em 1991. Se, por um lado, as infografias buscavam 

trazer novas informações, ao mesmo tempo elas acabavam similares entre si, já que os 

enunciados gráfico-visuais de base principais (os mapas) sempre se repetiam. Isso fica 

claro nos exemplos mostrados por de Pablos (1999: 64-6) do jornal El País, que passou 

alguns dias publicando em sua página 4 os mesmos mapas, na mesma disposição 

espacial dentro da página, alternando-se apenas as posições dos equipamentos e 

personagens bélicos (aviões, soldados etc.), além da referência temporal
452

. 

 

Algo similar ocorre com a aspectualização: a fragmentação se dá através da seleção dos 

itens a serem visibilizados (no todo ou em partes), ao passo que a qualificação se apoia 

nos textos verbais. Conforme os dois exemplos que se seguem (figura 70; 

coincidentemente referindo-se a aparelhos de telefone celular), temos a fragmentação do 

referente: o processo que faz o telefone celular vibrar e o levantamento da origem das 

matérias-primas de um celular. 

 

 

Figura 70 – diagramas com aspectos de fragmentação e qualificação, Superinteressante e Veja, 2007 

 

Já as operações de relação tendem a ser simultaneamente verbais e icônicas. De um 

lado, os efeitos de contiguidade (temporalidade e espacialidade) são obtidos 

visualmente através de recursos como fios, setas e números (a fim de estabelecer 

conexões espaciais ou sequencialidade temporal), mas podem também ser estabelecidos 

verbalmente (“primeiro... depois...”). Nos exemplos a seguir (figuras 71 e 72), temos 

respectivamente a visualização do processo de produção do tecido orgânico e de um 

esquema de como uma quadrilha fazia clonagem de cartões de crédito. 

                                                 
452

 El País enunciava, em título fixo que acompanhava as infografias, a frase “cenário bélico”. 
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Figura 71 - diagrama sequenciado através de números, em O Estado de São Paulo 

 

 

Figura 72 – diagrama sequenciado através de fios e setas, em Folha de S. Paulo 

 

Quanto à analogia, ela é bastante empregada em situações cuja mesuração é difícil ou 

complicada (ou seja, envolvendo números muito grandes ou objetos de difícil 

percepção). Um exemplo seria o recurso que a Folha de S. Paulo faz para enunciar que 

na hora do rush, em São Paulo, um carro é “tão veloz” quanto uma galinha. Em uma 

infografia que acompanha a matéria, há um comparativo visual entre diferentes “seres” 

que se movem e suas respectivas velocidades (figura 73). 
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Figura 73 – detalhe de infografia do jornal Folha de S. Paulo 

 

Finalmente, a expansão por subtematização parece tender ter espaço em RGVs 

jornalísticas específicas, como as megainfografias ou os graphic packages
453

. Um 

exemplo são as ditas infografias especiais publicadas pela Folha de S. Paulo durante as 

Olimpíadas de Pequim, de 2008, que abordavam as diferentes modalidades olímpicas e 

ocupavam todo o espaço da página (figura 74). Aqui, cada modalidade é expandida 

subtematicamente (regras, recordes, países com mais medalhas etc.). 

 

 

Figura 74 – megainfografia publicada no jornal Folha de S. Paulo 

 

Quanto aos aspectos estruturais de uma sequência narrativa, eles dizem respeito 

inicialmente, conforme Adam, a dois tipos distintos de realidade: os eventos (que 

                                                 
453

 Ver conceitos em detalhes no capítulo 2, em particular em 2.2.1 e 2.2.2. 
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ocorrem em decorrências de causas, sem a ação de um agente) e as ações (que contam 

com a presença de um agente que provoca ou tenta evitar uma mudança) (2008: 224). 

Porém, devemos sempre lembrar as diferenças entre as narrativas ficcionais e as 

factuais. A principal delas é a elaboração da intriga: na ficção, esta fica a cargo do 

autor e serve para dar sentido parcial ou global aos fatos narrados, enquanto no 

jornalismo, a princípio, não existe essa intriga
454

. Além disso, a narrativa jornalística se 

caracteriza pela sua estruturação lógica, e não cronológica, a qual é bastante diferente da 

narrativa ficcional em geral
455

. É quase consensual entre os autores (ainda que com 

pequenas variações) que as narrativas ficcionais tendam a seguir o seguinte esquema, no 

plano da narrativa: 

 

situação inicial → nó desencadeador (das ações) → re-ação ou avaliação → desenlace → situação final
456

 

 

Nos textos jornalísticos, por sua vez, poderíamos proceder genericamente ao seguinte 

esquema narrativo (que admite algumas variações, obviamente), 

 

situação final → situação inicial → nó desencadeador (das ações) → re-ação ou avaliação → desenlace  

 

onde a situação final quase sempre corresponde à manchete do texto jornalístico ou ao 

lide jornalístico. Isso fica mais evidenciado na estruturação tradicional da infografia 

jornalística, como sugerem autores como Meyer (1997) e George-Palilonis (2006), que 

sugerem o uso de um título jornalístico na mesma. Porém, esses elementos dizem 

respeito a uma sequência narrativa textual verbal do todo da infografia, enquanto o 

título da infografia se configura como um elemento paratextual em relação ao corpo da 

infografia. A questão que se pode colocar é: as mesmas premissas valem para o campo 

das imagens? Vimos anteriormente que as imagens fixas podem cumprir função de 

imagem, de descrição e/ou de narração, dependendo do modo como elas são usadas e/ou 

articuladas entre si. Assim, devemos distinguir potencialmente entre: 

 

                                                 
454

 O que não impede que o jornalista utilize certos recursos literários para criar um certo “clima” no seu 

relato, como bem sabem os adeptos do jornalismo literário. 
455

 O que não implica que as narrativas ficcionais (a diegese) sejam cronológicas, nem que elas sejam 

narradas de modo cronológico; do contrário, não teríamos flash-backs e flash-forwards nas narrativas em 

geral. 
456

 Jean-Michel Adam considera ainda a moral como etapa posterior à situação final, no caso das fábulas 

(1999: 85). 
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- infografias que podem fazer uso de apenas uma imagem descritiva, onde o texto 

cumpre a função descritiva e/ou narrativa; 

- infografias que podem fazer uso de um conjunto de imagens descritivas, onde o 

texto desempenhe função descritiva e/ou narrativa, e 

- infografias que podem fazer uso de um conjunto de imagens narrativas, onde o texto 

desempenhe função descritiva e/ou narrativa. 

 

Com isso, devemos ter em mente que uma infografia não pode ser classificada a priori 

como uma “narrativa”, como propõe Teixeira. A nosso ver, o estatuto dos textos e das 

imagens é fundamental para quem possamos classificá-las dentro dessa “oposição” 

(narração x descrição). 

 

Assim, tendemos a ter em uma infografia jornalística os seguintes percursos narrativos: 

 

Textual = paratexto (título) + cadeia de eventos ligados entre si (ordem lógica) 

Visual = conjunto de imagens sequenciadas (ordem cronológica) 

 

Obviamente, podem ocorrer variações desses percursos narrativos, como quando há 

vários eventos visibilizados e narrados simultaneamente, ou quando há mais de uma 

potencial narrativa em jogo (hipóteses, possibilidades do tipo “o que acontece se a, se 

b...”). É o caso do exemplo a seguir, já citado anteriormente (figura 75), que mostra as 

duas maneiras de se obter células-tronco sem o uso de embriões humanos. 

 

 

Figura 75 – diagrama que mostra duas possibilidades de um mesmo fato, em Revista da Semana 
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3.3.8 Os tipos textuais 

 

Podemos dizer que cada campo social, no âmbito de suas convergências discursivas, 

pode gerar seus próprios gêneros textuais (ou seja, com recorrências estilísticas, formais 

e textuais particulares), mas podemos pensar também que esses campos podem se 

apropriar de gêneros de outros campos sociais (com recorrências estilísticas, formais e 

textuais tomadas de “empréstimo”); assim ocorreu com a infografia jornalística em sua 

relação arquitextual
457

 com as formas tradicionais de representação gráfico-visuais. Ao 

mesmo tempo, cada agente enunciador (individual ou coletivizado) visa uma meta 

comunicacional específica, utilizando diferentes estratégias (estilísticas, linguísticas, 

formais) para criar um determinado clima textual; assim ocorre com o uso da infografia 

em diferentes jornais, que adotam estratégias textuais distintas. Aqui, faz-se necessária 

uma distinção entre gênero textual e tipo textual
458

. 

 

Alguns autores tendem a diferenciar entre certas modalidades linguístico-textuais (como 

narração, descrição, argumentação e diálogo) e certos modos de enunciação discursiva 

(como cartas, anúncios publicitários, bulas de remédio, resenhas literárias etc.). No 

primeiro caso (e muitas vezes esses autores estão baseados principalmente nas 

categorias de sequência textual propostas e revistas por Jean-Michel Adam
459

), temos 

estruturações específicas e em número bastante limitado
460

, as quais correspondem ao 

que certos autores chamam de tipos textuais (MARCUSCHI, 2007: 22) ou tipos de 

discurso (BRONCKART, 2003: 76); no segundo caso, temos finalidades comunicativas 

e discursivas distintas, por vezes diretamente ligadas a questões extratextuais (como o 

tipo de suporte, a temporalidade e a espacialidade que envolve os agentes sociais etc.) 

que, em tese, podem se multiplicar ad infinitum, e às quais esses mesmos autores 

                                                 
457

 Sobre arquitextualidade, ver nota 311. 
458

 Particularmente, não nos apropriamos das noções de gêneros do discurso de Bakhtin “desenvolvidas” 

no texto “Os Gêneros do Discurso”, que consta em Estética da Criação Verbal pelo fato de ser um texto 

sujeito a diferentes interpretações e, acima de tudo (ou porque), inacabado, fragmentado. Aqui, 

concordamos com o lembrete de Roxane Rojo: “o texto [“Os Gêneros do Discurso”] de 1953, em minha 

opinião, é uma formalização explícita (e de divulgação – incompleta e nem tão bem acabada – das ideias 

disponíveis no Círculo [de Bakhtin], desde o início” (ROJO, 2005: 194); ainda segundo a autora, a noção 

de gênero aparece mais bem resolvida em textos anteriores (2005: 195). Além disso, lembramos nós, as 

duas traduções brasileiras, com base em originais em francês e em russo, apresentam diferenças: em uma 

delas, por exemplo, se fala em gêneros “ideológicos” (1997: 281, 284, 285), na outra, em gêneros 

“publicísticos” (2010: 263, 266, 268). Particularmente discordamos da primeira tradução (“ideológico”) 

pelo fato de parecer paradoxal dentro da teoria bakhtiniana; quanto à segunda, soa extremamente vaga. 
459

 Ver sobre o conceito de sequências textuais em detalhes, por exemplo, em ADAM, 2008: 203-252. 
460

 Ainda que nem sempre equivalentes ou em igual número. 
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tendem a chamar de gêneros textuais (MARCUSCHI, 2007: 22-3; BRONCKART, 

2003). Essas instâncias podem se atravessar constantemente, na medida em que um 

gênero textual é constituído por diferentes proporções de tipos textuais ou na medida em 

que um tipo textual pode se adequar facilmente a vários gêneros textuais. A tabela 26 

mostra algumas diferenças entre esses autores no âmbito dos tipos textuais; veremos 

adiante que considerar os tipos textuais é fundamental para compreender o estatuto das 

formas de informação gráfico-visual. 

 

Autor Tipos textuais/de discurso Gêneros textuais 

Luiz Antônio Marcuschi (2007) descritivo, narrativo, argumentativo, 

expositivo, injuntivo  

carta, bula, notícia, cardápio, 

prefácio, crônica, aula, provérbio, 

jingle, editorial, receita etc. 

Jean-Michel Adam (2008) sequências descritiva, narrativa, 

argumentativa, explicativa, dialogal 

idem 

Jean-Paul Bronckart (2003) sequências descritiva, narrativa, 

argumentativa, explicativa, dialogal, 

injuntiva/instrucional/procedimental 

idem 

Tabela 26 – classificação de tipos e gêneros textuais por autor 

 

Mas essa classificação levanta alguns aspectos. Um deles é a necessidade de diferenciar 

entre texto e gênero textual. Aqui, conforme propõe Rojo, devemos fazemos equivaler o 

termo texto a enunciado (2005: 188); assim, o texto é a materialidade, o enunciado 

constituído; o gênero textual, por sua vez, é uma categoria à qual o texto pode pertencer, 

dependendo de uma série de fatores, como veremos a seguir. 

 

Outro ponto é o fato de que alguns autores tendem a levar em conta a possibilidade da 

existência daquilo que podemos chamar de “encenação de gênero”. Marcuschi, por 

exemplo, baseado em conceito de Ursula Fix (1997), propõe a existência de textos que 

se inserem naquilo que a autora denomina intertextualidade intergêneros, ou seja, uma 

espécie de “violação dos cânones” na qual um determinado gênero assume a função de 

outro
461

. Autoras como Koch, Bentes e Cavalcante (2007: 64) também falam em 

                                                 
461

 Ainda que nos pareça mais pertinente dizer que um gênero assume a forma de outro gênero e 

incorpora hibridamente a função do outro gênero. Assim, para citar um dos exemplos de Marcuschi, um 

artigo de opinião publicado em forma de poesia é um artigo de opinião que (com o perdão da 

redundância) assume a forma de poesia e incorpora a função do gênero poético (pois o texto pode ser lido 

também sob a ótica da poesia). Adiante, o próprio Marcuschi fala que esse tipo de intertextualidade 

intergêneros “evidencia-se como uma mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado gênero” 

(2007: 31). 
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intergenericidade ou intertextualidade intergenérica ou, usando expressão anterior do 

próprio Marcuschi, “configuração híbrida”
462

. 

 

Marcuschi tem o cuidado de diferenciar a intertextualidade intergêneros de outro 

fenômeno genérico, a heterogeneidade tipológica, na qual um gênero de discurso é 

realizado mediante o uso de diferentes tipos textuais, como a injunção, a descrição, a 

narração etc. (MARCUSCHI, 2007: 30-2). Koch, Bentes e Cavalcante, por sua vez, 

preferem chamar tal fenômeno de intertextualidade tipológica (2007: 75-7). Assim, 

uma coisa é que um determinado tipo de texto que tradicionalmente e/ou 

paratextualmente é “pertencente” a um gênero possa se passar por outro; outra bem 

distinta é que um gênero textual seja atravessado por diferentes tipos textuais. Apesar 

disso, é logicamente possível (para não dizer “inevitável”) que ambas as situações 

possam ocorrer em um mesmo texto. 

 

Nas infografias também tende a ocorrer essa heterogeneidade tipológica; assim, faz 

mais sentido afirmar que as sequências textuais predominantes (mas não as únicas) 

numa infografia são a descrição e a narração do que afirmar que uma infografia é uma 

sequência textual descritiva ou narrativa. Porém, às vezes, a presença de uma pequena 

sequência paratextual de outra natureza pode modificar o estatuto textual de uma dada 

infografia.  

 

Tomemos um exemplo de nosso corpus, publicado no jornal Zero Hora de 30 de 

setembro de 2008, página 28, na seção de Economia
463

 (figura 76). A matéria à qual ele 

pertence diz respeito à crise do mercado financeiro norte-americano iniciado no 

segundo semestre de 2008, a qual foi manchete do jornal daquele dia: “O desmaio dos 

mercados”. O assunto se desdobrou em várias páginas do jornal gaúcho. Esse exemplo 

mostra um outro aspecto da enunciação jornalística através de infografias: o fato de que 

a infografia pode ser uma instância pedagógica; a diferença é que ela pode ser (ou 

melhor: se oferece como) um auxiliar para o leitor em relação aos seus filhos, não um 

auxiliar dirigido ao próprio leitor. Se Fausto Neto (2006) falava na instância da 

                                                 
462

 Essas autoras também enfatizam, no tocante à configuração híbrida de Marcuschi, a ideia de que um 

gênero exerce a função de outro (2007: 64). Ver nota anterior. 
463

 Aqui, retomamos, com algumas alterações, um exemplo discutido em trabalho apresentado na VII 

ENPJ, 2009 (LUCAS, 2009). 
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“pedagogia interpretativa” em relação à mídia, nosso exemplo se insere em outro 

universo: o do “auxílio e interpretação pedagógicos”. 

 

 

Figura 76 – infografia publicada no jornal Zero Hora, 2008 

 

A infografia em questão acompanha uma matéria intitulada “Europa é a nova vítima”, 

sobre como a crise financeira norte-americana afetava o mercado europeu. Ocupando 

40% do espaço editorial da página, a infografia tem uma ilustração acima (ao que 

parece, fixa, devendo aparecer junto a infografias e demais recursos textuais e/ou 

icônicos de cunho supostamente “pedagógico”); acompanhando a ilustração, o texto 

injuntivo “Para o seu filho ler” (ou melhor: “para [você fazer] o seu filho ler”) e, mais 

abaixo, o título da infografia, “Por que os bancos quebram?” (figura 77). 

 

 

Figura 77 – detalhe de infografia do jornal Zero Hora 

 

O conjunto desses dois enunciados deixa claro o cuidado que o jornal toma ao 

estabelecer o vínculo com seu leitor: opta por dizer que ele está ofertando uma ajuda 

pedagógica ao leitor, mas voltada para seus filhos (o público infantil simbolizado na 

figura cartunesca do bonequinho com um boné para trás, que remete visualmente ao 



304 

 

personagem Bocão, que ilustra as embalagens da gelatina Royal). Assim, uma dupla 

estratégia é efetuada: há uma oferta do espaço jornalístico como um espaço de 

“interpretação pedagógica” para pais e filhos, mas enuncia-se como tal dirigindo-se aos 

adultos, apenas para “ajudar” as crianças. Zero Hora parte do pressuposto de que haja 

leitores que não detêm a competência específica para compreender o que está 

ocorrendo, mas não pode “ferir” a imagem de que ele próprio, jornal, faz de seu 

leitorado; assim, enuncia “indiretamente” a seu suposto leitor visado (o infantil) através 

de um enunciado voltado ao leitor não visado (o adulto): “para seu filho ler”
464

. Assim, 

o jornal assume para si um papel pedagógico: o de dizer o que a criança deve ler. 

 

Zero Hora tenta estabelecer seu vínculo com o leitor usando a estratégia de polidez (no 

sentido linguístico da expressão). Apesar desse conceito ser muito estudado no campo 

da Análise da Conversação (em particular, dos atos de fala), a partir de uma gama de 

estudos que vai de Erving Goffman a Catherine Kerbrat-Orecchioni, não podemos 

deixar de considerar que diversas situações midiáticas se estabelecem a partir da 

simulação do contato interpessoal; é o que ocorre, por exemplo, na abertura de 

programas e jornais televisivos e radiofônicos, quando os apresentadores dizem “boa 

noite”, mesmo sabendo que não haverá uma resposta possível
465

. A polidez é uma 

estratégia que envolve os participantes de uma dada situação interacional. Ela visa a 

manutenção harmoniosa das faces dos agentes envolvidos; em situações em que há a 

necessidade da manutenção de uma interação vertical (ou complementar), faces 

positivas e negativas de ambas as partes estão em constante “ação” e negociação dentro 

de uma situação interacional. Num texto impresso, por outro lado, não há a 

possibilidade de “retorno”; assim, o jornalista deve escolher com cuidado as palavras e 

expressões que acentuem sua face positiva e, ao mesmo tempo, não denigram a face do 

leitor. No exemplo, a coisa é mais complicada, porque o jornalista se coloca em uma 

posição duplamente complementar
466

 (aquele que enuncia o que devem ler tanto o leitor 

quanto o seu filho). O que temos aqui é uma mistura daquilo que Kerbrat-Orecchioni 

chama de “desarmadores” – ou seja, procedimentos “pelos quais se antecipa uma 

                                                 
464

 Em Retórica, há uma figura de enunciação assim: a apóstrofe. Conforme Reboul, a apóstrofe consiste 

“em dirigir-se a algo ou alguém diferente do auditório real, para persuadi-lo mais facilmente. O auditório 

fictício pode ser um ser presente, mas na maioria das vezes está ausente” (REBOUL, 1998: 133-4). 
465

 O que não impede que alguns espectadores respondam “boa noite” aos apresentadores de TV. 
466

 “Complementar”, no sentido de Palo Alto, ou seja, em oposição a “simétrico”, em igualdade de 

condições. Alguns exemplos de relação complementar: pai x filho, patrão x empregado, professor x 

aluno. Na relação complementar, a imagem de um depende da relação estabelecida com o outro. 
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possível reação negativa do destinatário do ato, e se tenta neutralizá-la” (2006: 89) – 

com a figura do “tropo comunicacional” – estratagema enunciativo no qual um 

alocutário pode esconder um outro, ou simplesmente, fala-se a uma pessoa, mas, na 

verdade, a palavra é dirigida a uma outra pessoa. Assim, “Para seu Filho Ler” poderia 

ser “Para Você Ler”; porém, um enunciado desse tipo parte do pressuposto que o leitor 

é incompetente para saber por que os bancos quebraram durante a crise do mercado 

financeiro norte-americano. 

 

Além disso, ao tratar textualmente da resposta à pergunta “por que os bancos 

quebram?”, o sujeito enunciador opta por um tipo de texto “genérico”, sem nenhuma 

referencialidade explícita aos personagens da notícia, exceto no seu começo, ao dizer 

que “nos Estados Unidos, era muito comum um banco pegar dinheiro emprestado de 

outro banco”. A partir daí, nenhuma referência direta a bancos reais, apenas “banco A”, 

“banco B” e “banco C”, os quais emprestavam “dinheiro” “para muita gente” ou “várias 

pessoas”. Ocorre aqui o que podemos chamar de operação de “indeterminação” (em 

oposição às operações enunciativas de determinação). Milton José Pinto, partindo do 

princípio de que “todo ato de comunicação é uma atividade cooperativa entre dois 

sujeitos” (1994: 28. Grifo nosso), lembra que as operações enunciativas são 

constituídas, pelo emissor, a partir de uma dada matriz de compreensão e sobre certos 

esquemas lexicais, onde um dos objetivos seria a criação de universos de referência a 

serem compartilhados com o receptor. Entre os vários tipos de operações enunciativas 

destacadas pelo autor, há as operações de determinação (atos de referenciação) que 

ajudam o emissor a referir-se a algo ou alguém. No nosso exemplo, onde bancos 

identificados (como o Wachovia, citado na matéria) se tornam no texto “banco A”, 

“banco B” etc., ocorre apenas uma operação de atualização (responsável pelas matrizes 

de compreensão: “há alguns bancos nos Estados Unidos”), mas não há uma operação de 

extração (responsável pela quantificação de elementos, isolados ou coletivos; assim, há 

apenas “uns/alguns bancos”, onde não se pode pensar se foram todos os bancos ou 

alguns bancos); consequentemente, não há uma operação de indicação (a expressão “o 

banco A” não aponta para nenhum banco em particular), nem de totalização (não se 

sabe pelo texto de quantos bancos que quebraram se fala) e, finalmente, nem de 

identificação (o uso do nome próprio dos bancos) (PINTO, 1994: 39-44). 
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A mesma estratégia vale para os desenhos usados para ilustrar a infografia. Não há 

nenhum tipo de diferenciação visual: pessoas, dinheiro e bancos, todos são 

representados iconicamente por pictogramas, o que gera, a partir da indeterminação 

visual, um efeito de “igualdade” entre as pessoas e os bancos (A, B e C), como se o 

jornal dissesse visualmente que “todos”, bancos e pessoas, sofrem por igual com a crise 

financeira. A princípio, a finalidade dos desenhos é meramente ilustrativa, na medida 

em que eles servem apenas para redundar visualmente a ação narrada e argumentada 

textualmente (afinal, há uma mudança de estado dos personagens da notícias, bancos e 

clientes, bem como a exposição de argumentos que “justifiquem” a quebra dos bancos). 

O final da infografia traz um pequeno quadro vermelho, que funciona (visualmente) 

como um desfecho (equivalente aos quadros que trazem a palavra “fim” nas histórias 

em quadrinhos), mas também emoldura uma espécie de conclusão (textual) ou de 

“moral da história”: “como nenhum dos bancos recebeu de volta o dinheiro que tinha 

emprestado, eles não puderam mais pagar suas próprias contas e quebraram”. 

 

Mas, e quanto à estruturação lógico-esquemática? Aqui, ocorre uma espécie de 

“inversão” gráfica, pois o início da narrativa não é o início da ação. Se, do ponto de 

vista visual, a narrativa se inicia em “banco A emprestando dinheiro para muita gente”, 

do ponto de vista lógico-esquemático ela se inicia em “banco C”. Assim, a seta não sai 

do banco A, ela chega a ele após passar pelo banco B, e assim sucessivamente. Apenas 

após a leitura textual é que se percebe que as setas ilustram o movimento do dinheiro 

(no primeiro momento, do banco C para o banco A) e a “ausência” do movimento do 

dinheiro (no segundo momento). Aqui, há dois problemas: um é a “impressão” de 

sentido inverso das setas (a maioria das infografias e similares tem setas apontando da 

esquerda para a direita ou de cima para baixo, ou seja, de onde sai o texto de resumo da 

infografia, e não de baixo para cima). O outro: como ilustrar a ausência (não-ação) do 

movimento de dinheiro, no sentido inverso (do banco A para C). Percebe-se que a seta 

não indica apenas a direção do dinheiro (no primeiro momento), mas também a relação 

entre os bancos e do banco A com seus clientes (no segundo momento), ou seja: ela 

troca de função visual. 

 

Apesar disso, Zero Hora faz o que pretende: ensinar a seu leitor adulto sem dizer 

diretamente que está “ensinando-o”, ao mesmo tempo em que desempenha um papel 

duplamente pedagógico (o de ensinar aos filhos e o de auxiliar os próprios pais); com 
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isso, mantém seu vínculo sem criar ofensa, nem dizer que seu leitor não possui a 

competência específica em relação ao assunto abordado. Apesar de fazê-lo através de 

uma sequência descritiva, é a partir do seu caráter injuntivo que devemos pensar essa 

infografia. Mais do que informar, explicar e descrever, ela sugere um fazer (ou talvez: 

um saber ensinar) ao seu destinatário. Ao mesmo tempo, se instaura como espaço 

pedagógico dentro do espaço significante jornalístico, o que lhe confere um caráter ao 

mesmo tempo “intergenérico” e de simulação de gênero (ou seja, um “texto explicativo 

jornalístico para um leitor adulto” aparece travestido de “texto didático para crianças”). 

Em suma: informativo? Sim. Apenas informativo? Não. 

 

3.3.9 O jogo das “citações mostradas” 

 

Além das descrições e narrações passíveis de existirem nas infografias, devemos 

considerar uma outra possibilidade, envolvendo não mais apenas textos ou imagens, 

mas aquilo que podemos chamar de “textos mostrados alograficamente”. Não há nada 

(ao menos que conheçamos) a respeito disso, então vamos nos basear em uma análise 

sobre a função da citação na imprensa escrita, de autoria da pesquisadora francesa 

Danielle Laroche-Bouvy (1988). A autora faz uma proposta tipológica dos modos mais 

comuns de citação existentes nos jornais e revistas franceses, citação esta que é 

“atribuída graças a um verbo que chamarei verbo introdutivo ainda que ele não 

necessariamente esteja situado no início da citação”
467

 (LAROCHE-BOUVY: 1988: 

114. Grifos no original). A autora elenca as seguintes funções da citação: a) “dar” 

autenticidade (criar efeito de autenticidade); b) criar efeito testemunhal; c) remeter a 

certos jogos de palavras e frases feitas; d) dar uma “cor local” (sotaques, gírias, 

expressões idiomáticas e/ou exóticas); e) introduzir expressões de familiaridade, 

próximas à oralidade; f) fazer os personagens dialogarem; e g) chamar a atenção do 

leitor distraído ou apressado para ler um artigo graças a uma citação “um pouco 

misteriosa”, como pode ocorrer em legendas de fotos ou em manchetes. Os exemplos 

que a pesquisadora levanta são todos eles oriundos de textos feitos sob a ótica do 

jornalismo impresso (manchetes, legenda, matérias etc.); afinal, no campo do 

                                                 
467

 “[La citation est] attribuée grâce à un verbe que je nommerai verbe introductif bien qu‟il ne se situe 

pas nécessairement au début de la citation”. 
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jornalismo “escrito” as citações textuais são uma constante, em particular nas 

entrevistas, quaisquer que sejam as suas modalidades
468

. 

 

Encontrar infografias que fazem uso de citações visualmente demarcáveis (através de 

sinais gráficos, mudanças de tipia etc.) no corpo de seu texto verbal é algo raro de 

acontecer na imprensa; porém, há uma outra estratégia que permite ao jornalista e/ou ao 

infógrafo fazer uso de citações sem correr riscos de distorções ou de 

sobreasseverações
469

: é a citação advinda do próprio circuito midiático e que 

poderíamos chamar de infografia (ou qualquer outra modalidade gráfico-visual) 

citacional alográfica, uma vez que ela é um “recorte”, um fragmento de pedaços de 

produtos jornalísticos (revistas, jornais, sites) que são “coletados” e posteriormente 

“colados”. Que a mídia sirva ela própria como referente do próprio trabalho jornalístico 

em suas várias faces não se constitui exatamente (n)uma novidade
470

; aliás, isso parece 

estar se tornando cada vez mais uma constante explícitada
471

. 

 

Em nosso corpus temos alguns exemplos de RGVs e/ou gráfico-textuais que fazem uso 

de fac-símiles. É o caso de um sidebar publicado pelo O Globo em 14 de junho de 2007, 

                                                 
468

 Como lembra a pesquisadora argentina Leonor Arfuch (1995), a entrevista é uma “invenção 

dialógica”. 
469

 Conforme Dominique Maingueneau (2006a: 79-86), há enunciados curtos que têm potencial de serem 

sobreasseverados por um outro agente enunciador, ou seja, que podem se tornar destacáveis no âmbito de 

um enunciado maior. É o que ocorre na imprensa, quando um redator precisa “destacar” uma frase de 

efeito do corpo de uma entrevista, para redigir um título, um intertítulo e/ou uma chamada de capa, para 

efeito de diagramação etc., e acaba ocorrendo a distorção do texto ipsis litteris do entrevistado, surgindo 

daí um “novo” enunciado, de sentido ligeiramente (ou grosseiramente) distinto e/ou descontextualizado. 

Na mídia impressa em geral, esse fato é bastante corriqueiro, seja por conta do espaço na página do jornal 

ou revista (às vezes a frase de um entrevistado não cabe no espaço – titulo, olho, chamada de capa – 

destinado a ela) ou de outros fatores (estilísticos, ideológicos, gramaticais, lexicais etc.); assim, seus 

agentes enunciadores (repórteres, redatores, editores etc.) podem ter a tarefa cotidiana de sobreasseverar 

frases aparentemente não destacáveis, transformando-as em frases com poder de destacabilidade e 

autonomia, garantindo sua circulação entre os diversos setores da sociedade e do próprio sistema 

midiático. Dois exemplos do próprio Maingueneau (2006a: 83-4) ilustram a idéia de autonomização da 

sobreasseveração. Um deles é o de uma entrevista jornalística dada pelo vencedor de um reality show 

francês, Le Bachelor, junto com sua noiva; o título da matéria enuncia “Olivier e Alexandra: „se a coisa 

não for bem entre nós, vamos contar para vocês‟”, ainda que, no texto, a frase de origem seja: “Olivier: 

se, algum dia, a coisa estiver menos bem entre nós, não vamos esconder”. O outro exemplo é uma 

entrevista com a atriz Alexandra Kazan, cujo título diz: “Alexandra Kazan: „para durar nesta profissão, é 

preciso ser forte‟”. Já o texto da matéria traz o seguinte enunciado: “as pessoas não se dão conta, elas têm 

a impressão de que, quando a gente é conhecida, a gente chegou lá. Mas é difícil durar. É preciso ser 

muito forte psicologicamente. Às vezes sou, às vezes, não”. 
470

 Basta lembrar que várias agências de notícias que abastecem os jornais com seus textos pertencem a 

empresas de comunicação de massa: agências Estado, Folha, Globo etc. 
471

 Um exemplo recente disso, durante o período de nossa pesquisa, foi a existência da Revista da 

Semana, da Editora Abril, que se propunha a trazer ao leitor “sem tempo” o que de melhor saiu na 

imprensa do Brasil e do mundo. Ou seja: a realidade, para a Revista da Semana, era o que foi “realidade” 

para a mídia, apenas para a mídia e pela mídia. Circulou entre agosto de 2007 e junho de 2009. 
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que mostra a repercussão de uma fala do então primeiro-ministro britânico Tony Blair, 

que afirmou que a mídia britânica agia como uma “besta-fera”. Aqui, O Globo opta por 

fazer a tradução das manchetes (figura 78). 

 

 

Figura 78 – sidebar publicado no O Globo 

 

Um outro exemplo de sidebar citacional alográfico (figura 79) está presente na revista 

Época, de 21 de abril de 2008, acompanhando uma matéria intitulada “Show de 

amadorismo”; o texto refere-se a um anúncio antecipado e precipitado, feito pelo então 

diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Haroldo Lima, sobre a suposta 

existência de reservas gigantescas de petróleo no Brasil (o que depois foi desmentido 

pela própria Petrobras). Além da matéria e da infografia, há uma foto que mostra 

Haroldo Lima, o “amador” (conforme título da matéria), de mão no queixo, pensativo, 

acompanhada da seguinte legenda: “Trapalhada: Haroldo Lima presta depoimento no 

Senado. Suas declarações intempestivas causam confusão”. Após tantas “antecipações” 

de sentido (manchete, legenda) a respeito do personagem da matéria, resta à infografia 

ter como respectivos título e subtítulo os enunciados “o comunista que mexeu com Wall 

Street – as declarações do diretor-geral da ANP provocaram altas em ações de empresas 

petrolíferas e repercutiram em todo o mundo” 
472

. 

 

                                                 
472

 Vale lembrar que, à época, Haroldo Lima era filiado ao PC do B na Bahia, estado no qual foi derrotado 

nas eleições para uma vaga de senador no ano de 2002. 
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Figura 79 – sidebar da revista Época, 2008 

 

O que temos na infografia em questão é uma coleção de trechos de vários sites 

internacionais repercutindo a informação dada pelo diretor-geral da ANP. Ela tem como 

elemento de fundo um mapa-múndi em cor cinza, no qual se destacam cromaticamente 

cinco países, cada um “representado” na infografia por um “pedaço” (dois, no caso da 

Inglaterra) de site de jornais online (El País, Página 12, The Guardian). Curiosamente, 

e se considerarmos um sentido de leitura baseado no sistema da escrita ocidental, 

encontramos logo no “começo” da infografia uma imagem (figura 80) que parece ter 

sido escaneada de uma publicação impressa canadense, Print Edition, e que se encontra 

ao lado de seu “similar” na Internet (ambos têm a mesma manchete). Aparentemente, 

esse recorte tem apenas uma função: mostrar (provar) ao leitor que os trechos extraídos 

dos diversos sites colocados na infografia têm origem no sistema midiático, mas 

também (e principalmente) que esses trechos são as versões online de seus equivalentes 

“em papel”, do qual Print Edition funciona retoricamente como um exemplo e uma 

prova material, “física”. Assim, o que Época enuncia indiretamente ao seu leitor é que 

aquele material coletado e articulado representa uma fatia da imprensa séria
473

 (a “de 

papel”) que repercute (também seriamente) o caso ANP; com isso, o vínculo 

estabelecido entre leitor e revista não corre risco de ficar em xeque. 

 

                                                 
473

 O que não significa obviamente que o mero fato de ser impresso garanta a veracidade de suas 

informações e implique outras “garantias de qualidade”... 
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Figura 80 – detalhe do sidebar de Época 

 

Se o vínculo entre leitor e revista não corre riscos, é também porque as citações 

reproduzidas alograficamente instituem uma dupla noção, de junção de “fragmentos da 

realidade” e de “efeito de real”, de “efeito-verdade”: de um lado, as citações “são como 

são”, não há nenhuma possibilidade de sobreasseveramento, de distorção ou de má 

compreensão por parte do jornalista, que apenas “copia” (seja no bom sentido da 

palavra, seja no sentido informático) o que saiu textualmente na Internet (mesmo que 

fortemente descontextualizadas); de outro, em consequência disso, elas podem ser vistas 

como provas de que a imprensa internacional repercutiu efetivamente o assunto em 

questão
474

.  

 

Percebe-se que as citações alográficas aqui encontradas cumprem parte das funções 

propostas por Laroche-Bouvy: “dão” autenticidade à infografia (pois criam efeito de 

autenticidade), ajudam na criação do efeito testemunhal, e trazem a “cor local” de cada 

região citada na infografia. Aqui, mais do que nunca, prevalece a conclusão da 

pesquisadora ao final de seu estudo sobre os tipos de citação na imprensa e de porque 

eles são comuns: é porque, com a citação, “não se conta, mostra-se”
475

. 

 

Mas existem outras variações possíveis nesse jogo de citações. Uma delas aparece no 

exemplo a seguir (figura 81), um sidebar publicado na Folha de S. Paulo em 20 de 

setembro de 2007, a respeito do ex-secretário de Segurança Pública daquele Estado, 

Saulo Abreu Filho, denunciado por desacato a parlamentares. O sidebar traz em sua 

estrutura uma foto de Saulo Abreu Filho com o dedo na boca em um gesto obsceno, em 

                                                 
474

 Mesmo que a revista não faça as respectivas traduções das manchetes em inglês, espanhol e francês, o 

que pode parecer, aos olhos de quem faz a infografia, algo desnecessário para o leitor; afinal, Época é “a 

revista de quem tem opinião” (slogan da revista, presente acima da sua logomarca, na capa). 
475

 “On ne raconte pas, on montre.” 
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foto feita no dia em que ele teria cometido o desacato. A “justificativa” da publicação da 

foto no sidebar aparece nas citações textuais que se seguem: “atitudes do ex-secretário 

em reunião na Assembleia Legislativa (...), segundo o Ministério Público: questionar a 

masculinidade de deputado e duvidar de atributos intelectuais de outro (...); fazer gesto 

obsceno”; “algumas das afirmações de Saulo durante a reunião na Assembleia: „pare 

com esse tom de machão, você não é assim‟, para o então deputado estadual Ítalo 

Cardoso (PT)”. Se no primeiro exemplo, as citações motivam o sidebar, nesse segundo 

exemplo as citações justificam esse modo específico de enunciação (com uso de foto) 

do jornal. 

 

 

Figura 81 – sidebar publicado no jornal Folha de S. Paulo, 2007 

 

3.3.10 Números, fios, setas etc. Ou: o paralelo entre elementos gráficos e gestos 

 

Um aspecto central na produção de textos esquemáticos e/ou infográficos é o uso dos 

elementos gráficos, ou seja, elementos que não existem na realidade, como números, 

fios e setas. Conforme dito no capítulo 1, os gestos foram “substituídos” gradativamente 

por “equivalentes” gráficos (números, fios, setas) para determinadas situações 

comunicacionais. Assim, para compreender o papel desses elementos, temos de 
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entendê-los à luz dos gestos, para que possamos, a partir daí, perceber seu papel na 

produção de sentidos nos esquemas e infografias. Obviamente um estudo dessa natureza 

nos afastaria de nosso objeto de análise, mas cremos que seja necessária ao menos uma 

discussão acerca dos gestos que se pretendem descritivos e/ou narrativos, sobre os seus 

elementos mais recorrentes, a fim de que possamos perceber se esses elementos estão de 

algum modo presentes também nas infografias jornalísticas. Talvez essa discussão seja 

maior do que a dedicada aos outros aspectos (textos verbais, imagens), mas há ao menos 

duas justificativas: uma delas é que, na grande maioria das RGVs, os elementos gráficos 

é que são os responsáveis pela estruturação articulada dos elementos usados. São esses 

elementos que garantem noções de sequencialidade, simultaneidade, hierarquia (dentre 

outras possibilidades). A outra delas é que a discussão que articula o âmbito da 

comunicação gestual, corporal, com a comunicação impressa ainda é uma discussão 

tímida, pouco desenvolvida; e, para maior risco nosso, articulamos essa discussão com o 

âmbito da Linguística (em particular, em relação à ideia de que os sinais gráficos 

desempenham funções linguisticamente equivalentes às de alguns conectores). Se é fato 

que esses dois campos se desenvolvem com relativo desembaraço acadêmico e/ou 

profissional isoladamente, quando articulados eles ainda apresentam resultados 

modestos. 

 

Como dissemos anteriormente, o gesto não está só – ele se articula com outros sistemas 

semióticos, como a fala. Autores como Knapp e Hall distinguem dois tipos de gestos em 

sua relação com a fala: os independentes dela e os a ela relacionados (que é o que nos 

interessa aqui). Os gestos relacionados à fala se subdividem em quatro categorias: a) os 

ligados ao referente; b) os que relacionam o falante com o referente; c) de pontuação, e 

d) de interação. Knapp e Hall lembram que certos gestos não podem ser ligados a só 

uma função (1999: 209). 

 

Para tentarmos estabelecer paralelo entre certos sinais gráficos e os gestos descritivos e 

explicativos, vamos nos centrar naquilo de que se fala, o referente. Knapp e Hall 

incluem entre os gestos ligados ao referente aqueles “que desenham a forma ou o 

movimento do referente e gestos que representam movimentos espaciais [e que] podem 

ajudar um ouvinte a visualizar traços associados a referentes concretos” (1999: 203). 

Outros autores (ARGYLE, 1988; RECTOR & TRINTA, 1999) chamam esses gestos de 

ilustradores. Argyle, em particular, afirma que os gestos ilustradores “agregam muito à 
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quantidade de informação conduzida pela fala, especialmente em relação a formas, 

objetos físicos e relações espaciais
476

” (1988: 195); Rector e Trinta, por sua vez, dizem 

que os ilustradores “acentuam ou enfatizam a palavra ou a frase como se „desenhassem‟ 

a ação descrita” (1999: 61). Tanto Argyle quanto Rector e Trinta citam os estudos de 

David Efron, de 1941, no qual ele enumera seis tipos de gestos ilustradores: 

 

- gestos-batuta (batons), que acentuam ou enfatizam palavras ou frases, 

“regendo” a fala; 

- dêiticos (pointings), que apontam para pessoas ou coisas; 

- espaciais, movimentos que indicam relações espaciais; 

- ideográficos, que traçam uma linha de pensamento ou raciocínio; 

- pictográficos, que esboçam uma imagem do referente; 

- cinetográficos, movimentos que traduzem uma ação corporal. 

 

Percebe-se que é possível estabelecer alguns paralelos entre os gestos ilustradores e os 

aspectos e recursos visuais que cercam a feitura do texto infográfico. Os dêiticos, por 

exemplo, podem ser “substituídos” visualmente por setas e fios que indiquem 

apontamento em direção a algo (figura 82)
477

. 

 

 

Figura 82 – detalhe de revista X-Men e alteração feita por nós 

 

Os espaciais podem ter, como “equivalente visual”, mapas e indicadores de percursos 

(como os mapas medievais); os ideográficos podem se assemelhar, linearmente, a 

recursos como “linhas do tempo” (time lag) para visualizar cronologias e passagens de 

                                                 
476

 “Add considerably to the amount of information conveyed by speech, especially about shapes, 

physical objects, and spatial relations” 
477

 Obviamente, há neste exemplo pelo menos duas mudanças significativas: uma, relativa ao estatuto do 

sujeito da enunciação, representado e corporificado no primeiro caso, “esvaziado” no segundo; outra, 

referente à mudança do próprio enunciado. 
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tempo ou esquemas mentais de pensamento; os pictográficos podem ser “substituídos” 

por imagens daquilo que se pretende referenciar gestualmente (fotografias ou desenhos, 

de visão total ou parcial); e os cinetográficos parecem equivalentes aos conjuntos de 

imagens fixas e sequenciadas que mostram uma dada ação de modo decomposto, do 

tipo “passo a passo”. 

 

Mesmo elementos orais que não digam respeito a referentes concretos podem ter 

“equivalentes” visuais que cumpram função similar. Se os gestos-batuta “regem” a fala, 

isso significa que eles permitem a percepção de modificações no âmbito da fala, o que 

implica em influências paralinguísticas (ou seja, mudanças de ênfase num dado sistema 

semiótico). Essas modificações paralinguísticas, no campo do impresso, permitem a 

diferenciação e a instauração pragmática e ilocucionária dos títulos textuais (tipográfica 

e/ou cromaticamente em livros, jornais, revistas e sites, por exemplo), mas também 

permitem a mesma coisa em textos orais. Genette (1987: 62-3; 1997: 58), em estudo 

sobre os paratextos, lembra que a peça Le Soulier de Satin (Claudel) não tem um 

subtítulo explícito; assim, o título completo da peça existe apenas oralmente, quando 

anunciado pelo apresentador através de esforços mímicos, gestos e modulações vocais. 

Assim, um determinado conjunto entonação/gestualidade tanto pode anunciar um título 

ou uma determinada mudança de gênero (ou de paratexto) no texto oral quanto 

modificar o dito “sentido literal” das palavras ditas (ironia, paródia etc.). 

 

Um aspecto importante de ser lembrado é o fato de que esses elementos gráficos, assim 

como as palavras e os gestos, dependem de um contexto para ter uma significação mais 

precisa. Holmes lembra, por exemplo, que a flecha é um símbolo ao mesmo tempo 

praticamente universal e completamente dependente do contexto no qual está inserido; 

assim, ela pode conotar velocidade, frente, subida, descida, travessia, o futuro, história, 

procura, este ponto etc. (HOLMES, 1985: 12). Ou seja: pode indicar passagem de 

tempo, mudança de local, ter valor dêitico, direção, sentido etc. O mesmo vale para os 

fios, sejam eles retos ou curvos. 

 

Quanto aos gestos de pontuação, além de acentuar ou enfatizar uma palavra ou uma 

unidade maior de expressão, também organizam o fluxo discursivo em unidades, sejam 
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elas sequenciais, de apartação ou de agrupamento
478

 (KNAPP & HALL, 1999: 207). 

Assim, os gestos de pontuação parecem ter os números e as divisões em etapas como 

equivalência gráfica; em ambos os casos, o que temos é a oferta de uma sequência ao 

leitor, seja ela numerada, tabulada ou indicada através de setas
479

. 

 

Argumentamos ao início do capítulo 3 que uma das características centrais das 

infografias é a articulação de proposições verbais e icônicas. Nos textos verbais 

(escritos ou orais) as proposições têm sentido lógico-referencial (“aquele gato é 

branco”, “Platão foi um filósofo”, “o time X venceu”) ou não (“ideias verdes queimam”, 

“ouço o som das flores do céu”), podem ser metafóricas (“Fulano é um leão”) ou literais 

(“seu nome é Maria”); porém, quaisquer que sejam suas modalidades, essas proposições 

precisam, dentro do discurso, estar interligadas entre si, sob pena de, na constituição de 

um texto, termos um conjunto de palavras e/ou expressões sem encadeamento lógico. 

Um dos modos de isso ocorrer é através do uso de termos que desempenhem a função 

de conectores, os quais fazem a ligação entre diferentes proposições verbais (escritas ou 

orais). O termo “conector” designa, do ponto de vista linguístico, “advérbios, 

conjunções e locuções conjuntivas que desempenham um papel de conexão entre 

unidades do discurso” (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008: 115). Do ponto 

de vista pragmático e textual, os conectores são classificados conforme suas funções: 

 

 a) simples conexão (organizadores) 

 b) reformulação (marcadores) 

 c) argumentação (orientadores) 

 

Os conectores que nos interessam aqui são os organizadores. Os conectores de 

reformulação servem para indicar retomadas linguísticas (“isto é”, “dito de outro 

modo”) ou conclusões (“enfim”, “em resumo”, “de fato”)
480

. Além desses, há ainda 

                                                 
478

 O exemplo de Knapp & Hall para a apartação é o gesto que indica que algo (C) será considerado em 

separado (em relação a A e B); para o agrupamento, o mesmo gesto pode indicar que A, B e C serão 

considerados um grupo. 
479

 O modelo matemático da informação de Shannon e Weaver, como vimos em 1.4, é um exemplo dessa 

sequencialidade construída através de setas. Abordaremos ainda o esquema de Shannon e Weaver neste 

tópico. 
480

 Parece razoável supor que em alguns casos a) possamos considerar as infografias jornalísticas como 

uma forma de reformulação em si mesmas, em relação a um texto verbal, e b) as imagens e/ou sua 

disposição espacial possam funcionar como conectores de reformulação, mas isso está fora do âmbito de 

nossa pesquisa. 
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marcadores de estruturação da conversação (“bom”, “bem”, “então”) e marcadores 

fáticos (“você sabe”, “veja você”). Quanto aos conectores de argumentação, eles 

orientam argumentativamente uma cadeia verbal
481

. Assim, vamos nos deter com mais 

calma nos conectores organizadores. 

 

O conector organizador ordena os elementos do discurso nos eixos do espaço (“à 

esquerda”, “à direita”, “atrás”, “de um lado”) e do tempo (“então”, “em seguida”, 

“depois”, “agora”). Há também os conectores enumerativos (“e”, “ou”, “também”) e os 

marcadores de integração linear (“por um lado”, “inicialmente”, “em seguida”, 

“finalmente”), que também podem adicionar ao valor de ordem um valor temporal 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008: 116). Esses conectores têm importância 

não apenas na organização do discurso oral, mas que também podem receber “apoio” 

dos gestos, em particular os dêiticos e os espaciais. Afinal, os gestos dêiticos e espaciais 

podem reforçar o discurso oral
482

. 

 

No âmbito do discurso gráfico-visual esquemático, podemos dizer que a função dos 

conectores organizadores é desempenhada pelos fios e setas, dentro de certas condições 

gráficas: um fio reto e um fio ondulado, como os mostrados a seguir, pressupõem 

diferentes situações. No primeiro caso, uma simples conexão ou um movimento em 

linha reta; no segundo caso, um movimento ondulatório de algo que se propaga 

lentamente de A para B. 

 

 

Podemos considerar que esses elementos gráficos servem de apoio para que a infografia 

possa melhor desempenhar um papel “equivalente” ao da figura de pensamento 

chamada hipotipose, na qual as palavras podem “tornar evidentes fenômenos visuais”, 

                                                 
481

 Aqui, também, nada impede de pensar, por exemplo, na existência de esquemas de inteligibilidade 

altamente argumentativos. 
482

 Mas vale lembrar que também podem “desorientar” o discurso e criar um paradoxo comunicacional, 

nos termos de Watzlawick, quando há discrepância entre o que se diz e o que se gesticula/faz. Um 

pequeno exemplo de discrepância entre discurso verbal e discurso gráfico e gestual está presente em 

Verón (1981: 122-4). 
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como afirma Umberto Eco
483

. O autor italiano enumera alguns tipos de hipotipose que 

podem ser produzidas verbalmente, como a hipotipose por descrição detalhada, por 

listagem ou por acúmulo de eventos ou personagens (2003: 174-84; 2007: 232)
484

. 

 

Sob esse aspecto, fios e setas auxiliam na descrição verbal, mas também desempenham 

papéis distintos. Os fios tendem a ser usados como conectores espaciais, interligando e 

dando noção de conexão a elementos visuais, como no exemplo da figura 83, onde o 

jornal cearense O Povo visualiza uma rede integrada de universidades latino-americanas 

com centros de pesquisa em nanotecnologia. 

 

 

Figura 83 – fios com função de conexão, em diagrama publicado no O Povo 

 

Ao mesmo tempo, os fios, percebidos como conectores organizadores espaciais, podem, 

do ponto de vista gráfico-visual e em alguns casos, auxiliar como conectores 

enumerativos (figura 84). Como a infografia tende a ser “dividida” em proposições 

textuais e icônicas (cada imagem icônica tende a ser acompanhada de, ou tende a 

acompanhar, um texto verbal), os fios, ao mesmo tempo em que conectam e organizam 

espacialmente essas ligações, podem ajudar na enumeração dessas proposições (“e” + 

“e” +...)
485

, principalmente se vierem acompanhados de números (1, 2, 3...). O uso dos 

fios, aqui, ajuda a garantir não só a unidade visual da infografia, mas a construir a noção 

                                                 
483

 Obviamente, há que se considerar que as imagens auxiliam (e muito) na descrição desses “fenômenos 

visuais”, mas por outro lado elas tendem a ser destituídas da capacidade de descrição temporal. 
484

 Eco lembra (2003: 186; 2007: 245-50) que a figura de retórica inversa da hipotipose é a écfrase, 

comentada na nota 461. 
485

 Como vimos em 3.3.1, esse aspecto “acumulativo” da linguagem visual já havia sido percebido por 

Guy Gauthier (1996: 231-48) em relação à fotografia: baseado nos estudos de Freud sobre os sonhos, ele 

afirma que a imagem fotográfica, para passar para o âmbito do semiótico, só consta com o “e” e o 

“como”, ou seja, com a justaposição dos elementos e a descrição deles, o que permite um caráter 

constatativo (no sentido austiniano). 
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de unicidade, de organicidade, de um todo que está constituído na infografia; a 

infografia não é apenas um amontoado de informações textuais e icônicas, ela é um 

todo. O fio organizador busca aperfeiçoar aquilo que a Gestalt eventualmente não venha 

a perceber como um só elemento ou um conjunto formado por diferentes elementos. 

 

 

Figura 84 – fios com função de conexão enumerativa; revista Superinteressante
486

 

 

Quanto às setas, elas parecem um melhor recurso visual para indicar a noção de direção, 

sequencialidade e/ou temporalidade. Ao que parece, se nas placas de trânsito as setas 

indicam apenas direção
487

, no discurso gráfico-visual impresso elas indicam noção de 

temporalidade, em separado ou em conjunto com os números. O uso da seta indica não 

só a direção em que os fatos “se seguem”, mas também aponta para a existência de uma 

dada consequência, de uma relação de causalidade que geralmente não existe nos fios. 

O exemplo a seguir (figura 85) é construído com o uso simultâneo de imagens 

sequenciadas e setas, que constroem cinco cenas distintas num primeiro momento; no 

segundo momento, são indicadas três sequências narrativas, articuladas com a planta do 

metrô. 

 

                                                 
486

 O fato de, nesse exemplo, linhas pontilhadas substituírem os fios não altera a sua função conectiva 

dentro do diagrama. 
487

 Ainda que algumas crianças muitas vezes compreendam a seta de “em frente” como sendo “para 

cima”... 
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Figura 85 – infografia do O Estado de São Paulo; setas indicam direção/sentido da narrativa visual 

 

Assim, o que vem depois de uma seta tende a ser encarado como um desdobramento, 

uma consequência “natural” daquilo que o precedeu; assim, em alguns casos, a seta 

pode tender a naturalizar as relações de causa e efeito entre as diferentes proposições 

icônico-verbais. Em suma: nas infografias, enquanto o fio une, a seta narra, 

sequencializa; o fio é, assim, um elemento auxiliar na descrição; a seta, um elemento 

auxiliar na narração. 

 

Seria isso efetivamente verdadeiro? Kress e van Leeuwen abordam, no campo da 

multimodalidade, o importante papel desempenhado pela composição visual. Eles 

partem do pressuposto de que a composição visual (ao menos nos moldes ocidentais) se 

baseia sobre uma ideia: o “Dado” e o “Novo” (the Given and the New), que permeia 

grande parte dos produtos visuais. Segundo eles, há uma tendência a que aquilo que é 

tido como dado, como conhecido (Given) seja apresentado à esquerda, numa 

composição visual, enquanto aquilo que é tido como novo, desconhecido ou informativo 

(New) esteja colocado à direita. Isso porque, segundo eles, 

 

Existe uma similaridade próxima entre a estrutura da informação sequencial na linguagem e 

a estrutura horizontal na composição visual, e isto aponta para a existência de orientações de 

codificações mais abstratas e profundas, as quais encontram sua expressão de maneiras 

diferentes em diferentes códigos semióticos
488

 (KRESS & VAN LEEUWEN, 1996: 188. 

Grifos no original). 

 

Mais adiante, Kress e van Leeuwen admitem que os conceitos de Dado e Novo podem 

                                                 
488

 “There is a close similarity between sequential information structure in language and horizontal 

structure in visual composition, and this attests to the existence of deeper, more abstract coding 

orientations which find their expression differently in different semiotic codes”. 
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ser aplicados também ao desenho de esquemas, e lembram o célebre modelo da 

comunicação de Shannon e Weaver (figura 86). Lembremos que o esquema de Shannon 

e Weaver se “inicia” com a “fonte da informação” e termina com o “receptor”, sempre 

obedecendo a uma sequência de elementos interligados numa mesma direção (indo da 

esquerda para a direita) e sempre com seus elementos constitutivos (emissor, 

mensagem, ruído etc.) conectados linearmente através de setas
489

. 

 

No modelo da comunicação de Shannon & Waever (...) pode parecer que a ordem horizontal 

dos elementos é motivada no âmbito da representação: o processo de “envio da 

informação”, por exemplo, parece ter lugar antes de que a informação possa ser recebida. De 

um lado, isso quer dizer que esquerda significa “antes de”, de outro lado, as setas nem 

sempre apontam para a direita [em outros diagramas]
490

 (KRESS & VAN LEEUWEN, 

1996: 190-1). 

 

 

Figura 86 – modelo da comunicação de Claude Shannon e Warren Weaver 

 

Os demais exemplos apontados por Kress e van Leeuwen apresentam uma mesma 

característica: um apontamento do Dado para o Novo, seja através da distribuição 

horizontal dos elementos visuais na composição de uma peça (Dado à esquerda, Novo à 

direita), através de setas ou através ainda de imagens de dedos indicando para algo ou 

alguém. Ainda nos atendo ao exemplo do paradigma de Shannon e Weaver, dificilmente 

pensamos nele com suas setas indo da direita para a esquerda, como no exemplo abaixo 

(figura 87). 

 

                                                 
489

 Esse modo de ser representado o paradigma matemático da comunicação de Shannon e Weaver está 

presente em praticamente toda a bibliografia sobre Teorias da Comunicação, pelo menos no mundo 

Ocidental. 
490

 “In Shannon and Weaver's communication model (...) it might seem that the horizontal order of the 

elements is motivated representationally: the process of „sending information‟, for instance, must take 

place before the information can be received. On the one hand, this means that left signifies „before‟, on 

the other hand, arrows do not always point to the right”. 



322 

 

 

Figura 87 – esquema invertido do paradigma de Shannon e Weaver, feitos por nós 

 

Situações distintas ou inusitadas de distribuição dos elementos ou o uso “invertido” das 

setas para a esquerda, segundo Kress e van Leeuwen, devem ser creditadas ao fato de 

que a estrutura Given-New pode ser ideológica mesmo em diagramas; é o caso do 

gráfico a seguir, que retrata a participação feminina no mercado de trabalho (figura 88). 

Segundo os autores, a seta aponta para a esquerda porque, ideologicamente, aponta do 

New (a mulher que trabalha) para o Given (o mercado de trabalho majoritariamente 

masculino), (1996: 191). Assim, do ponto de vista temporal, podemos pensar o Given 

como um momento anterior e o New como uma espécie de momento atual (portanto, 

posterior). 

 

 

Figura 88 – gráfico analisado por Kress e van Leeuwen 
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Dentro do que nos interessa, é importante lembrar que, diferentemente dos fios, que 

conectam organizando espacialmente, trabalhando com uma noção próxima do hic et 

nunc, as setas implicam a necessidade de uma ordem, ou seja: a alteração da disposição 

sintagmática dos elementos, sem a alteração do sentido do esquema, modifica 

completamente o seu sentido. Assim, esquemas e infografias com fios tendem a não se 

preocupar com a ordem dos elementos, mas majoritariamente com sua composição 

visual, do ponto de vista estético, ao passo que esquemas e infografias com setas 

tendem a considerar como elemento relevante a disposição visual, a ordenação de suas 

partes, a fim de criar um efeito simultaneamente sequencial e narrativo. Em termos 

retóricos: podemos dizer que os esquemas com fios se preocupam com a elocutio (o 

modo de dizer e mostrar descritivamente), enquanto os diagramas com setas tendem a se 

preocupar mais com a dispositio (a ordem do que mostrar narrativamente)
491

. 

 

Mas vejamos outros exemplos: os organogramas e as árvores se caracterizam por 

visualizarem as relações de conexão hierárquica (poder, idade, cargo) entre distintos 

elementos interligados entre si por algum motivo (governo, família, empresa)
492

. Em 

geral eles são estruturados com o uso de fios conectando os elementos, como nos 

exemplos a seguir (figuras 89 e 90). 

 

 

Figura 89 – organograma publicado no Jornal da Tarde 

 

                                                 
491

 Ressaltamos aqui o verbo “tender”, pelo fato de que, como vimos anteriormente, fios e setas, do ponto 

de vista sígnico, podem ter outros significados. 
492

 Alguns autores, como Sojo (2000: 100) colocam os organogramas e as árvores genealógicas dentro de 

uma mesma categoria, as redes. 
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Figura 90 – organograma publicado no jornal O Estado de São Paulo 

 

Apesar das diferenças estéticas entre os dois organogramas, de composição visual 

(pesos visuais dos elementos conectados diferentes no primeiro exemplo, e similares no 

segundo; distribuição horizontalizada num, e verticalizada noutro etc.) e de fios usados 

(grossos e coloridos, no primeiro exemplo, finos e pretos no segundo), ambos fazem uso 

do mesmo recurso visual (o fio) para estabelecer as conexões entre os elementos. Muito 

diferente é o efeito de sentido existente no exemplo a seguir (figura 91). 

 

 

Figura 91 – árvore genealógica publicada na capa da Folha de S. Paulo 

 

Numa análise comparativa, as diferenças se sobressaem. Uma delas é a diferença 

estética, onde há o uso simultâneo da disposição horizontal e vertical dos elementos; 

outra é a ausência visual dos demais elementos conectados, em detrimento da presença 
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de uma única personagem (Erenice Guerra). Dentro do que nos interessa, nesse exemplo 

os fios são substituídos por setas, as quais podem indicar ação, movimento, mas, nesse 

caso em particular, criam outro efeito de sentido: indicar que os actantes para os quais 

as setas estão apontadas são aqueles que sofrem a ação (“pacientes” ou “destinatários”, 

na terminologia actancial de Propp e Greimas), e que Erenice Guerra é uma agente, ou 

seja, aquela que executa a ação. Assim, a troca de um elemento gráfico por outro 

implica um outro modo de enunciar. Com uma diferença relevante: quem aponta não é a 

agente Erenice Guerra, mas o jornal Folha de S. Paulo, ou seja: a seta não substitui um 

gesto (uma ação) da agente Erenice (“sujeito” do enunciado), mas se torna um gesto do 

jornal (do agente enunciador), é este quem aponta
493

. 

 

Obviamente, as propriedades de fios e setas não fazem parte por si só deles mesmos e 

dos demais elementos gráfico-visuais; na verdade, eles correspondem, como dissemos, a 

uma “adaptação” dos gestos humanos ao plano da bidimensionalidade e da visualidade. 

É preciso sempre considerar que, apesar de os sistemas semióticos serem compostos de 

diferentes formas de expressão, é possível que algumas coisas possam ser ditas em 

distintos sistemas semióticos. Vamos ilustrar isso com uma breve passagem dos estudos 

de Kress e van Leeuwen (1996: 43-55), que abordam as diferenças entre a linguagem 

verbal e as imagens no modo de visibilizarem seus participantes em um ato semiótico. 

Por “participantes”, eles denominam aqueles seres implicados em um ato de 

comunicação, e que pode envolver os participantes interativos (aqueles que falam, 

ouvem, escrevem etc.) e os participantes representados (os temas da comunicação: 

pessoas, lugares, coisas)
494

. Por se basearem parte em ideias de Rudolf Arnheim 

fundamentadas na psicologia da percepção, parte na teoria semiótica funcional (leia-se 

M.A.K. Halliday), Kress e van Leeuwen consideram respectivamente duas coisas: 

 

- por um lado, que os participantes, na esfera visual, são percebidos como 

“volumes” ou “massas” de atrações gravitacionais ou pesos visuais distintos, 

e que os processos entre eles são denominados de “vetores” ou “tensões” ou 

                                                 
493

 Dentro do contexto político daquele momento (disputa eleitoral à presidência da República no ano de 

2010), se poderia especular sobre o porquê do modo “particular” como a Folha de S. Paulo visibilizou 

Erenice Guerra na sua primeira página nesse dia, mas isso está fora da meta de nossa pesquisa. 
494

 Os quais podem se diferenciar de “entidades” (expressão nossa) narratológicas fundamentais, como “o 

autor implícito” e o “leitor implícito”, que equivalem a outros termos afins, como “autor modelo” e 

“leitor modelo” (Umberto Eco) “autor implicado” e “leitor implicado” (Gérard Genette), dentre outros 

termos possíveis. 
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“forças dinâmicas”
495

; 

- por outro lado, que os participantes, na esfera semiótica, desempenham 

funções semânticas, podendo assim ser definidos como “ator” (quem realiza 

a ação) e “meta” (quem recebe a ação) dentro de uma “transação” (a relação 

entre “ator” e e “meta”). 

 

Apesar das diferenças conceituais e teóricas, Kress e van Leeuwen defendem a 

compatibilidade das duas teorias (ainda que ambos prefiram os termos de Halliday aos 

de Arnheim). Assim, afirmam que a linguagem verbal e as imagens, apesar de serem 

sistemas semióticos distintos, podem visibilizar os mesmos termos, só que de maneiras 

distintas: “nosso uso desses termos [“ator”, “meta”] não implica que as imagens 

funcionem do mesmo modo que a linguagem verbal, apenas que elas podem „falar‟ 

(algo sobre) a mesma coisa tanto quanto a linguagem verbal – em modos muito 

diferentes”
496

 (KRESS & VAN LEEUWEN, 1996: 48. Grifo no original). Ou seja, para 

eles, há uma equivalência entre certos elementos verbais e visuais, conforme a tabela 

27. 

 

Linguagem verbal Imagem 

Verbos de ação Vetores 

Preposições locativas Características formais que diferenciam entre primeiro plano e plano de fundo 

Tabela 27 – equivalências entre linguagem verbal e imagem, segundo Kress e van Leeuwen (1996) 

 

Mais adiante, Kress e van Leeuwen vão considerar a existência de outros elementos 

visuais que desempenham a função de vetor, como a direção dos olhos e os gestos de 

apontar. Examinando o clássico cartaz de alistamento militar britânico (figura 92), os 

autores lembram que os olhos do participante representado fazem um contato com o 

leitor (ainda que em nível imaginário), criando um vetor. E complementam afirmando 

que pode haver um vetor adicional, formado pelo gesto na mesma direção (2004: 122). 

 

                                                 
495

 Escreve Arnheim: “tendo em vista as nossas finalidades [descrever a estrutura das composições 

visuais], considera-se que um vetor é uma força irradiada como uma seta a partir de um centro de energia, 

numa certa direção” (1990: 21. Grifos nossos). 
496

 “Our use of these terms does not imply that images work n the same way as language, only that they 

can „say‟ (some of) the same things as language – in very different ways”. 
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Figura 92 – cartaz de alistamento militar, Inglaterra, 1914 

 

O exemplo dos autores serve para demonstrar que podem existir equivalências entre 

diferentes sistemas semióticos, desde que se tenha em mente as potencialidades e os 

limites de cada um deles. Acreditamos, assim, que não haja dificuldade em aceitar que 

uma seta pode substituir (dependendo do contexto e da situação) um determinado 

gesto
497

. Assim, se aceitarmos que a indicação gestual parece naturalmente (mas talvez 

“biologicamente” seja o termo mais apropriado) um signo de indicialidade pelo fato de 

que aponta para algo concreto (quando isso ocorre; podemos apontar para o “nada” ou a 

esmo, e aí esse gesto pode deixar de ser indicial), a seta ou o fio parecem ter esse 

sentido culturalmente construído. 

 

Os conectores enumerativos, por sua vez, são um recurso visual bastante usual não 

apenas em infografias, mas principalmente em tabelas. Como dissemos, dependendo da 

constituição da infografia, os fios podem tender a “unir” elementos entre si. Mas esse 

efeito de “enumeração visual” pode ser obtido também através da disposição vertical 

dos elementos em uma tabela, sem que os fios conectem elementos dispersos, mas que 

desempenhem outra função visual (ou seja, de desenhar a tabela e estabelecer os limites 

visuais de cada cédula dela). Uma das consequências disso é a descontextualização das 

palavras, instituindo entre elas uma espécie de rearticulação entre elas, criando uma 

                                                 
497

 Mesmo porque, como lembram Kress & van Leeuwen, quanto mais abstrato o signo, maior a sua 

extensão semântica; ou seja, maior o seu potencial alcance de usos como um significante em um signo 

(1996: 52). 
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“nova ordem”
498

. 

 

Percebe-se que esses tipos de conectores reforçam o caráter descritivo das infografias e 

similares, as quais parecem não trazer marcas textuais (verbais) de seus agentes 

enunciadores. Na medida em que imagens e textos articulam-se de modo “natural” (ou 

seja, são “solidários” uns com os outros, talvez dissesse Barthes), nada mais “natural” 

também do que o uso de fios e setas, aparentemente desprovidos de caráter 

argumentativo e, consequentemente, de caráter discursivo, para acentuar tanto o caráter 

de “mera” descrição quanto o caráter de impessoalidade que transparece na infografia. 

Na prática, porém, como vimos, é necessário pensar nesses elementos gráficos também 

como formas de enunciação. Deixar de lado esse aspecto faz com que a infografia 

jornalística, “representante pós-moderna” das outras linguagens esquemáticas (quase 

todas oriundas do campo científico), pareça reunir o “melhor” do científico (a suposta 

neutralidade do discurso científico) e o “melhor” do jornalístico (a suposta objetividade 

dos fatos, no caso, descritos visualmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
498

 Ver detalhes no verbete “tabela”, no glossário. 



329 

 

4 A classificação das formas gráfico-visuais: olhando para o corpus 

 

A falta de critérios não se restringe ao âmbito acadêmico. Neste tópico, mostraremos 

como entre os jornais impressos também parece não haver consenso em relação ao que 

seja uma infografia. Para tal, faremos algumas considerações a respeito do corpus por 

nós selecionado; nossa intenção aqui não é analisá-lo minuciosamente, mas verificar 

como os jornais percebem o material gráfico-visual usado em suas páginas. Esse 

material é creditado e como? Há diferenças entre infografias creditadas e não 

creditadas? Em quais circunstâncias? Para isso, levantamos um conjunto de 660 RGVs 

publicadas em diferentes jornais brasileiros entre os anos de 2006 e 2010
499

. Não houve 

um modus operandi rígido para a constituição de nosso corpus: ele foi sendo construído 

tanto a partir de edições completas de jornais de um dia quanto de folhas avulsas, 

descontextualizadas do restante do jornal. A princípio, isso pode parecer perigoso, mas 

como não estamos avaliando a quantidade e/ou o percentual de RGVs publicadas em 

cada jornal, nem a relação de proporcionalidade entre RGVs e textos verbais e/ou 

fotografias e ilustrações, não percebemos nenhum grave problema. Além disso, apesar 

da predominância de exemplos oriundos de jornais como Folha de S. Paulo e O Globo, 

isso não implica (ao memos a nosso ver) em desequilíbrio desse corpus no tocante aos 

modos como cada jornais descrimina seu material gráfico-visual. Mesmo em situações 

nas quais trabalhamos com apenas um único exemplar de determinados jornais, foi 

possível perceber como ele denomina e usa essas RGVs. Além disso, essa panorâmica 

vai nos ajudar a dar subsídios para discutirmos, adiante, uma tipologia das formas 

gráfico-visuais usadas no jornalismo impresso. 

 

Pode vir à tona uma indagação: se não seria relevante entrevistar alguns dos 

profissionais responsáveis pela feitura das infografias. A princípio, sim, mas optamos 

por um caminho um pouco diferente do feito, por exemplo, por Teixeira (2009: 11-3), 

ao entrevistar alguns jornalistas. A nosso ver, era mais relevante ver e tentar analisar 

como as infografias eram apresentadas no espaço do jornal do que buscar saber o que os 

profissionais consideram que ela seja
500

. 

                                                 
499

 O que significa levar em conta a ocorrência de eventuais mudanças nesses jornais; a Folha de S. 

Paulo, por exemplo, modificou seu projeto gráfico em 23 de maio de 2010. Assim, o que era válido para 

determinado jornal na data de sua publicação pode não ser mais válido atualmente. 
500

 Isso não implica a inutilidade da entrevista, ao contrário; apenas priorizamos o que os jornalistas fazem 

cotidianamente nas redações, e não o que eles pensam ou o que eles falariam a respeito do seu fazer. 
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Além disso, é preciso fazer aqui um adendo: ainda existem jornais que, por uma série de 

motivos (defasagem tecnológica, questão editorial, estética e/ou estilística etc.), não 

fazem uso recorrente de infografias e afins. É o caso, em geral, dos jornais ditos 

populares ou voltados para as camadas mais pobres (no Brasil ou fora dele), que fazem 

pouco uso de infografias jornalísticas. Mas, diferente do que muitos poderiam pensar, 

isso não é um paradoxo: para ler esses textos, é necessária, no mínimo, uma tripla 

literacia
501

: a do texto verbal, a do texto icônico e a do texto esquemático e de seus 

elementos gráficos
502

. Ou seja: é preciso ter uma experiência com textos verbais, 

imagéticos e esquemáticos e com elementos gráficos para constituir uma base 

intratextual e intertextual com eles e entre eles
503

. Sendo assim, como fazer com que os 

jornais populares se utilizem de elementos gráfico-visuais iconicamente similares aos 

científicos e enciclopédicos? Assim, nesses jornais tendem a predominar o caráter 

“documental” do texto escrito e a força visual da fotografia
504

. Por outro lado, o uso da 

infografia pode agregar status a outros tipos de jornais: isso os leva a disputarem 

prêmios do SND e afins ou a disponibilizar manuais de estilo sobre o que fazer e o que 

não fazer em termos de informação gráfico-visual
505

. Tudo isso expande a visibilidade 

do nome do jornal para outros espaços (geográficos, culturais), expandindo também 

aquilo que Gérard Genette chama de onimato
506

. 

                                                 
501

 Do inglês, “literacy”, ou “letramento”. 
502

 É preciso considerar ainda outras formas de letramento (matemático, cartográfico, estatístico etc.) Um 

exemplo importante disso são os dados do INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional) em 

relação ao letramento matemático. Entre os dados de uma pesquisa realizada em 2001, a constatação de 

que “apenas 21% da população brasileira consegue compreender informações a partir de gráficos e 

tabelas, frequentemente estampados nos veículos de comunicação, é absolutamente aflitiva, na medida em 

que sugere que a maior parte dos brasileiros encontra-se privada de uma participação efetiva na vida 

social, por não acessar dados e relações que podem ser importantes na avaliação de situações e na tomada 

de decisões” (FONSECA, 2004: 23). Isso leva a outro questionamento: quem lê os gráficos e infografias 

publicados nos jornais? E, principalmente: quem os compreende, de fato? 
503

 Vários autores ressaltam a importância do caráter intertextual na esfera da comunicação de massa, 

como Eliseo Verón (1980: 218-38) abordando a intertextualidade nos títulos de jornal e Umberto Eco 

(1984: 269-73 pp.), Martine Joly (1994: 149-58) e Lorenzo Vilches (1987: 95-103), no âmbito das 

fotografias. 
504

 Sob a ótica do senso comum: no primeiro caso, só tem valor o que está escrito; no segundo caso, se 

está fotografado é porque de fato ocorreu. Mas somente uma adequada pesquisa de recepção poderia 

confirmar essas impressões. 
505

 São os casos do Wall Street Journal, que disponibiliza ao público o seu Guide to Information 

Graphics, escrito por Dona M. Wong (2010), e da Folha de S. Paulo, que tem o seu Manual da Infografia 

escrito por Mario Kanno e Renato Brandão publicado desde 1998 e disponível para download na Internet 

(www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/historia_infografia.pdf). 
506

 Segundo Genette, o onimato (onymat, em francês; onymity, em inglês) é a busca pela visibilização 

total do nome do autor da obra, diferenciando-se do anonimato (ausência do nome do autor) e do 

pseudonimato (mudança do nome do autor) (GENETTE, 1987: 43-5; 1997: 39-42). Com o onimato, 

estabelece-se a responsabilidade jurídica pela obra, seja a pessoa em questão responsável pela feitura do 
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Em linhas gerais, podemos traçar alguns perfis encontrados a partir desse corpus: 

 

a) jornais que não fazem nenhuma denominação, através do crédito, a respeito da 

natureza daquele texto gráfico-visual, ou seja, não trazem crédito algum, como 

Valor Econômico; 

b) jornais que não fazem nenhuma denominação e dão crédito apenas aos 

responsáveis por algum desenho na infografia, como Diário de Pernambuco; 

c) jornais que fazem denominação, através do crédito voltado especificamente para 

a Editoria de Arte, a apenas alguns tipos de RGV, como Zero Hora (mapas, 

gráficos, diagramas), O Globo (gráficos, sidebars, tabelas), Jornal do Brasil 

(mapa), Jornal do Commercio (alguns gráficos e sidebars); 

d) jornais que utilizam o termo “infográfico” como crédito de alguns tipos de RGV, 

como Jornal da Tarde e O Povo; 

e) jornais que usam o termo “infografia” (ou “infográfico”) a formas específicas de 

RGV, não creditando as demais de nenhum jeito, como a Folha de S. Paulo; 

f) jornais que utilizam o termo “infográfico” como crédito para todo tipo de RGV e 

para todo tipo de representação gráfico-textual (sidebars), como A Notícia ou 

apenas para alguns tipos de RGV e também para alguns tipos de representação 

gráfico-textual, como O Estado de São Paulo (diagramas, gráficos, infografias). 

 

Na medida em que selecionávamos exemplos, fomos percebendo que as categorias se 

embaralhavam: isso de certo modo é previsto por autores como Meyer e Stovall (além 

de Sullivan e Barnhurst). Meyer afirma que aplicar uma etiqueta a um tipo de gráfico é 

algo “artificial”, e que suas próprias etiquetas servem mais para ajudar a focar as 

“destrezas pessoais”
507

 de quem vai trabalhar na área (1997: 151); adiante, ele lembra 

que os gráficos de informação, tendo uma existência como um “híbrido de arte 

semiótica, texto desenhado e representação visual de dados quantificáveis”, podem ser 

tão difíceis de definir quanto a sua eficácia ser medida (1997: 303). Stovall afirma que 

sua classificação não é significativa para sugerir que os diversos tipos de gráficos sejam 

                                                                                                                                               
texto ou não (pensemos nos ghost writers). Cumpre lembrar: texto e obra, neste contexto (literário), são 

objetos diferentes, ainda que essa noção possa ser aplicada a outras esferas da produção textual. 
507

 No original em inglês, meta-skills. 
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“discretos”
508

, pois cada tipo de gráfico pode usar (e muitas vezes o faz) uma variedade 

de elementos gráficos distintos (tipografia, mapas, gráficos, ilustrações etc.) (1997: 33). 

Assim, incluimos todos os exemplos pertinentes no corpus, mesmo que posteriormente 

muitos deles fossem excluídos ou colocados em uma outra categoria possível. 

 

Num primeiro momento, buscamos diferenciar entre os tipos tradicionais de RGV. De 

início, algumas questões se impuseram. Uma delas é o fato de que encontramos vários 

exemplos de textos gráfico-visuais tradicionais que tendiam a vir acompanhados tanto 

de infogramas quanto de outros tipos de complemento textual de informação. Isso 

implicou uma dúvida tipológica: havia descaracterização daquela forma? Estaríamos 

diante de uma forma híbrida? Ou era possível dizer que alguma forma era determinante? 

Como já afirmamos inicialmente, as formas gráfico-visuais são altamente 

“miscigenáveis”: elas podem ser misturadas a ponto de, em determinadas circunstâncias 

e num primeiro momento, não ficar muito claro se há a predominância de um só gênero 

dentro do texto gráfico-visual; assim, só uma leitura mais detida é que vai permitir 

determinar qual o seu foco. Além disso, existem outras possibilidades de arranjos 

visuais, como a superposição de RGVs em cima de fotos (figura 93). 

 

 

Figura 93 – foto com gráfico superposto, no jornal Folha de S. Paulo 

 

Por conta dessas possibilidades (e de certas impossibilidades de classificação), tivemos 

de optar pela criação de outra categoria, denominada provisoriamente de “mista”, na 

qual não há, em tese, predominância visual de um tipo de representação gráfico-visual 

sobre outro. É o caso do exemplo a seguir (figura 94), que junta num mesmo espaço 

                                                 
508

 No original em inglês, discreet. 
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significante recursos cartográficos típicos dos mapas de circulação (mapa, legenda, fios 

indicando rotas etc.) e dos gráficos estatísticos de barras. A princípio, pode-se 

argumentar que estamos diante de um mapa acompanhado de um gráfico, uma vez que 

o título do mesmo é “Tráfico internacional de cocaína”; na prática, pórém, tanto as 

informações cartográficas quanto as estatísticas se referem ao tráfico dessa droga. 

 

 

Figura 94 – misto de mapa de circulação e gráfico estatístico, no Jornal do Brasil 

 

Também denominamos “mistas” as categorias gráfico-visuais nas quais as fronteiras são 

bem delimitadas (através de espaços em branco e/ou fios, por exemplo), mas a 

compreensão da informação depende de uma leitura que inter-relacione todas essas 

formas. Assim, há exemplos nos quais há a presença de uma planta, um mapa insertado 

e uma linha do tempo (figura 95). 

 

 

Figura 95 – infografia publicada no O Estado de São Paulo 

 

Em termos percentuais, a RGV mais usada pelos jornais são os verbogramas ou 

sidebars, com 162 exemplares (cerca de 24,5%, ou seja: quase um a cada quatro tipos 
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de representação visual); além disso, os sidebars são usados nas mais variadas editorias, 

inclusive naquelas que tradicionalmente fazem pouco uso de RGVs (como as editorias 

de Cultura). Isso pode ser explicado por alguns motivos: 

 

a) a informação principal era majoritária ou exclusivamente verbal; 

b) maior facilidade e/ou rapidez na sua feitura (é preciso apenas formatar o texto 

verbal), ou seja: sua produção é mais simples; 

c) possibilidade de reuso da mesma estrutura gráfico-visual, com alteração apenas 

da informação verbal 

d) maior intimidade dos repórteres e/ou redatores com os textos verbais; 

e) possível ausência de recursos visuais à mão (não ter fotos, desenhos etc.). Um 

dos nossos exemplos mostra um sidebar com os desenhos icônicos e pequenos 

títulos feitos à mão, em “comunhão” com a matéria, sobre a escolha da escola 

para os filhos (figura 96). 

 

 

Figura 96 – sidebar publicado no jornal O Globo 

 

Jornais como A Notícia, O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde tendem a creditar os 

sidebars como “infográficos”. No primeiro caso, em particular, A Notícia credita 

qualquer representação gráfico-visual ou gráfico-textual como “infográfico”, o que nos 

leva a crer que (ao menos naquele momento) os jornalistas daquela publicação 

percebem que qualquer tipo de texto não linear e tradicional, mas que faz uso de certa 

espacialidade, é um infográfico (figura 97). A extensão do conceito de “infográfico” 

neste jornal chega a incluir formas textuais que são consideradas no âmbito de outros 

gêneros, jornalísticos ou não, como o jornalismo de serviço e o mapa do tempo. 
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Figura 97 – exemplo de infográfico, segundo o jornal A Notícia 

 

No caso do O Estado de São Paulo e do Jornal da Tarde
509

, essa noção parece estar 

ligada ao fato de que a produção gráfico-visual é de responsabilidade da redação, 

independentemente de quem é a fonte responsável pela produção das informações. Ao 

que parece, o jornal ser o responsável pela enunciação gráfico-visual de uma 

informação é motivo suficiente para que ela seja creditada como “infográfico”. Veremos 

adiante que a lógica parece ser diferente em jornais como Folha de S. Paulo. 

 

A segunda maior porcentagem ficou com aquilo que estamos chamando de categorias 

“mistas”, ou seja, aquelas que não apresentam um tipo de representação gráfico-visual 

como predominante ou que apresentam várias RGVs interligadas entre si, de modo que 

a informação faça mais sentido quando todas elas são lidas de modo integrado. Isso 

demonstra, de um lado, a possibilidade dos gêneros gráfico-visuais compartilharem um 

mesmo espaço significante, ou seja, de manterem uma relação dialógica entre eles; de 

outro, aponta para certa “incompletude” desses mesmos gêneros, que precisam recorrer 

a outras formas (gráfico-visuais, gráfico-textuais, textuais) para dar conta de certas 

informações. 

 

Um tipo de exemplo comum no corpus é a articulação entre sequências quadrinizadas e 

mapas para visualização do local onde ocorreu a ação. Tal recurso é usado geralmente 

em assuntos de caráter policial, como sequestros e assaltos (figura 98). 

 

                                                 
509

 Pertencentes à mesma empresa, o Grupo Estado, vale lembrar; tanto que o crédito do material gráfico-

visual de ambos os jornais é o mesmo, “Infográfico/AE”, ou seja, produzido pela Agência Estado, 

também da mesma empresa. 
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Figura 98 – articulação entre mapa e quadrinhos, no O Estado de São Paulo 

 

Dentre os tradicionais tipos de RGV, a predominância é dos gráficos estatísticos, aqui 

subdivididos em duas categorias: situações nas quais há apenas o uso de um só gráfico e 

situações nas quais há mais de um gráfico. Juntando-se essas duas modalidades, temos 

um total de 153 gráficos (pouco mais de 23%). No tocante ao uso de mais de um gráfico 

no mesmo espaço, há dois modos de ler isso: ou são informações que precisam ser 

individualizadas ou o responsável pelos gráficos teme uma superposição de dados em 

um único gráfico (o que poderia dificultar a leitura e/ou a interpretação dos dados), o 

que o leva a “separá-los” em gráficos distintos. 

 

Além disso, foi percebido o uso de gráficos em outros espaços jornalísticos (figura 34). 

É o caso de colunas especializadas (em particular, nas editorias de Economia, nos 

jornais Folha de S. Paulo, Valor Econômico e O Globo, ver figura 99), colunas de 

ombudsman (jornais Folha de S. Paulo e O Povo) e seções de cartas do leitor (Folha de 

S. Paulo), com 18 exemplos diferentes (pouco mais de 2,5%); eventualmente havia 

gráficos também em artigos e análises. 

 

 

Figura 99 – detalhe de colunas de Economia, no O Globo e no Valor Econômico 
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Também foi possível encontrar gráficos em 10 diferentes primeiras páginas de jornal 

(principalmente Folha de S. Paulo e O Globo), das quais quatro traziam outras 

representações (mistas, mapas, sidebar) (figura 100). Ao todo, havia RGVs em 21 

capas, com uso de gráficos em 10 delas (quase a metade). No total, encontramos 

gráficos em 177 páginas diferentes (mais de 26% do material analisado). 

  

 

Figura 100 – detalhe de capas com gráficos dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo 

 

Casos de infografia ou RGV na capa, sobre um mesmo assunto, apenas em situações 

extraordinárias (as ditas breaking news). Foi o que ocorreu no dia 2 de junho de 2009, 

quando os jornais noticiaram o sumiço do voo AF 447, da Air France
510

 (figuras 101 e 

102). Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, O Globo e Diário de 

Pernambuco estamparam mapas em suas primeiras páginas, visualizando o virtual 

trajeto do avião (Rio-Paris), o provável local da queda e a consequente área de buscas e, 

em alguns casos, uso de informações verbais detalhando certos aspectos do fato. 

 

 

Figura 101 – detalhes de capas da Folha de S. Paulo e O Estado de São Paulo 

 

                                                 
510

 Esse material não fez parte, originariamente, de nosso corpus, mas incluímos informações sobre ele 

aqui, dada a sua relevância e sua particularidade na esfera do habitus jornalístico: a ruptura de uma rotina 

de produção. 
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Figura 102 – detalhes de capas do O Globo e Diário de Pernambuco 

 

Algumas tendências também são percebidas. Gráficos de linhas geralmente aparecem 

em editorias de Economia, muitas vezes com vários índices (10, em média) nos seus 

eixos x e y (figura 103). Já em espaços como Cidades (ou Cotidiano) e Esportes, há uma 

variedade visual maior: gráficos combinados com pictogramas, os quais dão um clima 

menos “estatístico”, ou gráficos com menos índices (entre 2 e 5 índices) nos seus dois 

eixos, ou ainda gráficos de pizza, os quais podem trazer problemas para a visualização 

da informação se houver um “fatiamento” exagerado de suas partes (um exemplo desse 

problema na figura 104). 

 

 

Figura 103 – gráfico publicado no Jornal da Tarde 

 

 

Figura 104 – gráficos de pizza publicados no jornal O Globo 



339 

 

Outro recurso bastante usado é o mapa e seus derivados, como a planta: eles aparecem 

em um total de 65 exemplos (quase 10% do total). Entre suas principais funções, estão a 

localização de países em seus continentes, de estados dentro do Brasil ou ainda o 

detalhamento geográfico do local de um dado incidente (figura 105). 

 

 

Figura 105 – detalhes de planta e mapa, jornais Folha de S. Paulo e O Estado de São Paulo 

 

Quanto ao crédito, das 660 RGVs levantadas, 493 não foram creditadas de modo algum, 

ou seja, quase 75% do material analisado. Em parte, isso se justifica pelo fato de que 

alguns jornais não adotam a política de dar crédito a esses textos em geral; por outro 

lado, é preciso tentar compreender quais os motivos que levaram determinados jornais a 

creditarem alguns tipos e outros não. A princípio, ou os jornais adotam políticas internas 

diferentes para designar o que deve ser creditado como “infografia” (através de manuais 

de redação ou publicações similares) ou são os próprios jornalistas de cada redação que 

definem o que e como creditar essas RGVs. Assim, é preciso um olhar mais detalhado 

nesses exemplos. 

 

Dois casos bem extremos (publicamente) são os jornais A Notícia, de Santa Catarina, e 

a Folha de S. Paulo. Como vimos, o jornal catarinense opta por creditar todo e qualquer 

material gráfico-visual (incluindo sidebars e tabelas, com ou sem imagems, esquemas, 

mapas e afins) como “infográfico” (figura 106). 

 

 

Figura 106 – detalhe de crédito do jornal A Notícia 
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Já o jornal paulistano, apesar de adotar desde 1998 um manual de infografia, e 

categorizar nesse manual todos os tipos de RGV como “infografia”, na prática 

raramente indica crédito denominando tal arranjo como infográfico. Em nosso corpus, 

apenas quatro exemplos estavam creditados, sendo que três deles eram (assim, podemos 

denominar) “especiais”, pois eram “frios” (não factuais) e traziam informações a 

respeito de modalidades olímpicas (na mesma época dos Jogos Olímpicos de Pequim 

em 2008). Apenas um exemplar (figura 107) era creditado explicitamente como 

“infografia” e trazendo o crédito de seu autor; detenhamo-nos um pouco sobre esse 

exemplo, que informa sobre o confronto entre policiais civis em greve e PMs em São 

Paulo. 

 

 

Figura 107 – infografia publicada com crédito no jornal Folha de S. Paulo 

 

A princípio, essa infografia não é tão distinta das demais infografias publicadas pela 

Folha de S. Paulo ou por outros jornais (apesar de vir disposta nas seis colunas, ou seja, 

na largura total da página, ressalte-se. Um olhar mais detido nela, porém, faz algumas 

particularidades virem à tona. Uma delas é a total ausência de indicação de fonte; com 

isso, ao que parece, o jornal se assume como único responsável direto pela informação 

obtida. Como veremos adiante (e de modo contrário ao que os autores geralmente 

indicam), nem sempre os exemplos do nosso corpus indicam uma fonte de procedência 

das informações; quando estas aparecem, tendem a ser instituições públicas ou privadas, 

especialistas de uma área ou agências de notícias. Mas nesse caso em particular, a 

assinatura do infógrafo parece ser um indicativo relevante: o jornal (ou seja, uma regra 

interna, ou decisão do editor, ou ainda do próprio jornalista, algo que não podemos 
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precisar) considera que uma infografia deva ser creditada quando a informação é obtida 

exclusivamente pelo(s) jornalista(s) (ver detalhe do crédito na figura 108). A mesma 

lógica parece ser válida para as ditas megainfografias produzidas pelo jornal durante as 

Olimpíadas de 2008: não há crédito de responsável pelas informações; em ambos os 

casos, parece ficar subentendido que a responsabilidade é exclusivamente do jornalista 

que produziu o texto gráfico-visual. 

 

 

Figura 108 – crédito de infografia publicada no jornal Folha de S. Paulo 

 

Situação semelhante encontramos em um exemplo do jornal El País: o material gráfico-

visual é creditado ao infógrafo ao lado direito, embaixo, e no lugar geralmente 

destinado às fontes da informação, lê-se: fuente:elaboración propia. Aqui, prevalece a 

lógica do jornalista como o produtor da informação gráfico-visual e verbal (figura 109). 

 

 

Figura 109 – infografia do jornal El País 

 

O segundo aspecto parece ser consequência do primeiro: o traço do autor do desenho da 

infografia, bastante personalizado (com linhas irregulares, desenhos inacabados ou 

sugeridos, ausência de cores), é bem distinto do desenho “padronizado” e 

computadorizado de parte das infografias do jornal (com linhas regulares, retas e curvas 

bem distribuídas) (exemplo na figura 110). Isso parece indicar que ali há uma infografia 

não apenas jornalística (no sentido da obtenção da informação), mas também uma 

infografia de autor. 
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Figura 110 – detalhe de ilustração em infografia da Folha de S. Paulo 

 

Se a infografia parece ser de autor, podemos pensar numa terceira diferenciação: foi 

esse mesmo jornalista o responsável pelo esboço da mesma. Como vimos em 3.3.2, 

Valero Sancho afirma que alguns consideram que a infografia é o esboço. É provável 

que tenha sido o mesmo jornalista quem fez o layout da peça infográfica, escolheu as 

fotos e redigiu os textos. Uma outra possibilidade é que tenha havido um trabalho de 

equipe e ele foi o responsável pelo esboço e pelo desenho que consta na infografia (até 

porque todas fotos têm créditos diferentes). Essa possibilidade fica mais forte quando 

confrontamos esse exemplo com outra infografia também publicada na Folha de S. 

Paulo, com um estilo de desenho bastante similar (figura 111). 

 

 

Figura 111 – detalhe de desenho em infografia do jornal Folha de S. Paulo 
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Vamos comparar esses exemplos com uma infografia extraída do site do jornal 

argentino Clarín (figura 112), referente a um conflito ocorrido na Plaza de Mayo 

quando da renúncia do então presidente argentino Fernando de la Rúa, em 20 de 

dezembro de 2001
511

, pouco depois da saída do então ministro das finanças Domingo 

Cavallo. Na ocasião, a Argentina se encontrava em estado de sítio. 

 

 

Figura 112 – infografia publicada no site do jornal argentino Clarín 

 

O exemplo acima enuncia “As Armas da Repressão” (o jornal posiciona-se contra a 

polícia ou, pelo menos, contra a sua ação). A fonte das informações não é a polícia ou 

alguém que fale em nome dos manifestantes, mas o próprio jornal (“fonte: investigação 

Clarín”), o que cria um efeito “testemunhal”: foi o jornal quem investigou os fatos, e 

quem visibiliza os dados da repressão. Acima do crédito da fonte (o jornal) há o 

seguinte texto: “estes cartuchos foram recolhidos ontem na manifestação da Plaza de 

Mayo”. Apesar da ausência do nome “infografia” no crédito, há algo mais valioso, 

jornalisticamente falando: o texto que indica o jornal como testemunha dos fatos. Aqui, 

o responsável não é mais o jornalista, e sim o jornal. 

 

Cumpre lembrar que, no geral, apenas seis infografias trazem créditos de autoria em 

nosso corpus; as outras e diferentes variações encontradas por nós são: 

 

                                                 
511

 Para as considerações que aqui faremos, levaremos em conta exclusivamente a infografia, ainda que 

tendo apenas uma parte do texto como uma espécie de referência ao posicionamento do jornal em relação 

à renúncia de Fernando de la Rúa. Sabemos dos riscos dessa descontextualização em relação ao resto do 

material jornalístico (textos, manchetes, fotografias, assinatura do repórter, diagramação etc.), mas é um 

risco calculado. Além disso, muitas vezes uma infografia é produzida visando uma espécie de autonomia 

em relação ao restante do material jornalístico. Ou seja: ela deve ter título, começo, meio e fim e outros 

elementos que garantam sua unicidade informativa. 
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- a adoção do crédito da ilustração (fotografia, desenho) e não da infografia como um 

todo; 

- a adoção do crédito do setor que produziu a infografia (é o caso dos jornais O 

Globo, Jornal do Commercio e Zero Hora: “Editoria de Arte”, “Ed. de Artes/JC” 

etc.); 

- a adoção do crédito com o termo “infográfico” e a instituição responsável por sua 

confecção (é o caso dos jornais O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e A 

Notícia: “Infográfico/AE”, “Infográfico/AN”); 

- a não adoção de nenhum crédito, maioria dos casos: 74,69% dos exemplos. 

 

Outro aspecto relevante do nosso corpus: nem sempre os textos esquemáticos 

jornalísticos tendem a apresentar o crédito da fonte responsável pelas informações. Nos 

casos em que isso ocorria, percebe-se que esses textos são (também) o resultado do 

cruzamento de várias vozes (textuais e/ou icônico-visuais). Por vezes é a voz da fonte 

autorizada (universidades, institutos científicos etc.), adaptada parafrasticamente (ou 

traduzida gráfico-visualmente) para uma dada infografia; em outras vezes, é a 

autoridade material de uma fonte original (documentos que servem de modelo para 

cópias fac-símile, tabelas estatísticas, mapas, croquis, projetos de protótipos, 

organogramas de empresas, gravações sigilosas e/ou secretas de áudio e/ou vídeo
512

 

etc.). Em todos esses casos, há um outro enunciador e um outro enunciado (anterior
513

), 

o qual se torna responsável (ou melhor, “responsabilizado”) pelas informações que o 

jornal (e não que esse outro enunciador) divulga
514

. Assim, a ausência de crédito no que 

diz respeito a quem produziu a infografia no âmbito do jornal e a presença do crédito da 

fonte responsável pela informação fora do espaço do jornal cria uma espécie de “efeito-

eco”, no qual o jornal busca se mostrar apenas como uma espécie de reverberador das 

vozes alheias, de plataforma entre a “sociedade” (produtora de fatos que vão se tornar 

informações jornalísticas) e o leitorado. 

 

Mas há outra variação bastante comum: a responsabilidade pela informação ser de mais 

de uma fonte. Isso parece ser consequência de outra prática rotineira no jornalismo: o 

                                                 
512

 Aqui, pensamos na televisão e na Internet. 
513

 Essa noção equivale à relação transtextual chamada por Genette de hipertextualidade, ou seja, a 

propriedade de um texto posterior (hipertexto) derivar de um outro texto que lhe é anterior (hipotexto). 

Ver GENETTE, 1992: 12-4. 
514

 Voltaremos a um desses aspectos, que denominamos “citações mostradas”, em 3.3.9. 
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cruzamento de informações em diferentes fontes. Uma das coisas que faz parte do 

habitus jornalístico é a ideia de que um “dado cruzado” tem mais valor jornalístico (e é 

mais seguro) do que uma informação isolada
515

. Assim, cria-se um outro efeito: o do 

espaço gráfico-visual como espaço polifônico, uma vez que pode haver mais de uma 

voz “responsável” pela informação ali divulgada (figura 113). 

 

 

Figura 113 – exemplos de créditos de fonte: Folha de S. Paulo e O Globo 

 

Percebe-se que, se a expressão “infografia” tem uma amplitude nas obras de línguas 

inglesa e francesa que não existe na bibliografia espanhola e, principalmente, em textos 

de alguns pesquisadores brasileiros, situação diferente parece ocorrer nas redações 

brasileiras, onde a palavra parece sugerir toda e qualquer RGV, como que ou adotando 

o “padrão” norte-americano ou sugerindo que a expressão “infografia” designa uma 

prática de produção de mensagens gráfico-visuais. Porém, na hora de creditar esse 

mesmo material gráfico-visual, poucos são os exemplos (ao menos no nosso corpus) 

designados como “infografia” ou “infográfico”. Como vimos há pouco, cerca de 75% 

do nosso corpus não era visto e/ou creditado como “infografia”. 

 

No caso particular da Folha de S. Paulo, não deixa de ser curioso que o seu Manual de 

Infografia chame de “infografia” quase todo tipo de material que não seja apenas verbal 

e em forma de texto corrido, mas credite no dia a dia apenas poucos exemplos. A 

impressão que fica é que o critério para a adoção do crédito nas infografias, além da 

questão do esboço, seja similar ao critério de adoção para a assinatura de uma matéria 

tida internamente como de “qualidade” ou de fôlego, ou seja: apenas o material muito 

                                                 
515

 Alguns exemplos: “o repórter, que não é nem poderia ser um especialista de cada assunto, deve 

procurar os profissionais de cada área, ouvindo as informações de fontes que tenham crédito (...). Além 

disso, é necessário sempre cruzar as informações, tornar a ouvir as fontes” (COTTA, 2005: 95); “dar 

sentido aos fatos é (...) testar cada contradição de versões até não sobrar incongruências, fazendo check 

list das informações e deletando as não confirmadas por mais de duas fontes” (PEREIRA JR., 2006b: 72); 

“sugiro que uma informação em off só seja aproveitada se confirmada por mais de uma fonte – em off ou 

não. De preferência em on” (NOBLAT, 2002: 63). Lembrando: informação em off é aquela dada por uma 

fonte que não quer ser identificada; informação em on é aquela dada pela fonte que quer ser identificada. 
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bom e diferenciado pode ser assinado pelo jornalista
516

. Assim, poucos são os 

profissionais que transformam o seu nome em uma griffe dentro do espaço significante 

do jornal impresso
517

. 

 

Em suma: se a bibliografia especializada aponta para diferentes modos de definição da 

infografia, uma análise a partir do corpus também mostra o mesmo aspecto. De um 

lado, jornais que creditam qualquer material gráfico-visual como infografia; de outro, 

jornais que creditam como infografias até conjuntos de informação textual apresentada 

de modo gráfico-visual; há jornais que não dão nenhum tipo de crédito; e jornais que 

creditam apenas momentos pontuais. Isso não significa que esses jornais desconsiderem 

a existência da infografia (como produto textual ou como prática de tratamento gráfico-

visual da informação); significa apenas que, perante a opinião pública, os jornais não 

adotam as mesmas medidas de reconhecimento nem dos textos infográficos ou afins, 

nem dos profissionais responsáveis pelas infografias (seja seu esboço ou sua execução). 

Isso parece mostrar que, em alguns casos, os profissionais de imprensa também não 

sabem muito bem quando estão diante de uma infografia para creditá-la como tal ou 

não; ou não se sentem tão responsáveis pela informação ali tratada graficamente que 

preferem não assinar
518

. 

 

4.1 Do corpus à classificação das formas gráfico-visuais 

 

Vamos agora alinhavar as duas questões que pontuaram nossa pesquisa. A primeira 

delas, a definição de um conceito de infografia que não estivesse atrelado ao campo do 

jornalismo, mas ao fato de considerarmos a possibilidade de ela não ser apenas uma 

variante das tradicionais RGVs e sim um novo modo de enunciação gráfico-visual. É 

quando a segunda parte dessa pesquisa, sobre a imbricação das linguagens e os modos 

de produção de sentido daí advindos, nos ajuda a dar contornos melhores ao objeto. Isso 

se fazia necessário, uma vez que os jornais, desde o começo dos anos 1980, têm 

investido cada vez mais no fator “visualidade” (que compreende bem mais do que o uso 

                                                 
516

 E ainda que, regra geral, todas as fotografias tragam o crédito de seus realizadores, e todas as 

ilustrações tendam a vir com a assinatura de seu realizador ou com o crédito. 
517

 Entre esses poucos, estão Luiz Iria, atual diretor do Núcleo de Infografia da Editora Abril; Mario 

Kanno, editor-adjunto de Artes da Folha de S. Paulo e professor; e o espanhol Alberto Cairo, que no 

momento trabalha no Brasil, na Editora Globo, responsável pela reformulação gráfico-visual de algumas 

revistas daquele grupo, como Época. Porém, no caso particular de Cairo, seu nome já era conhecido antes 

de ele vir ao Brasil. 
518

 Apenas uma pesquisa junto às redações pode dar mais subsídios para uma afirmação mais concreta. 
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de imagens) e, ao mesmo tempo, os jornalistas têm se tornado cada vez mais os agentes 

produtores dessas novas formas textuais; o que era da alçada de desenhistas, cartógrafos 

e estatísticos (dentro ou fora da redação) cada vez mais tende a ser produzido pelos 

profissionais do jornalismo. Deve ser ressaltado que essas possibilidades foram geradas 

em particular pela informatização das redações e pela sua consequente capacidade 

“hibridizante” (ou seja, de misturar linguagens num mesmo suporte e, posteriormente, 

num mesmo impresso), permitindo novas situações gráfico-visuais no planejamento e 

diagramação de páginas de jornais. Entre essas novas situações gráfico-visuais, está a 

infografia. 

 

A partir desse conjunto de mudanças gráficas e visuais na superfície significante do 

jornal, da revisão bibliográfica aqui efetuada e das dificuldades de distinção tipológica 

dos exemplos levantados em nosso corpus, nossa pesquisa propõe uma classificação. 

Com ela, esperamos ajudar a colocar um pouco de ordem em tudo aquilo que cerca o 

âmbito da infografia e, ao mesmo tempo, esclarecer um pouco mais sobre o caráter 

contemporâneo do jornalismo impresso. Ainda que nossa intenção fosse buscar definir o 

que seja uma infografia, tal empreendimento só seria possível na medida em que 

definíssemos também o que não era uma infografia. Se, conforme Bateson, a 

informação é a “diferença que faz diferença”, era preciso então criar uma informação e 

diferenciar uma infografia de uma não infografia. Em suma: o que são essas “não-

infografias”? Qual a denominação (ou as denominações) que podemos dar a elas? 

 

A classificação que se segue é baseada nos aspectos discutidos ao longo dessa pesquisa 

e tenta levar em consideração, de modo simultâneo, os seguintes itens: 

 

- o grau de esquematismo lógico da RGV; 

- o grau de hibridismo ou de “pureza” visual, implicando a necessidade de um 

esboço; 

- o caráter textual-sincrético da construção gráfico-visual; 

- o caráter das informações verbais (acúmulo x articulação lógico-esquemática); 

- a tendência tipológica do texto verbal; 

- a necessidade do uso de imagens e o caráter delas (informativo ou ilustrativo); 

- a mudança de sentido em caso de alteração sintagmática dos seus elementos; 

- a mudança de sentido em caso de alteração da forma da expressão. 
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Ao mesmo tempo, essa classificação tenta dar alguma coerência aos conceitos até aqui 

vistos. A finalidade dela é visualizar os diferentes modos de apresentação gráfico-visual 

(ou melhor: “os modos de mostração e enunciação gráfico-visual”) do texto jornalístico 

(lógico-esquemático, verbal e icônica) de forma solidária. Isso não impede outras 

classificações; queremos apenas ressaltar que, para textos sincréticos e leitores 

“panópticos”, as classificações devem buscar ser também sincréticas e panópticas. Ao 

mesmo tempo, advertimos que esses critérios devem ser considerados em sua totalidade. 

Um exemplo: certas formas de RGV a serem publicadas num jornal podem solicitar a 

necessidade de um esboço em relação ao seu desenho, o que não implica, por conta 

disso, o fato de elas serem percebidas conceitualmente como infografias. Ou seja: o 

esboço pode se aplicar a outras formas de RGV (mistas, híbridas etc.); é na conjunção 

do esboço com determinados aspectos em particular (caráter lógico-esquemático, 

características de formas de expressão etc.) que surge a infografia. 

 

O primeiro modo de mostração visual está ligado à crescente estetização do jornal. Por 

“estetização”, aqui, deve-se entender simplesmente o fato de que, cada vez mais, os 

jornais se utilizam de recursos gráficos e visuais tanto para criar sua própria identidade 

visual quanto para se diferenciarem de seus concorrentes. O termo, na acepção em que 

usamos, nada deve ter de pejorativo ou desqualificativo; apenas aponta para o fato de 

que os jornais estão fazendo mais uso de recursos visuais (tipias em corpo maior, textos 

com cores, uso de formas geométricas etc.) visando tanto criar um contraste com o 

tradicional texto corrido em tipias serifadas (no mesmo estilo da Times) quando 

destacar a informação dentro do espaço da página. Esse modo de mostração da 

informação jornalística baseia-se na ideia do design de notícia (ou seja, o modo gráfico-

visual de tratamento da informação estritamente textual) e tem tido apelo cada vez mais 

recorrente em primeiras páginas de jornal, em matérias especiais e também (talvez: 

principalmente) em matérias de destaques da página de cada jornal e também em 

primeiras páginas, com informações que “saltam aos olhos”; assim, podemos chamar a 

esse fenômeno de apresentação visual da notícia. Aqui, o foco é muito maior na 

visualização da informação e na narração do que nas formas gráfico-visuais, na 

esquematização e na explicação (ainda que essas possam aparecer, elas não são o 

aspecto central). Um exemplo são as capas de jornais da figura 114: o jornal espanhol 

Ideal opta por enunciar visualmente a respeito da promessa de um candidato a prefeito 

de Granada: plantar 500 milhões de árvores em quatro anos, ou seja, 237 árvores por 
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minuto; o Jornal da Tarde rompe com o uso tradicional da cor (o preto substitui o 

branco para conotar “luto”) e da disposição fotográfica (o conjunto fotográfico substitui 

a foto “principal”) e usa recursos gráfico-visuais (pictogramas, mapa, números, tabela) 

para criar uma informação “infografada” ao pé da página; e o jornal Diário de S. Paulo 

faz uma “apresentação visual” dos efeitos de um tremor de terra que atingiu alguns 

bairros da capital paulista em 2007, fazendo uso de recursos cartográficos (para mostrar 

a origem do terremoto, no Chile) e geográficos (para mostrar os bairros afetados). 

 

 

Figura 114 – capas dos jornais Ideal, Jornal da Tarde e Diário de S.Paulo 

 

O segundo modo de mostração é o que designamos, ao longo de nossa pesquisa, como 

RGVs tradicionais, ou seja, informação gráfica tradicional (gráficos estatísticos, 

tabelas, organogramas, mapas etc.). Aqui, o foco é maior na visualização de dados 

(numéricos, espaciais, relacionais etc.), e não de fatos, havendo consequentemente uma 

maior aproximação com o universo da visualização da informação; nesse caso, existe a 

tendência de que essa informação gráfica obedeça ao padrão do projeto gráfico do jornal 

(tipologia e cores específicas, por exemplo) e que ela complemente uma informação 

textual verbal. Podemos defender que a informação gráfica tradicional tem presença 

recorrente e histórica nos jornais impressos, e vários autores concordam com isso (em 

particular, SOJO, 2000). Porém, é preciso ter em mente que os jornais podem enunciar 

essas informações gráficas tradicionais de dois modos distintos: um deles é através do 

modo tradicional (em particular, no caso de gráficos estatísticos, organogramas); a outra 

é através da articulação entre esse tipo de informação e formas visuais (fotografadas, 

desenhadas ou geradas por computador) de caráter iconográfico, como ocorre em parte 
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dos trabalhos de Nigel Holmes (conforme visto em 2.2.1) ou no exemplo da figura 115; 

a função das imagens, aqui, é semantizar e/ou conotar a representação gráfico-visual. 

Assim, designamos essa outra forma como uma terceira categoria, à qual chamamos de 

informação gráfica tradicional iconografizada. Percebe-se que, para muitos, infografia 

tende a designar a apresentação iconografizada de dados estatísticos, geográficos e 

afins. 

 

 

Figura 115 – detalhe de capa do jornal O Globo com informação gráfica tradicional iconografizada 

 

O quarto modo de mostração gráfico-visual é aquele que faz uso de ao menos duas 

formas gráfico-visuais distintas, cujo resultado já não é mais uma forma dita “pura”. 

Como já falamos anteriormente, denominamos essas formas de informação gráfica 

mista, as quais podem ainda ser divididas em duas subcategorias, mostradas na figura 

116: informação gráfica mista paratextual (onde os limites dessas formas gráfico-

visuais, as quais funcionam como paratextos, estão respeitados) e informação gráfica 

mista imbricada (onde os limites dessas formas gráfico-visuais estão imbricados). 

Percebe-se que o primeiro exemplo, à esquerda, “respeita” as fronteiras do diagrama, do 

gráfico e do sidebar presentes no espaço significante; já no segundo exemplo, não há 

essas fronteiras visuais. 
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Figura 116 – informações gráficas mistas paratextual e imbricada: Folha de S. Paulo e Jornal do Brasil 

 

A quinta modalidade gráfico-visual se refere àquilo que de Pablos chama de sumário 

infográfico, Harrower chama de sidebar e Sojo chama de caja de hechos, e que também 

tende a complementar a informação textual verbal, mas cuja apresentação é feita de 

maneira visual e tendencialmente com o uso de imagens. A essa modalidade vamos 

denominar quadro informativo. A ênfase aqui ainda é na informação verbal, mas o uso 

de imagens aponta para uma série de estratégias (identificação e/ou reconhecimento de 

personagens, conotação através de imagens pictóricas etc.). Em termos lógicos, o 

quadro informativo tende a acumular informações ou aspectos a respeito de um dado 

referente, como na figura 117. Pode-se argumentar o uso de setas no segundo exemplo 

da figura 117; porém, a função delas é apenas “traduzir” visualmente os enunciados 

“pontos altos” e “pontos baixos” referentes à carreira do personagem analisado (o 

treinador Muricy Ramalho); em outros termos, a informação não depende dessas setas. 

 

 

Figura 117 – exemplos de quadros informativos publicados na Folha de S. Paulo 
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O sexto modo, que muitos também tenderiam a chamar de infografia, é o que 

preferimos chamar de notícia gráfica: é quando a representação gráfico-visual contém 

apenas parte dos elementos do lide jornalístico mostrados ao leitor visualmente, em vez 

de serem apresentados apenas na forma escrita. Tende, a nosso ver, a se apresentar em 

forma de um único diagrama, geralmente simplificado. Aqui, a tendência é de termos 

um foco maior nos fatos descritos e/ou narrados; além disso, fica evidente que o texto 

verbal depende da visualização do fato. Assim, começa a inverter-se a lógica: a 

representação gráfico-visual completa o sentido do texto verbal ou permite sua melhor 

compreensão. Finalmente, propomos uma nova categoria aqui: a infolegenda (uma 

modalidade que combina o texto tradicional da fotolegenda e um diagrama ou similar 

que possa substituir uma fotografia), da qual não encontramos nada similar; por outro 

lado, nada impede sua existência. Em termos lógicos, a notícia gráfica pode vir a ser 

uma proposição atômica, como na figura 118. 

 

 

Figura 118 – notícia gráfica sobre acidente com esgrimista, publicada no O Estado de São Paulo 

 

O sétimo modo está, de algum modo, atrelado ao campo dos quadrinhos. Diz respeito ao 

uso do que chamam de passo a passo: uma sequência de quadros que indicam diferentes 

etapas temporais (cronologias, por exemplo) ou temporal-espaciais (quadrinizações), 

com função descritiva, narrativa, explicativa, injuntiva etc. Preferimos chamar a este 

quinto modo de notícia gráfica sequenciada. Colocar à parte o uso linguageiro dos 

quadrinhos é necessário na medida em que não podemos denominar os quadrinhos de 

infografia, apesar de ambos serem modos esquemáticos de apresentação de 

informações. Sugerir, como fez Ribeiro (2008: 32-3), que um cartoon (um formato 

ligado à linguagem quadrinística) seja uma infografia é algo estranho, uma vez que os 
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quadrinhos têm uma gramática visual relativamente bem definida
519

. Nessa categoria, a 

temporalidade é algo bem definido e definitivo (figuras 119 e 120). 

 

 

Figura 119 – notícia gráfica sequenciada sobre produção de tecido orgânico, no O Estado de São Paulo 

 

Figura 120 – cronologia em forma de notícia gráfica sequenciada publicada no Jornal do Commercio 

 

O oitavo modo diz respeito ao que alguns chamam de reportagem gráfica (GEORGE-

PALILONIS, 2006) ou reportagem infográfica (TEIXEIRA, 2006), e que, a nosso ver, 

seria a infografia propriamente dita. Ela ocorre quando há a expansão retórica da 

apresentação de um fato ou quando ele dificilmente poderia ser explicado em poucas 

palavras e imagens. Tende a se apropriar dos diferentes elementos gráfico-visuais 

existentes, tanto os tradicionais (gráficos, mapas, organogramas) quanto os jornalísticos 

(tipias específicas, identidade visual própria etc.). Além disso, como defendemos aqui, 

ela tende a ser o resultado de um esboço que mescla a necessidade do uso de esquemas 

e de esquematizações. Assim, a tendência é que o texto infográfico tenha tanto fatos 

descritos e/ou narrados quanto dados a serem visualizados, além de ou ter um maior 

grau de autonomia em relação ao texto verbal ou mesmo substituir o texto verbal. Além 

disso, tende a ocupar um espaço maior do que o habitual. Em suma: a infografia tende a 

ser logicamente uma proposição molecular (figura 121). 

 

                                                 
519

 Isso não impede, obviamente, a existência de formas híbridas de articulação esquemática que utilizem, 

simultaneamente, elementos da infografia e dos quadrinhos, e que possam causar alguma dificuldade de 

definição conceitual. Mas, a nosso ver, este não é o caso de nenhum dos exemplos citados pela autora. 
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Figura 121 – infografia publicada na Folha de S. Paulo 

 

A nona e penúltima proposta que fazemos aqui é o que vários autores (García, Colle, 

Valero Sancho) chamam de megagráfico ou megainfografia (que equivale a uma 

“reportagem gráfica”); aqui, a diferença é que a megainfografia substitui o texto verbal 

tradicional e ocupa entre mais de meia página a até duas páginas. Aqui, o impacto visual 

do texto infográfico deve ser considerado, como na figura 122. Além disso, assim como 

na infografia, aqui há tanto a tendência à constituição de uma proposição molecular 

quanto à tendência à modificação do sentido em caso de modificação sintagmática dos 

elementos e da forma da expressão. 

 

 

Figura 122 – megainfografia de página dupla, em O Estado de São Paulo 

 

Finalmente, a décima e última proposta tipológica é o que vamos denominar, a partir do 

original de Tim Harrower (graphic package), de pacote gráfico. Ele se diferencia da 

megainfografia por um detalhe relevante: o pacote gráfico não é o resultado de uma 

articulação lógica-esquemática, mas apenas o resultado de uma disposição visual de 
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seus elementos, tanto que a alteração da ordem sintagmática de seus elementos não é 

relevante. Em outras palavras: o pacote gráfico é uma espécie de expansão retórico-

visual do quadro informativo (pois acumula mais informações) e aproveita os recursos 

da apresentação visual da notícia (pois faz maior uso de cores, tipias, contrastes visuais 

etc.). Ele é totalmente visual, mas também é totalmente não lógico-esquemático, como o 

exemplo da figura 123. Seu impacto visual, de uso total do espaço de uma ou duas 

páginas, tende a fazer com que muitos autores e jornalistas percebam neste tipo de 

apresentação visual do texto uma forma de infografia; além disso, por questões de 

espaço editorial, os pacotes gráficos são, a nosso ver, uma das modalidades gráfico-

visuais mais comuns em revistas como Superinteressante e Mundo Estranho, uma vez 

que tendemos a ter nessas publicações informações verbais acumuladas, mas não 

articuladas entre si, acompanhadas de imagens (isoladas ou em conjunto) cuja função 

muitas vezes é mais ilustrativa do que informativa
520

. 

 

 

Figura 123 – pacote gráfico publicada na Folha de S. Paulo 

 

Assim, podemos sintetizar nossa proposta conforme a tabela 28, a qual mostra um total 

de 10 possibilidades diferentes de modalidades gráfico-visuais no jornalismo impresso, 

resultantes dos parâmetros aqui usados. 

                                                 
520

 Ainda que apenas uma pesquisa específica e voltada a essas revistas nos permitiria afirmar isso de 

modo categórico. 
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Tabela 28 – proposta de classificação das modalidades gráfico-visuais no jornalismo impresso 

 

Além disso, podemos propor o seguinte quadro: 
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Tipos de apresentação da notícia Relação do texto gráfico-visual com o 

texto verbal
521

 

apresentação visual da notícia o texto verbal é visualizado 

informação gráfica tradicional o texto verbal é complementado por ela 

informação gráfica tradicional iconografizada o texto verbal é complementado por ela 

informação gráfica mista o texto verbal é complementado por ela 

quadro informativo o texto verbal é complementado por ela 

notícia gráfica o texto verbal é dependente da notícia gráfica 

notícia gráfica seqüenciada (quadro a quadro) o texto é dependente da notícia gráfica seqüenciada ou é 

substituído por ela 

infografia o texto verbal é dependente da infografia ou é 

substituído por ela 

megainfografia o texto verbal é totalmente substituído por ela 

pacote gráfico o texto verbal é quase sempre substituído por ele 

Tabela 29 – proposta de tipos visuais de notícia e de relação entre texto verbal e gráfico-visual 

 

O mesmo quadro pode ser apresentado de outro modo: 

 

Tipos de apresentação da notícia Autonomia do texto gráfico-visual 

diagramático 

apresentação visual da notícia o texto gráfico-visual esquemático é inexistente; há 

apenas apresentação de informações textuais de modo 

visual (uso enfático de tipias, cores, números) 

informação gráfica tradicional o texto gráfico-visual é autônomo e complementar 

informação gráfica tradicional iconografizada o texto gráfico-visual é autônomo e complementar 

informação gráfica mista o texto gráfico-visual é autônomo e complementar 

quadro informativo o texto gráfico-visual é autônomo e complementar 

notícia gráfica o texto gráfico-visual é autônomo e pode ser 

independente 

notícia gráfica sequenciada (quadro a quadro) o texto gráfico-visual é autônomo e pode ser 

independente 

infografia o texto gráfico-visual é autônomo, complementa o texto 

verbal ou substitui ele, e é independente 

megainfografia o texto gráfico-visual é autônomo e independente 

pacote gráfico o texto gráfico-visual é autônomo, complementa o texto 

verbal ou substitui ele, e é independente 

Tabela 30 – proposta de tipos visuais de notícia e de graus de autonomia 

 

                                                 
521

 Aqui, quando falamos em “relação com o texto verbal”, queremos retratar apenas uma situação que 

deveria ser, em tese, a ideal; nada impede, por exemplo, que uma mesma informação verbal esteja 

presente tanto na matéria jornalística quanto numa infografia ou num sumário infográfico. 
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É óbvio que a classificação aqui proposta pode apresentar falhas e deixar brechas que 

porventura não tenhamos percebido melhor (por isso é provisória). Além disso, como 

estamos, no final das contas, trabalhando com textos, sempre é possível (ou melhor: é 

inevitável) haver tanto hibridações quanto modificações. Não há como encontrar aqui 

fronteiras bem definidas, mas acreditamos ser possível buscar perceber ao menos os 

traços que são mais pertinentes e recorrentes dentro de cada uma das modalidades 

acima descritas. Ao menos essa classificação nos possibilita algumas coisas: uma delas 

é tentar delimitar semiótica e logicamente os possíveis limites e diferenças entre as 

diversas modalidades de apresentação visual da informação (jornalística ou não). É 

preciso, porém, não confundir aqui entre a necessidade de hierarquização jornalística 

das informações (título, texto de apresentação, desenhos, fonte, crédito) e a estruturação 

lógico-esquemática das informações em um espaço significante específico (o do mapa, 

do gráfico, do organograma etc.). Tomemos o exemplo da figura 124, que acumula uma 

série de gráficos a respeito de uma dispita eleitoral. Internamente, cada gráfico obedece 

a uma lógica própria; porém, em sua relação com os outros gráficos, não há uma ligação 

lógico-esquemática, ou seja: a ordem de apresentação dos gráficos obedece a uma 

lógica jornalística (que pode ser permutada sem prejuízos de compreensão da 

informação), mas não a uma lógica esquemática (que, dentro de cada gráfico, não pode 

ocorrer, sob pena de prejudicar a compreensão da informação). 

 

 

Figura 124 – conjunto de gráficos publicado no O Globo 

 

Outra coisa permitida pela nossa classificação é justamente definir o que é e o que não é 

uma infografia. Percebemos que, por falta de uma definição lógica mais precisa, 

acabamos por ter diferentes modos de apresentação visual da informação e diferentes 

tipos de RGV sendo considerados como information graphics (o que seria acertado na 
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maior parte dos casos) ou como infografia (o que é fonte de equívocos conceituais). Se é 

certo que alguns autores buscam maior diferenciação entre essas possibilidades (Cairo, 

de Pablos, Sojo, Teixeira), ela só se torna possível na medida em que se estabelecem 

limites tanto para o que a definição engloba quanto para o que a definição pode excluir. 

Além disso, esses limites ficam “borrados” quando alguns autores voltam para o 

passado e consideram RGVs antigas, de áreas específicas (Cartografia, Estatística e 

ciências em geral), como “proto-infografias”, “infografias históricas” e similares; ora, o 

que aqui defendemos é que, na verdade, essas representações fazem parte da história da 

visualização da informação, não da história da infografia. Em nossa opinião, deveriam 

ser consideradas apenas as representações que efetivamente tenham algo a ver com as 

infografias jornalísticas ou que possam ser refeitas como infografias (a partir do 

exercício proposto por Harrower, e que elas se diferenciem de gráficos, mapas e afins, e 

que as demais sejam consideradas espécies de “matrizes visuais” da infografia (como 

faz Colle) ou RGVs “afins” (como propõe Sojo). 

 

Quanto à questão da divisão em categorias, esse era um trabalho pertinente e necessário, 

ainda que autores como Sullivan, Barnhurst, Stovall e Meyer lembrem (de diferentes 

modos) das eventuais dificuldades ou improdutividades nessa tarefa por conta do caráter 

“plasmável” da linguagem gráfico-visual
522

. Porém, uma vez que as infografias são, 

acima de tudo, textos, não faz sentido pensar que esses textos não podem ser 

classificados ou propostos em tipologias cujos critérios de avaliação sejam pertinentes; 

talvez o mais importante aqui seja lembrar da “maleabilidade” da Esquemática, que 

permite vários tipos de combinações e arranjos entre os diferentes tipos de 

representação gráfico-visual, a fim de evitar tipologias “fechadas”, “amarradas”
523

. E, a 

nosso ver, isso jamais será uma tarefa inútil. A nosso ver, é justamente a ausência de 

uma maior precisão conceitual em torno do que seja uma infografia que faz com que 

tenhamos, por exemplo, a baixa oferta de disciplinas voltadas ao assunto nos cursos de 

Jornalismo no Brasil (TEIXEIRA, 2009: 13-4) ou a inclusão do assunto apenas como 

tópico de disciplinas como “Planejamento Gráfico” (LUCAS, 2010b) ou ainda a baixa 
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 Ainda que esses mesmos autores proponham modos de classificação dos infographics em suas obras. 
523

 Mas, efetivamente, toda linguagem é plasmável. 
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produção bibliográfica sobre infografias
524

 ou mesmo sobre a visualização da 

informação em geral em nosso país
525

. 

 

Uma definição mais precisa do que seja a infografia facilita o seu ensino nos cursos de 

Jornalismo, se tivermos em mente noções como a de Lia Seixas, de que “aprender a 

fazer jornalismo é aprender a produzir gêneros jornalísticos” (SEIXAS, 2009: 1), ou a 

de Lorenzo Gomis, de que a definição dos gêneros na área facilita o ensino, satisfaz as 

necessidades sociais do leitor e homogeneíza o trabalho em uma redação, facilitando o 

trabalho em comum (GOMIS, 1997: 44-5)
526

. Definir terminológica e conceitualmente 

de modo mais preciso o que seja uma infografia, do que ela se compõe em termos de 

sistemas semióticos mobilizados para a sua feitura e, principalmente, do quê ela se 

distingue, permite o ensino de conteúdos mais adequados ao futuro profissional da área, 

e conforme suas necessidades (noções de Cartografia Temática, Estatística Descritiva, 

técnicas de narrativa quadrinizada etc.) (LUCAS, 2010b). Além disso, essa definição 

permite um avanço teórico em relação a outros aspectos passíveis de análise das 

infografias no jornalismo (estudos de Linguística, Semiótica, Design etc.). 

 

Assim, acreditamos que nossa proposta, ao buscar mostrar as características dos 

diferentes modos de apresentação gráfico-visual de informações no âmbito do 

jornalismo, prepara o terreno para o próximo passo de nossa pesquisa: como definir 

uma infografia como um gênero, seja ela jornalístico ou textual. Cremos que se pode, a 

partir disso tudo, aprimorar uma outra discussão: a de que a infografia seja um gênero, e 

não uma linguagem que permite a existência de vários gêneros. Em suma: 

 

                                                 
524

 Passados quatro anos desde o início de nossa pesquisa, apenas um único livro brasileiro acadêmico foi 

publicado sobre o assunto: Infografia e Jornalismo - conceitos, análises e perspectivas, da pesquisadora 

Tattiana Teixeira (2011), pela EDUFBA, e que continua sendo o único do gênero em língua portuguesa 

no Brasil. Nenhum livro sobre o assunto foi sequer traduzido em nosso país. 
525

 São bem poucas as obras sobre visualização da informação no Brasil: apenas os dois volumes de 

Ansiedade da Informação, de Richard S. Wurman, e A Neográfica e o Tratamento Gráfico da 

Informação, de Jacques Bertin; fora isso, há os livros de Estatística e de Cartografia, geralmente 

específicos de suas áreas. 
526

 Isso, obviamente, caso a infografia seja considerada um gênero jornalístico com direito a existência 

própria. A julgar por obras como as de José Marques de Melo e Francisco de Assis (2010), ela não é. 
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Esquema 14 – conjunto dos diferentes gêneros gráfico-visuais 
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Considerações finais 

 

Com isso, podemos passar a considerações sobre a infografia do ponto de vista da 

produção do sentido. Uma vez feita a definição do conceito (a qual, lembramos, 

considera tanto as infografias jornalísticas quanto as não jornalísticas), podíamos passar 

a uma etapa seguinte: considerar os aspectos que marcam seus elementos constituintes 

(textos verbais, imagens, elementos gráficos etc.) como produtores de sentido. Por 

exemplo, vimos que as fotografias podem ter diversos tipos de finalidade além da 

descrição (narrar, argumentar, citar, conceituar, atestar etc.)
527

. Desconsiderar esses 

aspectos dentro da infografia (ou mesmo das demais formas gráfico-visuais) é 

desconsiderar seu aspecto sincrético, ou seja, é desconsiderar que a produção de sentido 

só emerge na inter-relação entre todas as suas partes constituintes. Que elas 

desempenhem funções diferentes, isso é um fato; que elas dependam umas das outras é 

um outro fato; que elas até possam ser analisadas em separado é um terceiro fato; mas 

que elas sejam desconsideradas na análise é um erro, principalmente se estivermos 

tratando de análises em outros olhares teóricos (aspectos discursivos, genéricos, 

textuais, semióticos etc). Afinal de contas, cada uma dessas linguagens tem a sua 

estratégia específica, em termos de produção de sentido, no âmbito da feitura de uma 

infografia. Na revisão bibliográfica, porém, o que percebemos foi a tendência em deixar 

em segundo plano esses aspectos, em particular, o texto verbal e o lógico-esquemático, 

priorizando o aspecto icônico-visual. 

 

Trazer para o primeiro plano a noção de que as linguagens são “solidárias” numa 

infografia (e também nas demais formas de RGV) permite perceber o objeto sob outra 

ótica. Ao se deixar de lado o “centralismo das imagens” (ou o “centralismo textual”), é 

possível passar a perceber um “novo objeto” que, se por um lado parece “fácil” de ler (o 

que nem sempre é verdade, nem sempre deve ser verdade; lembremos das diferentes e 

convergentes considerações de Cairo, Bertin, Tufte e Meyer), na prática é difícil de ser 

feito e exige mais cuidados na hora da análise. Treinar um olhar para ser “panóptico”, 

aqui, foi um exercício necessário e inicial (ao menos para nós); de certo modo, em 

vários momentos nos remetemos (livremente) à noção de “disseminação” de Jacques 

Derrida, uma vez que o sentido parecia se disseminar, se inseminar, através das 

                                                 
527

 Em outros termos, que a infografia não apenas mostra, como pretendem os defensores do caráter 

“visual” da infografia, contrariando a máxima show, don‟t tell. 
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conexões entre as linguagens. Esse caminho aberto tem de continuar a ser trilhado. 

 

A percepção desse sincretismo entre linguagens ajuda a explicar alguns fenômenos 

inerentes à noticiabilidade e ao discurso jornalístico. Um exemplo: o uso de fontes 

autorizadas e de credibilidade, que criam um efeito de transparência e transferência de 

responsabilidade enunciativa, em oposição ao fato do próprio jornalista se assumir 

como “fonte-testemunha” de informação (algo bastante raro no corpus analisado). Esse 

aspecto, acrescentado ao fato de que poucas infografias são “assinadas” (creditadas), 

ajuda a manter a falsa ideia da existência de uma “enunciação sem enunciador” no 

jornalismo ou de uma “simples enunciação do enunciado de outrem”, principalmente 

quando as estratégias alográficas (fotografias, documentos fac-símile etc.) ajudam a 

“inflar” uma suposta noção de objetividade, aqui mediada e auxiliada pelas tecnologias 

digitais, que permitem a multiplicação das cópias sem perda de qualidade (ou seja, 

quando a cópia é considerada igual ao original). 

 

E o que podemos concluir de toda essa discussão? Percebemos que a expressão 

“infografia” parece ser (no âmbito das redações) muito mais um jargão profissional do 

que um conceito consolidado e preciso ou do que um gênero ou uma outra forma de 

narrar e/ou descrever. Ainda que poucos autores tenham o cuidado de definir a 

infografia como gênero (como faz Sojo, que a define como um “gênero jornalístico 

iconográfico”), é como se, na esfera profissional, ao se falar em “infografia” ou em 

“infográfico” (caso a expressão seja adotada internamente, é óbvio), estivesse mais ou 

menos claro o tipo de representação gráfico-visual por ela abarcada e o tipo de 

finalidade textual com ela pretendida. Ao que parece, se é difícil conceituar 

academicamente uma infografia, numa redação parece não haver maiores dificuldades 

em compreender o que se quer quando se diz “vamos fazer um infográfico para esse 

assunto”. Isso nos leva a pensar em algumas das funções do jargão, analisadas pelo 

historiador britânico Peter Burke (1997: 22-5); vamos enumerar aqui apenas as 

pertinentes à nossa discussão: 

 

- conveniência prática. Diz respeito ao uso de termos técnicos, abreviações e alusões, 

em vez de explicar tudo com detalhes, resultando numa comunicação rápida e 

eficiente entre os iniciados. Aqui, o significado pode depender do contexto; 
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- causa de boa impressão entre não iniciados ou, como diz Burke, show talk. A 

ostensão do modo de falar pode ser percebida como “conhecimento” pelo não 

iniciado; 

- fator de inclusão ou de exclusão. Tende a expressar e incentivar um esprit de corps, 

uma forma de vínculo geralmente (ainda que não exclusivamente) masculina. Burke 

lembra que isso é característico das instituições totais, onde os indivíduos se sentem 

diferentes do resto do mundo
528

. 

 

A partir dos aspectos acima enumerados, poderíamos inferir 

 

- que é mais prático, nas redações, falar em “infografia” do que em “gráficos 

estatísticos” ou “mapas cartográficos”, por exemplo (isso parece implicar na 

apropriação de um tipo de RGV de outra área). Como o significado depende do 

contexto, podemos considerar que a noção de infografia, em termos de diferenciação 

gráfico-visual, passa pela compreensão da dimensão do fato jornalístico e daquilo 

que ele poderá solicitar nesses termos gráfico-visuais; 

- que o uso do termo “infografia” implica numa forma de “conhecimento”, resultante 

do domínio de uma linguagem (a gráfico-visual, esquemática) e de uma tecnologia 

(a informática), criando por consequência uma espécie de “abismo social” (entre 

quem domina e entende tal linguagem e tal tecnologia e quem não domina nem 

entende)
529

. Mais do que uma percepção em relação ao outro, há uma percepção em 

relação a si próprio sobre esse tipo de conhecimento (num primeiro momento) e, 

num segundo momento, uma espécie de “esquecimento” em relação a essa própria 

percepção (porque geralmente esquece-se que se aprendeu algo, esse aprendizado se 

introjeta na vida de cada um); e 

- que os membros que adotam a expressão se consideram “semelhantes” (ao menos 

nesse aspecto) uns aos outros
530

 e, ao mesmo tempo, “diferentes do resto do mundo” 

(mesmo que o mundo, em muitos casos, seja inclusive “a redação”). 

                                                 
528

 A noção de “instituição total” é desenvolvida por Erving Goffman na obra Manicômios, Prisões e 

Conventos. A instituição total é um local “de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos 

com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, leva 

uma vida fechada e fortemente administrada” (GOFFMAN, 1996: 11). 
529

 Cumpre lembrar que as linguagens (escritas, matemáticas etc.) são uma forma de tecnologia que deve 

ser aprendida e/ou dominada. 
530

 Quem já trabalhou numa redação de jornal sabe muito bem o caráter de “instituição total” (no sentido 

dado por Erving Goffman) que ela pode adquirir em determinados momentos ou conforme o cargo que se 

ocupa... 
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Além disso, o advento da infografia significa a entrada numa espécie de “modernidade 

jornalística”, uma possibilidade de renascimento frente à televisão. Mario García, por 

exemplo, ao analisar nos anos 1980 as editorias de esportes do USA Today¸ afirmou 

(animadamente) que naquele jornal usavam-se “gráficos informativos, cujo atrativo 

pode converter à leitura o mais ressabiado „não leitor‟. Tudo isto está acontecendo em 

um jornal diário, não na tela de um televisor ou no cinema, o que nos enche de 

otimismo”
531

 (GARCÍA, 1984: 43. Grifos nossos). 

 

No caso particular do Brasil, pode-se dizer que os jornais brasileiros “aderem” à 

expressão “infografia” e ao que supostamente ela denomina a fim de alcançar essa 

“modernidade”
532

. Haveria algum aspecto simbólico nisso? A criação de um novo termo 

implicou a criação de uma nova situação social, simbólica? Sim, pois de um lado a 

infografia pareceu representar a sobrevida do jornalismo impresso
533

; de outro, parecia 

se constituir num novo conceito em torno do qual podiam gravitar os então “não 

jornalistas” (ilustradores, diagramadores etc.), que podiam assim adquirir uma nova 

identidade profissional: “infografista”
534

, “jornalistas gráficos” ou quaisquer outros 

termos afins, principalmente dentro das redações, ainda que o termo “infografia” e seus 

derivados sejam suscetíveis de criar indagações junto a pessoas que não pertencem ao 

universo do Jornalismo ou da Comunicação (HERMES, 2009: 15). Finalmente, o que se 

pode perceber (também) é uma espécie de disputa simbólica no que diz respeito a uma 

das etapas do produzir e do fazer jornalísticos. Optar por não usar infografias (além de 

                                                 
531

 “[En el USA Today] se usan gráficas informativas, cuyo atractivo puede convertir a la lectura al más 

resabiado „ no lector‟. Todo esto está ocurriendo en un diario, no en la pantalla de un televisor o en el 

cine, lo que nos llena de optimismo”. 
532

 Cumpre lembrar que o período da chegada dos consultores espanhóis ao Brasil (passagem dos anos 

1980 para os anos 1990) corresponde historicamente à transição entre os governos de José Sarney (1985-

1990, caracterizado por um período de hiperinflação) e de Fernando Collor de Mello (1990-92). No 

governo Collor se dá a abertura da economia brasileira, que, dentre outras coisas, eliminou a reserva de 

mercado de certos produtos, como o computador. Como resultado disso, em 1992 as empresas 

estrangeiras já eram responsáveis por 65% do faturamento no setor de computadores, contra apenas 0,5% 

em 1985 (BAER, 1996: 234-7). Ou seja: no caso particular do Brasil, não houve apenas um processo de 

informatização, mas principalmente a entrada em um universo de informatização. O impacto dessas 

medidas não pode ser desconsiderado econômica e simbolicamente dentro das empresas jornalísticas, 

muitas das quais começaram a informatizar suas redações e/ou a investir em compras de equipamentos 

para seus parques gráficos. 
533

 Se antes a “ameaça” era a TV, hoje são as mídias digitais e a Internet. 
534

 Termo esse que ainda conota muito mais proximidade ao campo da ilustração do que do jornalismo 

propriamente dito. Em outras palavras: “infografista” não tem o mesmo peso simbólico de visual 

journalist ou graphic journalist, por exemplo, tampouco a expressão “infografia” parece estar associada à 

prática do jornalismo e/ou da reportagem, como em graphics reporting. 
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virtuais questões técnicas, orçamentárias e profissionais
535

) é, até certo ponto, fazer a 

defesa do que outrora se chamava de “jornalismo de qualidade” (ou seja, o jornalismo 

de texto escrito); optar por infografias é, até certo ponto, optar por buscar uma distinção 

simbólica no universo de concorrência jornalístico. 

 

Apesar de eventuais desconhecimentos sobre a infografia, instituições como a SND 

premiam, desde fins dos anos 1980, os melhores trabalhos gráfico-visuais publicados na 

imprensa: há aqui uma valoração simbólica muito forte, ainda que ela potencialmente 

acabe por aumentar mais ainda as distâncias entre “jornalistas de texto” e “jornalistas 

gráficos”
536

. Ou seja: afirmar-se como “infografista” é afirmar o pertencimento a um 

grupo socioprofissional específico (para o bem e para o mal) e a possibilidade de 

desempenhar um (novo ou outro) papel social
537

. Como lembra o pesquisador norte-

americano Russell Jacoby em obra sobre os intelectuais dos Estados Unidos, 

 

cem anos após Marx (talvez cem anos antes), a primeira ou segunda pergunta que fazemos 

a alguém é o que ele ou ela faz. A pergunta tem o sabor de uma ordem social repressiva, 

onde o trabalho é vida. A interrogação também significa: o que ele ou ela pode fazer por 

mim? Alguém que descobre estar no agrupamento social “errado”, onde a lisura nem sempre 

é a regra, (...) recebe uma lição de instrumentabilidade (...). Em uma ordem social diferente, 

talvez a questão pudesse ser: o que ele ou ela pensa ou sonha, em que acredita? Entretanto, 

despida de sua grosseria, a pergunta não é maliciosa. A ordem social é repressiva. Se 

sabemos qual o trabalho de uma pessoa, conhecemos algo do indivíduo (JACOBY, 1990: 

234-5. Grifos nossos). 

 

Ou seja: a criação da noção de “infografia” se tornou uma espécie de “trunfo 

profissional”, uma mistura de conceito e de linguagem que são dominados por poucos e 

que, portanto, necessitam da experiência de um profissional da área (ou melhor, da 

Editoria) de Artes (nos dois sentidos possíveis da palavra, a estética e a profissional 

jornalística). Porém, se de um lado há um conjunto de jornalistas e profissionais que 

acreditam (erroneamente) na “força da palavra”, de outro existem os profissionais da 

linguagem visual, que crêem (também erroneamente) no “poder da imagem” ou em 

coisas similares. De qualquer modo, o que temos ao final das contas é a criação de um 

conceito que, em vez de nascer de modo bem definido, acabou por se tornar algo sem 

                                                 
535

 Vale lembrar que, por ser um recurso ainda recente no Brasil, com bibliografia bastante escassa em 

língua portuguesa, e um assunto ainda recente também nos cursos de Jornalismo, muitas vezes é difícil se 

obter no mercado bons infógrafos que sejam jornalistas. Assim, ainda é comum que, em várias redações, 

existam arquitetos, designers, ilustradores e publicitários exercendo a função. 
536

 Ainda que, no final das contas, sejam todos jornalistas, submetidos geralmente à lógica da empresa 

jornalística, às normas deontológicas e éticas, e também às normas “invisíveis” (o habitus) da profissão. 
537

 “Papel”, aqui, no sentido sociodramatúrgico de Goffman (1999). 



367 

 

contorno, mas que, de algum modo, é compreendido pelas pessoas que trabalham com 

isso
538

. 

 

Finalmente, com a definição que propomos, é possível pensar a infografia não apenas 

em termos jornalísticos, mas também científicos, pedagógicos, publicitários e de outras 

naturezas sociodiscursivas. Somente a partir de sua definição prévia é que podemos 

dizer que, quando obedece aos preceitos jornalísticos, ela é uma infografia jornalística, e 

não o contrário: definir a infografia em geral a partir da infografia jornalística. Com 

isso, podemos dizer que o que existe é uma criação gráfico-visual engendrada no 

universo jornalístico que, uma vez tendo se tornado texto e sido publicizada como tal, 

passa a existir em outros campos discursivos (pedagógico, científico etc.)
539

. 

 

O que significa essa afirmação? Na prática, que nada impede que outras formas de 

conteúdo textual e outros tipos textuais possam atravessar a infografia. Devemos ter em 

mente que as estruturas esquemáticas (das mais simples e descendentes diretas dos 

gestos humanos aos esquemas de inteligibilidade mais complexos, propostos por 

Berthelot) permitem uma série de possibilidades textuais (descrição, narração, 

explicação, argumentação, visualização de hipóteses), com diversas possibilidades de 

relacionamento e/ou encadeamento lógico entre suas proposições (causalidade, 

estruturalidade, sequencialidade, dialeticismo, conectividade, intencionalidade). Ao 

mesmo tempo, defendemos que determinados sinais gráficos podem ser percebidos (em 

determinadas situações e contextos) como “traduções gráfico-visuais” dos gestos 

humanos, auxiliando assim na função de conectores entre as diferentes proposições 

verbais e icônicas propostas em um esquema. Isso implica afirmar que a infografia pode 

ser um gênero a ser utilizado nos mais diversos campos. 

 

Encerramos nosso percurso, por ora. A nosso ver, a definição mais precisa do que seja 

uma infografia, evitando a confusão com outras formas de RGV, permite novas 

possibilidades para sua análise como um objeto mais sólido, uma vez que possibilita a 

constituição de um corpus mais enxuto, focado e coeso; além disso, a classificação aqui 

                                                 
538

 Isso remete às clássicas discussões do/no jornalismo sobre a definição do que é “notícia”, onde muitos 

repórteres dizem que o bom jornalista, mesmo sem saber defini-la, saberá quando estiver diante de uma... 
539

 A bem da verdade, apenas uma pesquisa mais aprofundada poderia fazer vir à tona a possível 

existência de diferenciações substanciais nos esquemas e diagramas científicos e pedagógicos antes e 

depois do surgimento e popularização das infografias nos jornais. 
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proposta favorece análises que levem em conta as outras modalidades gráfico-visuais 

aqui enumeradas, ou mesmo outras pesquisas que busquem outras classificações 

possíveis. 

 

É importante ter em mente também o leque de estudos que podem ter a infografia como 

objeto de pesquisa, seja no campo da Linguagem (Análise do Discurso, Linguística 

Textual, Retórica, Semiótica, Gêneros do Discurso etc.), seja no campo do Jornalismo 

(Gêneros Jornalísticos, Teoria do Jornalismo ou no âmbito do Telejornalismo ou do 

Jornalismo na Web) ou num entrelugar para onde ambos possam convergir de modo 

transdisciplinar. Finalmente, há a possibilidade de estudo da infografia em outras áreas, 

dentro e fora do campo da Comunicação (Publicidade, Pedagogia, Ciências etc.). 

Cumpre lembrar ainda que vários aspectos passíveis de análise ficaram fora de nosso 

estudo (como a questão da significação dos elementos gráficos, como cor e tons; a 

análise da comunicação gestual dos gestos das personagens visibilizadas 

fotograficamente em formas gráfico-visuais como os sidebars; o estudo quantitativo 

e/ou qualitativo das infografias por editorias em um dado jornal analisado; ou os modos 

de tematização das infografias através de seus diferentes títulos a partir de suas relações 

cotextuais com as manchetes e os demais espaços significantes do jornal
540

). 

 

Por outro lado, esperamos ter contribuído com a área. Concordamos com Cairo (2008: 

23-5) quando este afirma que é preciso que os estudos relativos à infografia estabeleçam 

pontes com outras áreas do saber (ciência cognitiva, psicologia cognitiva, ergonomia), 

indo além daquelas já necessárias (Estatística, Cartografia, Design, Artes Plásticas) e 

das relacionadas ao campo da visualização interativa de informações (animação, 

realidade virtual, informática). Porém, na condição de pesquisadores da área da 

Comunicação, defendemos também o estabelecimento de pontes com outras áreas 

(Ciências da Linguagem, Semiótica, Narratologia, Linguística Textual, Análise dos 

Discursos) na medida em que devemos considerar a infografia não apenas um recurso 

visual mas, principalmente, um fenômeno de linguagem. 

 

                                                 
540

 Um pequeno exemplo, a partir das infografias sobre o desaparecimento do voo 447 AF: cada jornal 

optou por diferentes formas de enunciado e de enunciação: desde um “vacilante” Diário de Pernambuco 

com um mapa seco, sem título e enunciados verbais (apenas as indicações geográficas: “Rio de Janeiro”, 

“Fernando de Noronha” etc.) acompanhado da manchete “A Tragédia do Voo 447” até um “enfático” O 

Globo e seu “O Fim do Voo 447”. 



369 

 

Bibliografia 

 

 

ABRIL. A Revista no Brasil. São Paulo: Editora Abril, 2000. 

 

ADAM, Jean-Michel. Le Recit. 6ª. ed., Paris: PUF, 1999. 

 

ADAM, Jean-Michel. A Linguística – introdução à análise textual dos discursos. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

 

ADAM, Jean-Michel & REVAZ, Françoise. L‟Analyse des Recits. Paris: Seuil, 1996. 

 

ADAM, Jean-Michel & PETITJEAN, André. Le Texte Descriptif. Paris: Armand Colin, 

2006.  

 

ALEXANDRINO DA SILVA, Ana. Gráficos e Mapas – representação da informação 

estatística. Lisboa: Lidel, 2006. 

 

ALIBERT, Jean-Louis. Le Son de l‟Image. Grenoble: PUG, 2008. 

 

ALMEIDA, Rosângela Doin de (org.). Cartografia Escolar. 2ª. ed., São Paulo: 

Contexto, 2010. 

 

ALONSO, Julio. “Grafía - el trabajo en un agencia de prensa especializada en 

infograficos”. In: Revista Latina de Comunicación Social, n. 8, agosto de 1998. La 

Laguna: Tenerife (http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/49inf6.htm). 

 

ARAÚJO, Emanuel. A Construção do Livro - princípios da técnica de editoração. 3ª. 

ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira/INL, 1986.  

 

ARFUCH, Leonor. La Entrevista, una Invención Dialógica. Barcelona: Paidós, 1995. 

 

ARGYLE, Michael. Bodily Communication. 2nd. ed., London: Routledge, 1988. 

 

ARISTÓTELES. Arte Retórica, Arte Poética. Rio de Janeiro: Tecnoprint, s.d. 

 

ARNHEIM, Rudolf. 1989. Arte e Percepção Visual – uma psicologia da visão 

criadora. 5ª. ed., São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1989. 

 

ARNHEIM, Rudolf. O Poder do Centro. Lisboa: Ed. 70, 1990. 

 

AUSTIN, John Langshaw. Quando Dizer é Fazer – palavras e ação. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1990. 

 

BAER, Kim. Information Design Workbook – graphic approaches, solutions and 

inspiration + 30 case studies. Beverly: Rockport, 2009. 

 

BAER, Werner. A Economia Brasileira. São Paulo: Nobel, 1996. 

 



370 

 

BANKS, Marcus. Dados Visuais para Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

 

BARBIERI, Daniele. Los Lenguajes del Comic. Barcelona: Paidós, 1993. 

 

BARNHURST, Kevin G. (1998): “Are Graphic Designers Killing Newspapers?”. In: 

Revista Latina de Comunicación Social, n. 5, 5 de maio de 1998 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/97kevin1.I.htm). Acesso em 20 de julho de 

2010.  

 

BARNHURST, Kevin. “Los Cuadros Gráficos”. In: Revista Latina de Comunicación 

Social, n. 16. Tenerife, 16 de abril de 1999 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999iab/111kevin.htm). Acesso em 20 de julho 

de 2010. 

 

BARROS FILHO, Clóvis de & MARTINO, Luís Mauro Sá. O Habitus na 

Comunicação. São Paulo: Paulus, 2003. 

 

BARROW, John D. Cosmic Imagery – key images in the history of science. New York, 

W.W. Norton & Company, 2008. 

 

BARTHES, Roland. “A Retórica Antiga”. In: A Aventura Semiológica. Lisboa: Ed. 70, 

1987, pp. 19-91. 

 

BARTHES, Roland. “A Retórica da Imagem”. In: BARTHES, Roland. O Óbvio e o 

Obtuso - ensaios críticos III. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, pp. 27-43. 

 

BATESON, Gregory. Vers une Écologie de l'Esprit. Tome 1, Paris: Seuil, 1977. 

 

BATESON, Gregory. Mente e Natureza. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 

 

BELTRÃO, Luiz. A Imprensa Informativa – técnica da notícia e da reportagem no 

jornal diário. São Paulo: Folco Masucci, 1969. 

 

BERTHELOT, Jean-Michel. A Inteligência do Social. Porto: Rés, s.d. 

 

BERTIN, Jacques. “La Graphique”. In: Communications. Paris: Seuil, 1970, pp. 169-

185. 

 

BERTIN, Jacques. A Neográfica e o Tratamento Gráfico da Informação. Curitiba: 

Editora da Universidade Federal do Paraná, 1986. 

 

BETTETINI, Gianfranco. In: PARENTE, André (org.). Imagem-Máquina - a era das 

tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, pp. 65-71. 

 

BLOCK, Bruce. A Narrativa Visual – criando a estrutura visual para cinema, TV e 

mídias digitais. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo e JURKIEWICZ, Samuel. Grafos – 

introdução e prática. São Paulo: Editora Blucher, 2009. 



371 

 

BOOTH, Wayne C., COLOMB, Gregory G. & WILLIAMS, Joseph M. A Arte da 

Pesquisa. 2ª. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 

BORGES, Jorge Luis. “O Idioma Analítico de John Wilkins”. In: Outras Inquisições. 

São Paulo: Cia. das Letras, 2007, pp. 121-6. 

 

BORRÁS, Leticia & CARITÁ, María Aurelia. “Infototal, Inforrelato e Infopincel - 

nuevas categorías que caracterizan la infografía como estructura informativa”. In: 

Revista Latina de Comunicación Social, n. 35, novembro de 2000 [extra “La 

comunicación social en Argentina”], La Laguna: Tenerife 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/argentina2000/17borras.htm). 

 

BOUGNOUX, Daniel. Introdução às Ciências da Informação e da Comunicação. 

Peotrópolis: Vozes, 1994. 

 

BOUNFORD, Trevor. Diagramas Digitales - cómo diseñar y presentar información 

gráfica. México: Gustavo Gili, 2001. 

 

BRAGA, Marco, GUERRA, Andreia & REIS, José Claudio. Breve História da Ciência 

Moderna,  vol. 2: das máquinas do mundo ao universo máquina (séc. XV a XVIII). Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

 

BRINTON, Willard Cope. Graphic Presentation. In: Internet Archive. New York: 

Brinton Associates, 1939.  Disponível em 

http://www.archive.org/stream/graphicpresentat00brinrich#page/n0/mode/2up. 

 

BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de Linguagem, Textos e Discursos – por um 

interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: EDUC, 2003. 

 

BUNCHAFT, Guenia & KELLNER, Sheilah Rubino de Oliveira. Estatística sem 

Mistérios - volume 1. 4ª. ed., Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

BURKE, Peter & PORTER, Roy. Línguas e Jargões – contribuições para uma história 

social da linguagem. São Paulo: UNESP, 1997. 

 

CAIRO, Alberto. Infografía 2.0 - visualización interactiva de información en prensa. 

Madrid: Alamut, 2008. 

 

CAIRO, Alberto. Dudas sobre infografía [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<ricardo.jorge@gmail.com> em 3 de julho de 2010. 

 

CAIXETA, Rodrigo. “A Arte de Informar”. In: ABI - Associação Brasileira de 

Imprensa. Rio de Janeiro, 2005 (http://www.abi.org.br/paginaindividual.asp?id=556). 

 

CAMPBELL, Stephen. Flaws and Fallacies in Statistical Thinking. New York: Dover, 

2002. 

 

CANTERO, Francisco. Arte e Técnica da Imprensa Moderna – teoria e prática. 2ª. ed., 

São Paulo: Editora Jornal dos Livros, 1971. 

 



372 

 

CARDOSO, Athos Eichler (org.). As Aventuras de Nhô-Quim & Zé Caipora - os 

primeiros quadrinhos brasileiros 1869-1883. Brasília: Senado Federal, 2002. 

 

CARLÓN, Mario & SCOLARI, Carlos A. (ee). El Fin de los Medios Massivos – el 

comienzo de un debate. Buenos Aires: La Crujía, 2009. 

 

CARROLL, Lewis. Alice – edição comentada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

 

CASASÚS, Josep Maria & LADEVÉZE, Luis Núñez. Estilo y Gêneros Periodísticos. 

Barcelona: Editorial Ariel, 1991. 

 

CHAPPÉ, Jean-Marie. L'Infographie de Presse. 2ª. ed., Paris: Victoires Editions, 2005. 

 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das Mídias. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

CHARAUDEAU, Patrick & MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do 

Discurso. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

CHEVALIER, Brigitte. Leitura e Anotações. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

CHION, Michel. L‟Audiovision – son et image au cinéma. Paris: Nathan, 1990. 

 

CHION, Michel. La Voz en el Cine. Madrid: Cátedra, 2004. 

 

CLAPERS, Jordi. “Los Gráficos, Desde Fuera de la Redacción”. In: Revista Latina de 

Comunicación Social, n. 9, setembro de 1998, La Laguna: Tenerife 

(http://www.lazarillo.com/latina/a/36infojordi.htm). 

 

CLAVAL, Paul. História da Geografia. Lisboa: Ed. 70, 2006. 

 

COLLARO, Antônio. Projeto Gráfico – teoria e prática da diagramação. 3ª. ed. ver. e 

atual. São Paulo: Summus, 1996. 

 

COLLE, Raymond. Apuntes de Infografia Periodistica. Curso optativo de la Escuela de 

Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile: 1996 

(http://www.puc.cl/curso_dist/infograf/indexIG.html). 

 

COLLE, Raymond. “Estilos o Tipos de Infógrafos”. In: Revista Latina de 

Comunicación Social, n. 12, dezembro de 1998, La Laguna: Tenerife 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/02mcolle/colle.htm). 

 

COLLE, Raymond. “Infografía: tipologías”. In: Revista Latina de Comunicación Social, 

n. 57, janeiro-junho de 2004, La Laguna: Tenerife 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/colle2004/20040557colle.htm). 

 

COLLIN, S.M.H. Dicionário de Informática Multimídia e Realidade Virtual – inglês-

português. São Paulo: Melhoramentos, 2001. 

 

CORACINI, Maria José. Um Fazer Persuasivo - o discurso subjetivo da ciência. São 

Paulo/Campinas: Educ/Pontes, 1991. 



373 

 

COSTA, Joan & MOLES, Abraham (org.). Imagen Didáctica. Barcelona: CEAC, 1991. 

 

COSTA, Joan. La Esquemática - visualizar la información. Barcelona: Paidós, 1998. 

 

COSTA, Joan. Diseñar para los Ojos. 2ª. ed., Barcelona: Costa Punto Com Editor, 

2008. 

 

COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de Gêneros Textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 

2008. 

 

COTTA, Pery. Jornalismo – teoria e prática. Rio de Janeiro: Rubio, 2005. 

 

CRUZ, Juancho. “Medios impresos, fuentes de referencia para el periodista gráfico de 

hoy en día”. In: El Mundo, s.l., s.d. 

(http://www.elmundo.es/infografia/web/juanchomedios.html). 

 

DAMÁSIO, António R. O Erro de Descartes – emoção, razão e o cérebro humano. 2ª. 

ed., São Paulo: Compañhia das Letras, 2009. 

 

DE CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano: 1. artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 

1994. 

 

DE PABLOS, José Manuel. Infoperiodismo - el periodista como creador de infografia. 

Madrid: Editorial Sintesis, 1999. 

 

DE PABLOS, José Manuel. Dudas sobre infografía [mensagem pessoal]. Mensagem 

recebida por <ricardo.jorge@gmail.com> em 19 de julho de 2010. 

 

DEFORGE, Yves. Le Graphisme Technique - son histoire et son enseignement. Paris: 

Champ Vallon, 1981. 

 

DONDIS, Donis A. La Sintaxis de la Imagen – introducción al alfabeto visual. 7ª. ed., 

Barcelona: Gustavo Gili, 1988. 

 

ECO, Umberto. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1979. 

 

ECO, Umberto. A Estrutura Ausente. 7ª. ed., São Paulo: Perspectiva, 1991a. 

 

ECO, Umberto. Tratado de Semiotica General. 5ª. ed., Barcelona: Lúmen, 1991b. 

 

ECO, Umberto. Semiótica e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Ática, 1991c. 

 

ECO, Umberto. “Uma Foto”. In: Viagem na Irrealidade Cotidiana. 9ª. ed., Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1993, pp. 269-73. 

 

ECO, Umberto. A Busca da Língua Perfeita. 2ª. ed., Bauru: EDUSC, 2002. 

 

ECO, Umberto. Sobre a Literatura. 2ª. ed., Rio de Janeiro: Record, 2003. 

 



374 

 

ECO, Umberto. Quase a Mesma Coisa – experiências de tradução. Rio de Janeiro: 

Record, 2007. 

 

ECO, Umberto. A Vertigem das Listas. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

 

ECO, Umberto & CARRIÈRE, Jean-Claude. Não Contem com o Fim do Livro. Rio de 

Janeiro: Record, 2010. 

 

EDWARDS, Betty. Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. 2ª. ed. rev. e amp. Rio 

de Janeiro: Ediouro, 2000. 

 

EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa - os primórdios da 

Europa moderna. São Paulo: Ática, 1998. 

 

EISNER, Will. Quadrinhos e Arte Sequencial. 3ª. ed., São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 

ERBOLATO, Mário L. Jornalismo Gráfico – técnicas de produção. São Paulo: Loyola, 

1981. 

 

FABBRI, Paolo. El Giro Semiótico - las concepciones del signo a lo largo de su 

historia. Barcelona: Gedisa Editorial, 2000. 

 

FAGERSTROM, Derek, SMITH, Lauren & THE SHOW ME TEAM. Veja Como se 

Faz – 500 coisas que você deve saber. Instruções para a vida, do cotidiano ao exótico. 

Rio de Janeiro: Sextante, 2009. 

 

FAUSTO NETO, Antônio. “Mutações nos Discursos Jornalísticos: da „construção da 

realidade‟ à „realidade da construção‟”. In: FELIPPI, Ângela, SOSTER, Demétrio de 

Azeredo & PICCININ, Fabiana. Edição em Jornalismo - ensino, teoria e prática. Santa 

Cruz do Sul: Edunisc, 2006a, pp. 46-63. 

 

FAUSTO NETO, Antônio. “Será Que Ele É? Onde Estamos? A Midiatização de um 

„Discurso Proibido‟”. In: Ícone. Departamento de Comunicação Social - Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação/UFPe. Ano 7, n. 9. Recife: Contraluz, 2006b, pp. 39-

57. 

 

FECHINI, Yvana. “Contribuições para uma Semiotização da Montagem”. In: 

OLIVEIRA, Ana Claudia de & TEIXEIRA, Lucia. Linguagens na Comunicação – 

desenvolvimentos de semiótica sincrética. São Paulo: Estação das Letras e cores, 2009. 

 

FERREIRA, Conceição Coelho & SIMÕES, Natércia Neves. Tratamento Estatístico e 

Gráfico em Geografia. 2ª. ed. rev., Lisboa: Gradiva, 1994. 

 

FERRERES, Gemma. “La Infografía Periodística”. In: Tintachina. Madrid, 1995, online 

(http://www.tintachina.com/docs/infografia_periodistica_1995.pdf). Acesso em 18 de 

outubro de 2006. 

 

FEW, Stephen. Information Dashboard Design - the effective visual communication of 

data. Sebastopol: O‟Reilly,  2006. 

 



375 

 

FIORI, Nicole. As Neurociências Cognitivas. Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

FIORIN, José Luiz. “Para uma Definição das Linguagens Sincréticas”. In: OLIVEIRA, 

Ana Cláudia de & TEIXEIRA, Lucia. Linguagens na Comunicação – desenvolvimentos 

de semiótica sincrética. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009, pp. 15-40. 

FOLHA DE S. PAULO. Primeira Página. São Paulo: Folha de S. Paulo, 1985. 

 

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis (org.). Letramento no Brasil – 

habilidades matemáticas. São Paulo: Global / Ação Educativa / Instituto Paulo 

Montenegro, 2004. 

 

FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. 7ª. ed., São Paulo: Martins Fontes, 

1995. 

 

FOUREZ, Gérard. A Construção das Ciências – introdução à filosofia e à ética das 

ciências. São Paulo: UNESP, 1995. 

 

FRANCASTEL, Pierre. A Realidade Figurativa. 2ª. ed., São Paulo: Perspectiva, 1993. 

 

FRANCO, Edgar Silveira. HQtrônicas – do suporte papel à rede Internet. São Paulo: 

Annablume/FAPESP, 2004. 

 

FRIENDLY, Michael. Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical 

Graphics and Data Visualization. 2008, York 

(www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/milestone.pdf) (versão traduzida em 

língua portuguesa por Mario Kanno e disponível em 

www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/historia_infografia.pdf) 

 

FRUTIGER, Adrian. Sinais e Símbolos - desenho, projeto e significado. 2ª. ed., São 

Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

FUENTES, Rodolfo. A Prática do Design Gráfico - uma metodologia criativa. São 

Paulo: Rosari, 2006. 

 

GARCÍA, Mario R. Diseño y Remodelación de Periódicos. Pamplona: EUNSA, 1984. 

 

GARCÍA, Mario R. Contemporary Newspaper Design - a structural aproach. 3
rd

 ed., 

New Jersey: Prentice-Hall, 1993. 

 

GARCÍA, Mario R. “Tendencias en Comunicación Periodística Visual”. In: Revista 

Latina de Comunicación Social, n. 3, março de 1998; La Laguna: Tenerife 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/marz98.mario.htm). 

 

GARCÍA, Mario R.. Dudas sobre infografía [mensagem pessoal]. Mensagem recebida 

por <ricardo.jorge@gmail.com> em 12 de julho de 2010. 

 

GARGUREVICH, Juan. Gêneros Periodísticos. Quito: CIESPAL, 1982. 

 

GAUDREAULT, André & JOST, François. Le Récit Cinématographique. 2ª. ed., Paris: 

Nathan, 2004. 



376 

 

GAUTHIER, Guy. Veinte Lecciones Sobre la Imagen y el Sentido. 3ª. ed., Madrid: 

Catedra, 1996. 

 

GENETTE, Gérard. Mimologiques – voyage en Cratylie. Paris: Seuil, 1976. 

 

GENETTE, Gérard. Discurso da Narrativa. Lisboa: Vega, s.d. 

 

GENETTE, Gérard. Nouveau Discours du Récit. Paris: Seuil, 1983. 

 

GENETTE, Gérard. Seuils. Paris: Seuil, 1987. 

 

GENETTE, Gérard. Palimpsestes - la littérature au second degré. Paris: Seuil, 1992. 

 

GENETTE, Gérard. Paratexts – thresholds of interpretation. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997. 

 

GENETTE, Gérard. A Obra de Arte I - imanência e transcendência. São Paulo: Littera 

Mundi, 2001. 

 

GENETTE, Gérard. Fiction et Diction. Paris, Seuil, 2004. 

 

GEORGE-PALILONIS, Jennifer. A Practical Guide to Graphics Reporting - 

information graphics for print, web & broadcast. Burlington: Elsevier/Focal Press, 

2006. 

 

GERVEREAU, Laurent. Ver, Compreender, Analisar as Imagens. Lisboa: Ed. 70, 

2007. 

 

GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. 8ª. ed., Petrópolis: 

Vozes, 1999. 

 

GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. 5ª. ed., São Paulo: Perspectiva, 

1996. 

 

GOMBRICH, Ernst. Los Usos de las Imágenes - estudios sobre la función social del 

arte y la comunicación visual. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 

 

GOMIS, Lorenzo. Teoría del Periodismo - cómo se forma el presente. 1ª. reimp., 

Barcelona: Paidós, 1997. 

 

GOODMAN, Nelson. Linguagens da Arte - uma abordagem a uma teoria dos símbolos. 

Lisboa: Gradiva, 2006. 

 

GOODY, Jack. A Lógica da Escrita e a Organização da Sociedade. Lisboa: Ed. 70, 

1987. 

 

GOODY, Jack. Domesticação do Pensamento Selvagem. Lisboa: Editorial Presença, 

1988. 

 



377 

 

GOUVÊA, Guaracira & MARTINS, Isabel. “Imagens e Educação em Ciências”. In: 

ALVES, Nilda & SGARBI, Paulo. Espaços e Imagens na Escola. Rio de Janeiro: 

DP&A Editora, 2001, pp. 41-57. 

 

GROENSTEEN, Thierry. História em Quadrinhos – essa desconhecida arte popular. 

João Pessoa: Marca de Fantasia, 2004. 

 

GUBERN, Roman. La Mirada Opulenta - exploración de la iconosfera contemporánea. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1987. 

 

HAMON, Philippe. “O Que é uma Descrição?”. In: Categorias da Narrativa. Lisboa: 

Vega, 1976, pp. 55-76. 

 

HARRIS, Robert L. Information Graphics – a comprehensive illustrated reference. 

New York: Oxford University Press, 1999. 

 

HARROWER, Tim. The Newspaper Designer‟s Handbook. 5
th

. ed., New York: 

McGraw-Hill, 2002. 

 

HAVELOCK, Eric A. A Revolução da Escrita na Grécia e suas Consequências 

Naturais. São Paulo/Rio de Janeiro: UNESP/Paz e Terra, 1996. 

 

HELLER, Steven. Nigel Holmes – perfiles de la comunicación gráfica. New York: 

Jorge Pinto Books Inc., 2006. 

 

HERMES, Gilmar Adolfo. “As Ilustrações no Design de Jornais”. In: Intercom 2007 

(http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R0690-2.pdf) . 

 

HERMES, Gilmar Adolfo. “As Imagens Jornalísticas”. In: VII Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Jornalismo (ENPJ), 2009, São Paulo 

(http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/gilmarhermes.pdf). 

 

HOLMES, Nigel. Designer‟s Guide to Creating Charts & Diagrams. New York: 

Watson-Guptill, 1984. 

 

HOLMES, Nigel & DENEVE, Rose. Designing Pictorial Symbols. New York: Watson-

Guptill, 1985. 

 

HOLMES, Nigel. Lo Mejor en la Gráfica Diagramática. Mies: Rotovision, 1993. 

 

HOLMES, Nigel. Wordless Diagrams. New York: Bloomsbury, 2005. 

 

HUFF, Darrell. How to Lie With Statistics. New York/London: W & W Norton & 

Company, 1993. 

 

HURLBURT, Allen. Layout - o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 1986. 

 

IFRAH, Georges. Os Números – a história de uma grande invenção. 11ª. ed., São 

Paulo: Globo, 2005. 

 



378 

 

JACOBY, Russell. Os Últimos Intelectuais – a cultura americana na era da academia. 

São Paulo: Trajetória Cultural/EDUSP, 1990. 

 

JAPIASSÚ, Hilton & MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 3ª. ed. 

rev. e ampl. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

 

JESPERS, Jean-Jacques. Jornalismo Televisivo – princípios e métodos. Coimbra: 

Minerva, 1998. 

 

JOLY, Martine. L‟Image et les Signes - approche sémiologique de l‟image fixe. Paris: 

Nathan, 1994. 

 

JOST, François. Compreender a Televisão. Porto Alegre: Sulina, 2010. 

 

JOUSSE, Marcel. L‟Anthropologie du Geste. Paris: Gallimard, 2008. 

 

JULLIER, Laurent. El Sonido em el Cine. Barcelona: Paidós, 2007. 

 

KANNO, Mario & BRANDÃO, Renato. Manual de Infografia. São Paulo: Folha de 

S.Paulo, 1998 (http://www.scribd.com/doc/8448371/Tipo-Infografia-Kanno). 

 

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. Análise da Conversação - princípios e métodos. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 

 

KNAPP, Mark L. & HALL, Judith A. Comunicação Não-Verbal na Interação Humana. 

São Paulo: JSN Editora, 1999. 

 

KOCH, Ingedore G. Villaça, BENTES, Anna Christina & CAVALCANTE, Mônica 

Magalhães. Intertextualidade – diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

KÔUDELA, Miroslav. Apresentação Gráfica de Dados - na administração de 

empresas. Rio de Janeiro: Interciência, 1981. 

 

KRESS, Gunther & VAN LEUWEEN, Theo. Reading Images - the grammar of visual 

design. New York/London: Routledge, 1996. 

 

KRISTEVA, Julia. Introdução à Semanálise. São Paulo: Perspectiva, 1974. 

 

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 

São Paulo: Atlas, 1986. 

 

LANE, Philippe. La Périphérie du Texte. Paris: Nathan, 1992. 

 

LAROCHE-BOUVY, Danielle. 1988. “Émergence de l‟Interaction Verbale dans la 

Presse Écrite: Fonction de la Citation”. In: VVAA. La Presse – produit. Production. 

Réception. Paris: Didier Érudition, 1988, pp. 113-30. 

 

LEJEUNE, Philippe. Le Pacte Autobiographique. Nova ed. aum., Paris: Seuil, 2002. 

 



379 

 

LENT, Roberto. Cem Bilhões de Neurônios? – conceitos fundamentais de neurociência. 

2ª. ed., São Paulo: Editora Atheneu, 2010. 

 

LEON, Paul. “Textos Icônicos, o Jogo das Imagens e das palavras: imprensa e 

publicidade „de papel‟”. In: GARDIES, René (org.). Compreender o Cinema e as 

Imagens. Lisboa: Texto & Grafia, 2008, pp. 227-43. 

 

LEROI-GOURHAN, André. A Palavra e o Gesto – 1. técnica e linguagem. Lisboa: Ed. 

70, 1985. 

 

LEROI-GOURHAN, André. A Palavra e o Gesto – 2. memória e ritmos. Lisboa: Ed. 

70, 1987. 

 

LETURIA, Elio. “¿Qué es Infografía?”. In: Revista Latina de Comunicación Social, n. 

4, abril de 1998; La Laguna: Tenerife 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm). 

 

LETURIA, Elio. Dudas sobre infografía [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<ricardo.jorge@gmail.com> em 20 de julho de 2010. 

 

LOISELEUX, Jacques. La Luz en el Cine. Barcelona: Paidós, 2005. 

 

LÓPEZ HIDALGO, Antonio. Géneros Periodísticos Complementarios – uma 

aproximación crítica a los formatos del periodismo visual. México: Alfaomega, 2009. 

  

LUCAS, Ricardo Jorge de Lucena. “Infografia: um recurso de linguagem em busca de 

um conceito”. In: V Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo 

(SBPJOR), 2007, Aracaju. 

(http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/ind_._ricardo_lucena_lucas.

pdf). 

 

LUCAS, Ricardo Jorge de Lucena. “A infografia jornalística como recurso de 

visibilização da realidade da construção”. In: VII Encontro Nacional de Pesquisadores 

em Jornalismo (ENPJ), 2009, São Paulo 

(http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/ricardo_jorge_de_lucena_lu

cas.pdf) 

 

LUCAS, Ricardo Jorge de Lucena. “Infografia: substituta progressiva do 

fotojornalismo?”. In: Estudos em Jornalismo e Mídia, v. 7, pp. 87-98, 2010a, 

Florianópolis 

(http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/11484/12700) 

 

LUCAS, Ricardo Jorge de Lucena. “Hulk Esmaga Homenzinhos. Ou: do que ensinar na 

infografia para o Jornalismo e por quê”. In: 13. Encontro Nacional de Professores de 

Jornalismo, 2010b, Recife (www.fnpj.org.br/soac/ocs/viewpaper.php?id=610&cf=19). 

 

LUCAS, Ricardo Jorge. “Infografia jornalística: uma revisão bibliográfica necesaria”. 

In: X Congresso da ALAIC, 2010c, Bogotá 

(http://www.rehime.com.ar/escritos/ponencias/X%20Congreso%20de%20ALAIC%20-

%20Ponencia%20Lucena%20Lucas.pdf). 



380 

 

LURIA, Alexandre R. Desenvolvimento Cognitivo – seus fundamentos culturais e 

sociais. 5ª. ed., São Paulo: Ícone, 2008. 

 

MACHADO, Irene. “Infojornalismo: uma mídia expandida”. In: Revista Fronteiras - 

estudos midiáticos. Vol. V, n. 1, junho de 2003, pp. 97-111. 

 

MACHADO, Nílson José. Matemática e Realidade. 5ª. ed., São Paulo: Cortez, 2001. 

 

MACHADO VELHO, Ana Paula. “A Infografia na Mediação Cientista x Jornalista - 

uma análise introdutória”. In: Intercom - XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação. 

Campo Grande, setembro de 2001 

(http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2001/papers/NP15VELHO.PDF).  

 

MAINGUENEAU, Dominique. Cenas da Enunciação. Curitiba: Criar Edições, 2006a. 

 

MAINGUENEAU, Dominique. Discurso Literário. São Paulo: Contexto, 2006b. 

 

MARCONDES FILHO, Ciro (org.). Dicionário de Comunicação. São Paulo: Paulus, 

2009. 

 

MARCUSCHI, Luiz Antonio. “Gêneros Textuais: definição e funcionalidade”. In: 

DIONÍSIO, Ângela Paiva, MACHADO, Anna Rachel e BEZERRA, Maria Auxiliadora. 

Gêneros Textuais e Ensino. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007, pp. 19-36. 

 

MARQUES DE MELO, José & ASSIS, Francisco de (orgs.). Gêneros Jornalísticos no 

Brasil. São Bernardo do Campo: UMESP, 2010. 

 

MARTINELLI, Marcello. Gráficos e Mapas - construa-os você mesmo. São Paulo: 

Moderna, 1998. 

 

MARTINELLI, Marcello. Mapas da Geografia e Cartografia Temática. São Paulo: 

Contexto, 2003. 

 

MASSIRONI, Manfredo. Ver pelo Desenho - aspectos técnicos, cognitivos, 

comunicativos. Lisboa: Ed. 70, 1996. 

 

MATTELART, Armand. História da Sociedade da Informação. São Paulo: Loyola, 

2002. 

 

MAUSS, Marcel. “As Técnicas do Corpo”. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: 

Cosac Naify, 2003, pp. 399-422. 

 

MCCLOUD, Scott. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 2005. 

 

MCCLOUD, Scott. Desenhando Quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 2008. 

 

MEGGS, Philip B. A History of Graphic Design. New York: Van Nostrand Reinhold, 

1983. 

 



381 

 

MEMÓRIA, José Maria Pompeu. Breve História da Estatística. Brasília: Embrapa 

Informação Tecnológica, 2004. 

 

MENDO, Anselmo Gimenez. História em Quadrinhos – impresso vs. Web. São Paulo: 

UNESP, 2008  

 

MENDONÇA, Márcia Rodrigues de Souza. “Um Gênero Quadro a Quadro – a história 

em quadrinhos”. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva, MACHADO, Anna Rachel e 

BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros Textuais e Ensino. 5ª. ed. Rio de Janeiro: 

Lucerna, 2007,, pp. 194-207. 

 

MEUNIER, Jean-Pierre & PERAYA, Daniel. Introdução às Teorias da Comunicação. 

Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

MEYER, Erik K. Designing Infographics. Indianapolis: Hayden Books, 1997. 

 

MIJKSENAAR, Paul. Visual Function – an introduction to information design. New 

York: Princeton Architectural Press, 1997. 

 

MINERVINI, Mariana Andréa. “La Infografía como Recurso Didáctico”. In: Revista 

Latina de Comunicación Social, n. 59, janeiro-junho de 2005; La Laguna: Tenerife 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/200506minervini.pdf). 

 

MOEN, Daryl R. Newspaper Layout & Design. 3
rd

 ed., Iowa: Iowa State University 

Press, 1995. 

 

MOLES, Abraham. “Em Busca de uma Teoria Ecológica da Imagem?”. In: 

THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie. Imagem e Comunicação. São Paulo: 

Melhoramentos, 1976, pp. 49-74. 

 

MOLES, Abraham. A Criação Científica. 3ª. ed., São Paulo: Perspectiva, 1998. 

 

MONMONIER, Mark. How to Lie With Maps. 2ª. ed., Chicago/London: University of 

Chicago Press, 1996. 

 

MONMONIER, Mark. Maps With the News - the development of american journalistic 

cartography. Chicago/London: University of Chicago Press, 1999. 

 

MORAES, Ary. Infografia: o design da notícia. Dissertação (Mestrado em Design), 

PUC-RJ, Rio de Janeiro: 1998. 

 

MORAES, Ary. Dudas sobre infografía [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<ricardo.jorge@gmail.com> em 13 de julho de 2010. 

 

MOREIRAS, Antônio M. “Entenda o Esgotamento do IPv4”. In: Comitê Gestor da 

Internet no Brasil. São Paulo, 17 de março de 2009, online 

(http://www.ipv6.br/IPV6/ArtigoEsgotamentoIPv4). Acesso em 08 de agosto de 2010. 

 

MOREL, Marco & BARROS, Mariana Monteiro de. Palavra, Imagem e Poder – o 

surgimento da imprensa no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 



382 

 

MORETTI, Franco. A Literatura Vista de Longe. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 

2008. 

 

MOUILLAUD, Maurice & PORTO, Sérgio Dayrell (org.). O Jornal - da forma ao 

sentido. Brasília: Paralelo 15, 1997. 

 

NIELSEN, Jakob. Projetando Websites. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

NOBLAT, Ricardo. A Arte de Fazer um Jornal Diário. São Paulo: Contexto, 2002. 

 

NORMAN, Donald A. O Design do Dia-a-Dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. 

 

NORMAN, Donald A. Design Emocional – por que adoramos (ou detestamos) os 

objetos do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 

 

NORTH, Chris. “How (Not) to Lie with Visualization”. In: Visual Analytics Digital 

Library. Virginia, 2006 (http://vadl.cc.gatech.edu/getDocument.php?doc=407). 

 

OLIVEIRA, Ana Cláudia de & TEIXEIRA, Lucia. Linguagens na Comunicação – 

desenvolvimentos de semiótica sincrética. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009. 

 

OLIVEIRA, Ana Tereza Pinto de. A infografia: estudo da organização discursiva em 

Língua Portuguesa de um novo gênero jornalístico. Dissertação (Mestrado em Língua 

Portuguesa), PUC-SP, São Paulo: 2003. 

 

OLSON, David. O Mundo no Papel - as implicações conceituais e cognitivas da leitura 

e da escrita. São Paulo: Ática, 1997. 

 

ONG, Walter. Oralidade e Cultura Escrita - a tecnologização da palavra. Campinas: 

Papirus, 1998. 

 

PANOFSKY, Erwin. Estudos sobre Iconologia. Lisboa: Editorial Estampa, 1986. 

 

PARENTE, André (org.). Imagem-Máquina - a era das tecnologias do virtual. Rio de 

Janeiro: Ed. 34, 1993. 

 

PASCAL, Georges. Compreender Kant. 2a. ed., Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

PAULOS, John Allen. Analfabetismo em Matemática e suas Consequências. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 

 

PAULOS, John Allen. As Notícias e a Matemática – ou de como um matemático lê o 

jornal. Lisboa: Publicações Europa-América, 1997. 

 

PEDERSEN, B. Martin (ed.). Graphis Diagrams 1 - the graphique visualization of 

quantitative information, procedures, and data. Zurique: Graphis Press Corp., 1988. 

 

PEETERS, Benoît. Lire la Bande Dessinée. Paris, Flammarion, 1998. 

 

PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica e Filosofia. 9ª. ed., São Paulo: Cultrix, 1993. 



383 

 

PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. 2ª. ed., São Paulo: Perspectiva, 1995. 

 

PELTZER, Gonzalo. Jornalismo Iconográfico. Lisboa: Planeta Editora, 1992. 

 

PEREIRA JR., Luiz Costa. Guia para a Edição Jornalística. Petrópolis: Vozes, 2006a. 

 

PEREIRA JR., Luiz Costa. A Apuração da Notícia – métodos de investigação na 

imprensa. Petrópolis: Vozes, 2006b.  

 

PHÉLINE, Christian. L‟Image Accusatrice. Paris: ACCP, 1985. 

 

PICKOVER, Clifford A. & TEWKSBURY, Stuart K. Frontiers of Cientific 

Visualization. New York: Wiley Interscience, 1994. 

 

PINTO, Milton José. As Marcas Lingüísticas da Enunciação - esboço de uma 

gramática enunciativa do português. Rio de Janeiro: Numen, 1994. 

 

PLAZA, Julio. “As Imagens de Terceira Geração, Tecno-Poéticas”. In: PARENTE, 

André (org.). Imagem-Máquina - a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Ed. 

34, 1993, pp. 72-88. 

 

POSTMAN, Neil. Tecnopólio – a rendição da cultura à tecnologia. São Paulo: Nobel, 

1994. 

 

RAJAMANICKAM, Venkatesh. Infographics Seminar Handout. 

Bombaim/Ahmedabad: 2005 

(http://www.albertocairo.com/infografia/noticias/2005/infographichandout.pdf).  

 

RAMA, Angela & VERGUEIRO, Waldomiro (orgs.). Como Usar as Histórias em 

Quadrinhos na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2004. 

 

RAMOS, Cristhiane da Silva. Visualização Cartográfica e Cartografia Multimídia - 

conceitos e tecnologias. São Paulo: Unesp, 2005. 

 

RAMOS, Paulo. A Leitura dos Quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 

RECTOR, Mônica & TRINTA, Aluízio Ramos. Comunicação Não-verbal – a 

gestualidade brasileira. Petrópolis: Vozes, 1985. 

 

RECTOR, Mônica & TRINTA, Aluízio Ramos. Comunicação do Corpo. 4ª. ed., São 

Paulo: Ática, 1999. 

 

RIBAS, Beatriz. “Ser Infográfico – apropriações e limites do conceito de infografia no 

campo do jornalismo”. Florianópolis, III ENPJ, 2005 

(http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/iiisbpjor2005_-_cc_-

_tattiana_teixeira_-_beatriz_ribas.pdf). Acesso em 27 de maio de 2010. 

 



384 

 

RIBEIRO, Milton. Planejamento Gráfico-Visual. 2ª. ed. rev. e atual., Brasília: Linha 

Gráfica e Editora, 1987. 

 

RIBEIRO, Susana Almeida. Infografia de Imprensa – história e análise ibérica 

comparada. Coimbra: Minerva, 2008. 

 

RIVIÈRE, Jean-Loup. “Gesto”. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional / 

Casa da Moeda, 1987, pp. 11-31. 

 

ROAM, Dan.  La Clave es la Servilleta – resolver problemas y vender ideas mediante 

dibujos. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2009. 

 

ROBINSON, Andrew. Metrum – la historia de las medidas. Paidós: Barcelona, 2007. 

 

RODRIGUES, Adriana Alves. “Bases de Dados e Infografia Interativa”. In: 

Metamorfoses Jornalísticas 2 – a reconfiguração da forma. Santa Cruz do Sul: 

EDUNISC, 2009, pp. 194-214. 

 

ROJO, Roxane. “Gêneros do Discurso e Gêneros Textuais: questões teóricas e 

aplicadas”. In: MEURER, J. L., BONINI. Adair & MOTTA-ROTH, Desirée (orgs.). 

Gêneros – teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005, pp. 184-207. 

 

SACKS, Oliver. O Homem que Confundiu sua Mulher com um Chapéu – e outras 

histórias clínicas. São Paulo: Cia. das Letras, 2006. 

 

SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1999. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um Discurso sobre as Ciências. 5ª. ed., São Paulo: 

Cortez, 2008. 

 

SCHMITT, Valdenise. A Infografia Jornalística na Ciência e Tecnologia – um 

experimento com estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento), Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis: 2006. 

 

SEGUIER, Emmanuel. La Ligne Infographique. Paris: s.d., 

(http://www.seguier.fr/indexligne.html). 

 

SEGURA, Jean. Histoire de l'Image Numérique -: depuis l'ère des pionniers jusqu'à la 

maturation industrielle. Paris: s.d. (http://www.jeansegura.fr/imagenum.html). Acesso 

em 27 de julho de 2010. 

 

SEIXAS, Lia. Redefinindo os Gêneros Jornalísticos – proposta de novos critérios de 

classificação. Covilhã, Labcom Books, 2009 

(http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/seixas-classificacao-2009.pdf). Acesso em 12 de 

novembro de 2009. 

 

SENRA, Nelson de Castro. A Coordenação da Estatística Nacional - o equilíbrio entre 

o desejável e o possível. Rio de Janeiro: Tese (Doutorado em Ciência da Informação) 

Escola de Comunicação (ECO), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 



385 

 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 1998.  

 

SERRA, Josep Maria. “La Irrupción del Infografismo en Espana”. In: Revista Latina de 

Comunicación Social, n. 11, novembro de 1998, La Laguna: Tenerife 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/10Ainfo9.htm). 

 

SERRES, Michel. Hermes I – la comunicación. Paris: Seuil, 1969. 

 

SILVA, Rafael Souza. Diagramação – o planejamento visual gráfico na comunicação 

impressa. 2ª. ed., São Paulo: Summus, 1985. 

 

SOBRAL, Adail. Dizer o „Mesmo‟ a Outros – ensaios sobre tradução. São Paulo: SBS 

Editora, 2008. 

 

SOCIETY OF NEWSPAPER DESIGN. The Best of Newspaper Design – newspaper 

layout and typography. New York: PBC Internacional, 1987.  

 

SOCIETY OF NEWSPAPER DESIGN. The Best of Newspaper Design 2. New York: 

PBC Internacional, 1988. 

 

SOJO, Carlos Abreu. La Infografía Periodística. Caracas: Fondo Editorial de 

Humanidades y Educación/Universidad Central de Venezuela, 2000. 

 

SOJO, Carlos Abreu. “¿Es la Infografía un Género Periodístico?”. In: Revista Latina de 

Comunicación Social, n. 51, junho-setembro de 2002, La Laguna: Tenerife 

(http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002abreujunio5101.htm). 

 

SOJO, Carlos Abreu. El Periodismo em Internet. Caracas: Fondo Editorial de 

Humanidades y Educación/Universidad Central de Venezuela, 2003. 

 

SPRINGER, Sally P. & DEUTSCH, Georg. Cérebro Esquerdo, Cérebro Direito – 

perspectivas da neurociencia cognitiva. 5ª. ed., São Paulo: Editora Santos, 2008. 

 

STOVALL, James Glen. Infographics – a journalist‟s guide. Massachusetts, Allyn & 

Bacon, 1997. 

 

SULLIVAN, Peter. Newspaper Graphics. Darmstadt: IFRA, 1987. 

 

TEIXEIRA, Tattiana. “A presença da infografia no jornalismo brasileiro – proposta de 

tipologia e classificação como gênero jornalístico a partir de um estudo de caso”. In: 

Revista Fronteiras, IX(2): 111-120, mai/ago 2007 

(http://www.unisinos.br/arte/files/111a120_art04_teixeira.pdf). 

 

TEIXEIRA, Tattiana. “Que Beleza! O Infográfico e o Jornalismo Informativo”. In: 

FELIPPI, Ângela, SOSTER, Demétrio de Azeredo & PICCININ, Fabiana. Edição de 

Imagens em Jornalismo. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, pp. 162-83. 

 



386 

 

TEIXEIRA, Tattiana. 2009. “O Futuro do Presente: os desafios da infografia 

jornalística”. In: Ícone. V. 11, n. 2, dezembro de 2009, Recife (http://www.icone-

ppgcom.com.br/index.php/icone/article/viewFile/77/73). 

 

TUFTE, Edward. The Visual Display of Quantitative Information. 6
th

 printing, Cheshire, 

Graphic Press, 1998a. 

 

TUFTE, Edward. Envisioning Information. 6
th

 printing, Cheshire, Graphic Press, 1998b. 

 

VALERO SANCHO, Jose Luis. La Infografía - técnicas, análisis y usos periodísticos. 

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. 

 

VALERO SANCHO, Jose Luis. “La Infografía Digital en el Ciberperiodismo”. In: 

Revista Latina de Comunicación Social, 63, 2008. La Laguna (Tenerife). 

(http://www.revistalatinacs.org/08/42_799_65_Bellaterra/Jose_Luis_Valero.html). 

 

VALERO SANCHO, Jose Luis. Dudas sobre infografía [mensagem pessoal]. 

Mensagem recebida por <ricardo.jorge@gmail.com> em 19 de julho de 2010. 

 

VERÓN, Eliseo. “Ideología y Comunicación de Masas: la semantización de la violencia 

política”. In: VERÓN, Eliseo et alii. Lenguaje y Comunicación Social. Buenos Aires: 

Nueva Visión, 1976, pp. 133-91. 

 

VERÓN, Eliseo. A Produção de Sentido. São Paulo: Cultrix, 1980. 

 

VERÓN, Eliseo. Construire l‟Événement – les médias et l‟accident de three mile island. 

Paris: Minuit, 1981. 

 

VERÓN, Eliseo. “Espacios Públicos en Imágenes”. s. l., 1991. 

(http://www.scribd.com/doc/43995122/Eliseo-Veron-Espacios-Publicos-en-Imagenes). 

 

VERÓN, Eliseo. Esto no es un Libro. Barcelona: Gedisa Editorial, 1999. 

 

VERÓN, Eliseo. El Cuerpo de las Imágenes. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2001. 

 

VIGNAUX, Georges. O Demónio da Classificação - pensar, organizar. Lisboa: 

Instituto Piaget, 2000. 

 

VILCHES, Lorenzo. Teoría de la Imagen Periodística. 3ª. ed., Barcelona: Paidós, 1987. 

 

VILCHES, Lorenzo. La Lectura de la Imagen - prensa, cine, televisión. 7ª. ed., 

Barcelona: Paidós, 1997. 

 

VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la Teoría de la Imagen. 2ª. ed., Madrid: Pirámide, 

1987. 

 

VIRILIO, Paul & LOTRINGER, Sylvere. Guerra Pura – a militarização do cotidiano. 

São Paulo: Brasiliense, 1984. 

 

VVAA. A Análise das Imagens. Petrópolis: Vozes, 1974. 



387 

 

WALTER, John. “USA Today - televisão em forma de jornal”. In: ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE JORNALISMO. Rio de Janeiro: Europa Gráfica Editora, 1988, 

pp. 9-31. 

 

WATZLAWICK, Paul, BEAVIN, Janet Helmick & JACKSON, Don D. Pragmática da 

Comunicação Humana. 15ª. ed., São Paulo: Cultrix, 2002. 

 

WHITE, Jan V. Edição e Design - para designers, diretores de arte e editores. São 

Paulo: JSN Editora, 2006. 

 

WILDBUR, Peter & BURKE, Michael. Infográfica - soluciones innovadoras en el 

diseño contemporáneo. Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 

 

WILLIAMS, Raymond. Palabras Clave – un vocabulario de la cultura y la sociedad. 

Buenos Aires: Nueva Visión, 2000. 

 

WILSON, John. Pensar com Conceitos. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. 4ª. ed., Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

WONG, Dona M. The Wall Street Journal Guide to Information Graphics – the dos and 

don‟ts of presenting data, facts and figures. New York: W. W. Norton & Company, 

2010. 

 

WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de Informação - como transformar informação 

em compreensão. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1991. 

 

WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de Informação 2 - um guia para quem comunica e 

dá instruções. São Paulo: Editora de Cultura, 2005. 

 

YAZBECK, Ivan. “A Era das Cores”. In: CALDAS, Álvaro. Deu no Jornal - o 

jornalismo impresso na era da Internet. São Paulo/Rio de Janeiro: Loyola/PUC-Rio, 

2002, pp. 113-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



389 

 

ANEXO A 

  

Glossário técnico 

 

A função deste glossário (montado a partir da bibliografia por nós consultada) não é 

apenas indicar as propriedades gerais de cada tipo de representação gráfico-visual, mas 

também mostrar, de maneira um pouco dicionarizada, o modo como cada uma delas é 

denominada conforme as línguas e os autores aqui estudados (português, inglês, 

espanhol e francês)
541

. Além disso, buscamos mostrar, quando possível, alguns de seus 

aspectos históricos. Vale lembrar que as denominações aqui usadas podem variar, por 

isso buscamos apontar eventuais diferenciações de designação quando for o caso. 

Indicamos aqui também os principais termos usados na área do Jornalismo e nas 

redações. 

 

Mas este glossário também tem outra função: ao considerarmos a infografia jornalística 

como um tipo de texto, é importante que vislumbremos aquilo que a influenciou. Nosso 

pensamento se aproxima aqui das ideias do poeticista francês Gérard Genette, que 

propõe o conceito de arquitextualidade
542

. Para ele, o conceito diz respeito a “esta 

relação de inclusão que une cada texto aos diversos tipos de discursos dos quais ele 

resulta. Aqui aparecem os gêneros, e suas determinações já entrevistas: temáticas, 

modais, formais e outras (?)”
543

 (sic) (GENETTE, 2004: 80). Ou seja: cada texto, de 

                                                 
541

 De nossa bibliografia, para um maior aprofundamento dos conceitos aqui listados, destacamos 

particularmente as seguintes obras: HARRIS, 1999, um dicionário ilustrado com verbetes sobre as 

diversas formas de representação gráfico-visual; BARROW, 2008, um compêndio de imagens 

significativas na história da ciência com textos explicativos; e ROBINSON, 2007, uma obra dedicada à 

história dos sistemas de medidas. 
542

 A proposta de Genette foi feita em 1979 com base na ideia de que os estudos sobre os gêneros se 

desenvolveram a partir de uma constatação equivocada sobre os conceitos de Aristóteles e Platão. 

Lembrando em linhas (muito) gerais: os teóricos em geral consideram três os gêneros fundantes 

(conforme os modos de imitação ou de representação): o lírico (onde o poeta “fala”), o épico (ou 

“epopeia”, onde poeta e personagens “falam”) e o dramático (onde só as personagens “falam”). Porém, 

Genette aponta o fato de que essas categorias, em Aristóteles e em Platão, se baseiam nos modos de 

enunciação dos textos, e não se referiam a gêneros em si. Assim, a confusão fez com que as narrações 

pura e mista equivalessem respectivamente ao lirismo e à epopeia, e a imitação dramática equivalesse ao 

drama. É a partir de um outro posicionamento metodológico, que leva em conta tanto as questões de 

gênero (categorias literárias) quanto as questões de modo (categorias linguístico-pragmáticas) que 

Genette propõe um novo olhar sobre os gêneros. Ver GENETTE, Gerard. Introduction à l‟Architexte, in 

Fiction et Diction. Paris: Seuil, 2004. Há uma edição portuguesa dessa obra, publicada pela Vega em 

1986, mas incompleta (!), pois falta a tradução das últimas páginas, justamente as que abordam, dentre 

outras coisas, o conceito de arquitextualidade... 
543

 “Cette relacion d‟inclusion qui unit chaque texte aux divers types de discours auxquels il ressortit. Ici 

viennent le genres, et leurs déterminations déjà entrevues: thématiques, modales, formelles, et autres (?)”. 
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algum modo, tende a referenciar textos anteriores no que diz respeito aos seus modos de 

enunciação
544

. Como mostrado neste trabalho, a infografia é uma derivação das formas 

de representação gráfico-visuais tradicionais apresentando outros contornos e outras 

possibilidades discursivas. 

 

*** 

 

 

Árvore ou dendrograma – tree chart, tree diagram ou dendrogram (ing.), 

dendrograma (esp.), dendrogramme (fr). Tipo de diagrama de forma de rizoma 

(geralmente estilizado) onde cada ponto deriva duas ou mais conexões em cada nó (ou 

junção). As árvores podem ser divergentes (começam num ponto e se expandem) ou 

convergentes (começam em vários pontos e terminam em um só) (HARRIS, 1999: 421). 

 

É provável que uma das primeiras árvores tenha sido a do filósofo grego Porfírio (c. 

232-c. 305) na obra Isagoge, construída a partir das categorias dos universais propostas 

por Aristóteles (figura 1). Nela, há uma subordinação entre os conceitos, indo da 

Substância (conceito mais geral) ao Homem (de menor extensão e maior compreensão) 

(JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996: 18). 

 

 

Figura 1 – Árvore de Porfírio, esquematizada por Porfírio no ano 270 

 

                                                 
544

 Entre alguns exemplos de arquitextualidade, podemos citar o modo de construção de Um Assaltante 

Bem Trapalhão (Woody Allen, 1969), cujas entrevistas entrecortando a narrativa remetem diretamente a 

Cidadão Kane (Orson Welles, 1941). As entrevistas no meio da narrativa desse filme de Woody Allen 

(mas também de outros), por sua vez, parecem ter influenciado a estrutura de Harry & Sally – feitos um 

para o outro (Rob Reiner, 1989). Outro exemplo: a estrutura narrativa de Corra, Lola, Corra (Tom 

Tykwer, 2006), que se “assemelha” (pelo menos na intenção) à estrutura narrativa dos vídeo-games. 
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Outra árvore importante foi a proposta por Charles Darwin em 1859 para ilustrar a 

origem e a evolução das espécies através da seleção natural (figura 2). Franco Moretti 

lembra duas curiosidades a respeito dela. Uma era que Darwin teria escrito a seu editor, 

antes de publicar a obra, que aquele “diagrama” (o modo como ele se referia à árvore) 

era “uma coisa um tanto bizarra, mas indispensável” (MORETTI, 2008: 111. Grifo no 

original); a outra era que Darwin parecia evitar o uso do termo “árvore” para não sugerir 

conotações religiosas e comparações com a Árvore da Vida. 

 

 

Figura 2 – Árvore da evolução das espécies feita por Charles Darwin em 1859 

 

Uma variação do dendrograma, muito usada na Biologia, é o cladograma (figura 3). 

Sua base é um aspecto (ou ancestral) compartilhado por todas as espécies 

(descendentes) mostradas no cladograma através de fios menores (clados) que saem a 

partir da lateral de um fio maior (que representa o ancestral). 

 

 

 

Figura 3 – Estrutura básica de um cladograma e de seus elementos básicos  

 

Cronograma ou linha do tempo – time line chart, sequence chart (ing.), cronograma 

(esp.), chronogramme (fr.). Os cronogramas são formas de representação gráfico-visual 

que têm por função visualizar uma série de eventos, informações ou outro tipo de dado 

de ordem cronológica, podendo se referir tanto ao passado quanto ao futuro. Segundo 

Harris (1999: 416), outra função importante é permitir ao leitor a visualização dos 
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intervalos de tempo entre os eventos mostrados. No Brasil, tende-se a usar a expressão 

“cronograma” para tabelas que indiquem previsões de atos futuros, e “linha do tempo” 

(ou “cronologia”) para arranjos de textos dispostos ao longo de uma linha, ou seta que 

indica passagem de tempo, para se referir a fatos passados; na imprensa, porém, esses 

termos acabam por serem usados muitas vezes como sinônimos (figuras 4 e 5). 

 

 

Figura 4 – exemplo de cronograma 

 

 

Figura 5 - exemplo de linha do tempo 

 

Dada a sua “flexibilidade”, os cronogramas podem aparecer em vários tipos de arranjo 

gráfico-visual, como gráficos estatísticos de barras ou circulares, misturados com 

organogramas, ou ainda misturar informações distintas, como acontece com os gráficos 

de intenção de pesquisa eleitoral em épocas de campanha política (figura 6). 

 

 

Figura 6 – misto de gráfico estatístico e linha do tempo 
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Diagrama - diagram (ing.), diagrama (esp.); diagramme (fr.)
545

. A princípio, os 

diagramas são representações gráfico-visuais que fazem uso inicialmente de formas 

geométricas como círculos, retângulos ou triângulos, conectados por linhas ou setas, 

cuja finalidade principal é mostrar como pessoas, coisas, ideias, funções e outros itens 

se inter-relacionam (HARRIS: 1999: 137) (figura 7). 

 

 

Figura 7 – exemplo de diagrama 

 

Curiosamente, a história dos diagramas é pobre em termos bibliográficos e muitas vezes 

tende a se misturar (ou melhor: se confundir) com a história dos gráficos estatísticos; 

Harris lembra que, ocasionalmente, gráficos, mapas e quadros ilustrativos
546

 são 

referidos como diagramas (1999: 137). Em Holmes (1984) e Peltzer (1992) 

encontramos a noção de que os diagramas são formas de gráfico; porém, em obra mais 

recente (2005), Holmes aborda humoristicamente os wordless diagrams (“diagramas 

sem palavras”) a partir apenas de representações gráfico-visuais que são, na prática, 

instruções gráficas, ou seja: imagens sequenciadas e numeradas de algo que deve ser 

ensinado a alguém. 

 

O contrário ocorre na obra de Bounford (2001) que, apesar do título se referir 

textualmente a “diagramas” (Diagramas Digitales; no original, Digital Diagrams), na 

verdade acaba abordando também gráficos estatísticos, mapas de finalidade específica e 

organogramas. Aqui, o autor define cinco categorias distintas de diagramas: ilustrativos 

                                                 
545

 Como veremos no verbete “gráfico”, a palavra francesa diagramme também pode ser traduzida por 

graph em inglês. 
546

 “Illustration charts”, no original; equivale ao passo a passo ou às instruções gráficas (como montar um 

móvel, por exemplo). 
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(figuras 8 e 9), estatísticos, relacionais, organogramas e cronogramas (2001: 24-119). 

Ou seja: é comum (ainda que não desejável) o uso dos termos “gráfico” e “diagrama” 

como similares ou, o que é mais confuso, que um dos termos seja visto como uma 

subdivisão do outro. Para fins de nossa pesquisa, gráficos e diagramas se referem a 

objetos distintos. 

 

Figuras 8 e 9 – exemplos de diagramas ilustrativos, extraídos de Bounford, 2001 

 

Um dos diagramas mais conhecidos é o de fluxo, que inter-relaciona informações e a 

cronologia referente a elas, podendo descrever sequências inteiras do começo ao fim, de 

coisas concretas ou abstratas (figura 10). Um dos mais conhecidos é o esquema da 

Teoria Matemática da Informação de Shannon & Weaver, de 1949. Em outros idiomas: 

flow diagram ou flow chart (ing.); diagrama de flujo (esp.); diagramme de flux (fr.) 

 

 

Figura 10 – exemplo de diagrama de fluxo 
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Algumas referências acerca da história dos diagramas apontam para o trabalho do 

astrônomo Plínio (figura 11), provavelmente de 950 a.C., que mostra graficamente um 

conjunto de variáveis (posições do sol, da lua e dos planetas durante o ano). 

 

 

Figura 11 – gráfico de variáveis astronômicas de Plínio 

 

Outra referência histórica diz respeito à invenção do diagrama em setas, proposto por 

Sewall Wright em 1920, para mostrar a relação entre variáveis, formando um sistema 

estrutural (figura 12). Esta última referência nos parece mais importante, na medida em 

que (segundo Friendly, 2008) o diagrama de Wright seria o primeiro a se utilizar de 

setas e a criar um sistema estrutural. 

 

 

Figura 12 – primeiro diagrama de setas, de Sewall Wright, do ano de 1920 

 

Gráfico – chart ou graph (ing.), gráfica ou gráfico
547

 ou carta (esp.), diagramme ou 

graphique (fr.). Segundo Harris, o gráfico também pode ser chamado de plot. É um tipo 

de chart que mostra graficamente as conexões quantitativas entre dois ou mais grupos 

de informação, e fazendo uso de um, dois ou três eixos, de linhas retas ou círculos com 

uma ou mais escalas quantitativas (1999: 164). Alguns autores (Nigel Holmes, Gonzalo 

                                                 
547

 Nos livros espanhóis tendemos a encontrar o substantivo feminino singular gráfica, enquanto que nos 

livros latino-americanos tendemos a encontrar o substantivo masculino singular gráfico. 
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Peltzer) chamam os gráficos de “diagrama”, mas para fins de nossa pesquisa esses 

termos serão distintos, não se referirão ao mesmo objeto gráfico-visual. 

 

Em geral os gráficos mais usados são os que fazem uso de eixos que se cruzam 

ortogonalmente (num ponto de origem dos dados do gráfico e que equivale a zero, 

geralmente), e de modo bidimensional (eixos x e y), sendo o eixo horizontal (x) o eixo 

das abscissas e o eixo vertical (y) o eixo das ordenadas. Os gráficos tridimensionais 

fazem uso de três eixos (x, y e z), sendo que o terceiro eixo geralmente é o responsável 

pela criação do efeito de tridimensionalidade (figura 13). 

 

 

Figura 13 – exemplos respectivos de gráficos cartesianos bidimensional e tridimensional 

 

A princípio, esse tipo de gráfico tornaria os elementos representados ao longo de seus 

eixos “equivalentes” entre si, uma vez que cada um deles é, em tese, representado do 

mesmo jeito; na prática, porém, dependendo de como o gráfico é estruturado (por 

exemplo: os valores que determinam, no eixo x, a distância de um ponto A a um ponto 

B e deste a um ponto C determinarão gráficos muito distintos, se esses valores forem 10 

ou 1.000). 

 

Os gráficos mais comumente usados são: de barras, de torta (ou pizza ou queijo) e de 

linhas (figura 14)
548

. Nomes respectivos em outros idiomas: bar chart ou bar graph, pie 

chart, fever chart ou fever graph ou line chart
549

 (ing.); gráfica de barras ou gráfica 

ortogonal, gráfica de queso ou gráfica de pastel ou gráfica circular, gráfica de fiebre 

                                                 
548

 Cumpre lembrar que autores como Edward Tufte (1998a: 178) e Jacques Bertin (1986: 40) mostram 

maus exemplos de mapas combinados com vários gráficos de torta ou de pizza, que tornam a informação 

confusa e desconexa; nestes casos, uma tabela seria mais eficiente, por exemplo. 
549

 Graph geralmente se refere a gráficos de informação estatística que fazem uso de linhas ou colunas, 

como em Harrower (2002: 256). 
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ou gráfica lineal (esp.); graphique de barres, secteurs ou camembert, graphique 

linéaire (fr.)
550

. 

 

 
Figura 14 – exemplos respectivos de gráficos de barras, de torta e de linhas 

 

Além desses, há outras variações, como os gráficos de área e de superfície (figura 15). 

 

Figura 15 – exemplos respectivos de gráficos de área e de superfície 

 

O uso do gráfico de eixos na Matemática foi concebido em 1637 pelo filósofo francês 

René Descartes, lembrado por vários autores e em diferentes áreas (GEORGE-

PALILONIS, 2006: 135; MARTINELLI, 1998: 20; KÔUDELA, 1981: 15) como uma 

referência central no campo das representações gráfico-visuais; porém, autores como 

Mijksenaar (1997: 28) e Friendly (2008) atentam para um “proto-gráfico de barras” de 

1350, proposto pelo bispo francês Nicole Oresme (1323-1382) (figura 16). 

 

 
Figura 16 – gráfico de barras feito por Nicole Oresme, no ano de 1350 

                                                 
550

 Em algumas situações (como na Matemática e na Estatística) há a tendência a traduzir, na França, 

graph por diagramme. Assim, por exemplo, bar graph pode ser traduzido em francês por diagramme à 

bandes; circular graph, por diagramme circulaire; line graph por diagramme à ligne brisée, e assim por 

diante. 
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De qualquer modo, foi o tipo de estrutura visual proposto por Descartes que 

possibilitou, por exemplo, a criação de gráficos estatísticos, nos quais se trabalha 

(geralmente) com dois eixos (x e y) para a representação, por exemplo, de uma faixa de 

tempo e de faixas etárias. Isso ajudou a Matemática a ganhar mais espaço no âmbito das 

Ciências, ao mesmo tempo em que se tornava um efetivo instrumento metodológico 

com o advento e popularização da Estatística. Isso não significa que métodos 

estatísticos e técnicas de recenseamento já não fossem utilizados anteriormente em 

culturas antigas (chineses, egípcios, romanos, judeus, maias etc.) para que fossem 

produzidas, para os estados, informações tanto a respeito dos seus cidadãos quanto de 

suas riquezas (dos cidadãos e dos Estados)
551

. 

 

O engenheiro e economista político escocês William Playfair é considerado o pioneiro 

da apresentação visual simplificada de dados econômicos (figura 17). Ele usou gráficos 

de barras, de tempo e diagramas de áreas variáveis nos livros The Commercial and 

Political Atlas (1796) e The Statistical Breviary (1801). Em um deles, ele escrito que 

 

a vantagem da apresentação gráfica não é certamente a de dar valores mais exatos do que 

pelas cifras, mas sim a de dar uma ideia mais simples e mais permanente do progresso 

gradual, e de valores comparativos referentes a períodos diferentes, apresentando aos olhos 

figuras cujas proporções correspondem ao volume dos dados que se pretenda registrar 

(PLAYFAIR apud KÔUDELA, 1981: 16). 

 

 
Figura 17 – gráficos produzidos por William Playfair 

 

                                                 
551

 Não à toa, a primeira definição de “Estatística” (vinda do alemão, Statistik), dada por Gottfried 

Achenwall (1719-1772) em 1749, falava de uma “ciência do Estado” (Staatswissenschaft) que trabalhava 

com tabelas (Tabellen) para melhor visualização dos dados de uma localidade e cujo objetivo era “ilustrar 

as excelências e as deficiências de um país e revelar os poderes e as fraquezas de um Estado” (apud 

MATTELART, 2002: 19). 
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Playfair considerava que os gráficos estatísticos eram mais eficazes do que as tabelas, as 

quais seriam difíceis de se observar e de serem memorizadas. Além disso, conforme 

lembra Senra, “[Playfair] entendia que um gráfico estatístico, ao associar elementos 

visuais e verbais, facilitava a aquisição efetiva da informação, produzindo efetivamente 

um senso comum ou uma linguagem comum” (SENRA, 1998: 38. Grifos nossos). 

 

[Playfair] explica seu método: se no fim de cada dia empilhássemos as moedas ganhas, cada 

pilha corresponderia a um dia e sua altura seria proporcional à respectiva receita. Por esse 

método, muita informação pode ser obtida em poucos instantes de observação. Sem ele seria 

necessário muito tempo para se ter o mesmo entendimento partindo somente da tabela 

(MARTINELLI, 1998: 20). 

 
Outros nomes importantes de serem lembrados são os de André-Michel Guerry (1802-

1866) e Frédéric Le Play (1806-1882). O objeto de estudo do advogado francês Guerry 

era o crime; porém, o tratamento visual (figura 18) que ele impunha às suas publicações, 

por sua alta qualidade gráfica e editorial, teria lhe rendido inclusive um prêmio, o 

Monyton. Além disso, Guerry desenvolveu uma máquina para manusear grandes 

quantidades de números, uma vez que ele considerava a importância da mecanização; a 

essa máquina, ele chamou de “ordonnateur statistique”
552

 (SENRA, 1998: 39). 

 

 

Figura 18 – gráfico de crimes pessoais na França em 1833, feito por André-Michel Guerry 

 

O tratamento visual de Guerry aos dados compilados sobre os crimes na França é um 

dos que mais se aproxima do tratamento cartográfico e infográfico jornalístico 

contemporâneo. Ele uniu, numa mesma superfície significante, as informações 

estatística e cartográfica. Se antes os mapas indicavam e as tabelas quantificavam, os 

mapas estatísticos de Guerry permitem a feitura de ambas as coisas ao mesmo tempo. 

                                                 
552

 Que seria a origem do nome usado na língua francesa para designar o computador: ordinateur 
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Frédéric Le Play, por sua vez, idealizou as monographies, obras onde a estatística 

aparecia sempre buscando fácil assimilação e compreensão popular. Além de também 

ter sido agraciado com o prêmio Monyton, Le Play defendia a necessidade de se criar e 

consolidar uma agência de estatística na França, ideia defendida pelo astrônomo e 

matemático belga Adolphe Quételet (1796-1874) (SENRA, 1998: 39). 

 

Histograma – histogram (ing.), histograma (esp.), histogramme (fr.). Espécie de 

gráfico de barras que mostra os valores de uma variável contínua, o que visualmente o 

aproxima bastante de um gráfico de barras (figura 19). A diferença entre eles é que, no 

gráfico de barras, apenas a altura de cada barra tem importância; no histograma, o mais 

importante é a área (ou seja, base x altura). Além disso, no primeiro as barras são 

separadas; no segundo, são adjacentes. Finalmente, no gráfico de barras, cada barra 

determina um valor absoluto; no histograma, cada barra representa uma frequência, uma 

variação proporcional de dados (ALEXANDRINO DA SILVA, 2006: 165). 

 

 
Figura 19 – exemplo de histograma 

 

Mas o tipo de histograma mais conhecido é aquele composto de dois lados opostos entre 

si, cuja função é permitir comparar dois ou mais conjuntos de dados. Nesses casos se dá 

atenção particular às correlações entre os dados de ambos os lados, uma vez que o 

espaço entre as barras é eliminado (HARRIS, 1999: 315, 426). Esse tipo de histograma 

duplo é conhecido em inglês também por two-way histogram, pyramid graph ou 

population pyramid e em português como “pirâmide etária”. Aliás, sua representação 

gráfica mais comum é justamente aquela que visualiza dados etários populacionais; por 

exemplo, homens à esquerda e mulheres à direita, conforme as faixas etárias. Porém, 

Chappé (2005: 63) aconselha não abusar dos histogramas na imprensa, pois eles se 

tornam muitas vezes difíceis de interpretar (figura 20). 

 



401 

 

 
Figura 20 – exemplo de pirâmide etária 

 

História em quadrinhos – comics (ing.), historieta, tebeo (esp.), bande dessinée (fr.). 

Expressão usada genericamente para designar conjuntos articulados de textos 

(opcionais) e imagens (obrigatórias) dispostos em sequência conforme o sentido e o 

padrão de leitura do país e/ou cultura onde a obra é produzida. Muitas vezes pensa-se 

nos quadrinhos como uma forma apenas narrativa ficcional (quando não apenas infanto-

juvenil), ainda que existam exemplos de obras factuais (como os “metalivros” de Scott 

McCloud, 2005, 5008) e ainda que autores como Will Eisner lembrem de outras 

possibilidades dessa linguagem (instruções gráficas, guias passo a passo etc.) (EISNER, 

1999: 139-43) (figura 21). 

 

 
Figura 21 – exemplo de HQ 

 

Além disso, a linguagem quadrinística é considerada “pobre” em função também de 

seus produtos: além das revistas voltadas ao público infanto-juvenil, pesa sobre ela o 

fardo das fotonovelas, tão em voga no Brasil entre os anos 1950 e 1970. 

 

 
Figura 22 – detalhe de fotonovela publicada na revista Almanaque Capricho 

 

Na esfera do jornalismo, tem sido comum o uso de recursos estilístico-visuais das HQs 

(quadros, balões de diálogo, enquadramentos, elipses, recordatórios) para a feitura de 
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reconstituições de crimes, atentados e outros eventos não registráveis fotograficamente. 

Um exemplo: a reconstituição do assalto ao MASP (Museu de Arte de São Paulo), 

publicado no site G1 em 24 de janeiro de 2008 (figura 23). Em uma nota, o redator 

lembra que os diálogos foram imaginados e não representam o que foi dito de fato. 

 

 
Figura 23 – exemplo de HQ publicada no site G1 

 

Autores como a pesquisadora portuguesa Susana Almeida Ribeiro (2008: 30-4) chegam 

a propor que os quadrinhos são uma forma de infografia, do que discordamos 

veementemente, pois suas gramáticas visuais, a nosso ver, estão mais afastadas do que 

próximas; mais correto seria dizer que, em certos casos-limite, podemos ter um híbrido 

de elementos da infografia jornalística com elementos das HQs. Melhor concordar com 

a proposta de Raymond Colle (1996) de que a infografia jornalística é uma descendente 

das histórias em quadrinhos, dos mapas cartográficos e dos gráficos estatísticos. 

 

Infografia – infographics (ing.), infografía (esp.), infographie de presse (fr.). Ver 

capítulos 3, 4 e 5. 

 

Infógrafo ou infografista – graphic journalist, visual journalist, graphics reporter 

(ing.), redactor gráfico, infógrafo (esp.), infographe, infographiste (fr). Quem faz a 

infografia na redação de um jornal? Qual o nome do seu ofício? Os problemas de 

tradução e de derivação de palavras acabam sendo recorrentes, e geram dificuldades e 

inexatidões em relação a definições conceituais dos substantivos derivados da expressão 

“infografia” em língua portuguesa. Outra questão: o responsável por uma infografia é 

quem faz o esboço dela ou quem procede a sua finalização? Em tese, deveria ser 

creditado quem faz o esboço, mas isso não garante que, no dia a dia das redações, quem 
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sugere o esboço seja creditado como responsável pela infografia (talvez pelas 

informações, se for o caso). Assim, Chappé (2005: 130) opta por explicitar a distinção 

entre o infographe (o encarregado da concepção da infografia, da pesquisa das 

informações e, eventualmente, da sua realização gráfica) e o infographiste (o 

encarregado de sua realização e pelo enriquecimento gráfico da infografia concebida 

pela redação). 

 

Se o termo “infografia” é recente, a prática profissional que ele designa até certo ponto 

não necessariamente é (dependendo de como se percebe conceitualmente a infografia). 

Talvez uma das mais antigas referências no Brasil sobre o uso jornalístico de 

representações gráfico-visuais seja a de Luiz Beltrão (1969), que obviamente não tinha 

como falar em “infografia” ou termos similares, mas que usava expressões como 

“notícia ilustrada” e “desenho jornalístico”. Em alguns momentos, ele sugere a 

existência de um “desenhista jornalista”. 

 

O desenho jornalístico tem características próprias pois está ligado indissoluvelmente à 

atualidade e à objetividade, reclamando do seu autor aquele mesmo senso de observação, 

penetração, agilidade mental e capacidade interpretativa exigidos de todos os demais 

homens de imprensa. Em qualquer de suas atividades (...) deve ter espírito de precisão e 

síntese, pois o tempo joga importante papel na sua tarefa, inclusive quanto à efetivação 

técnica da mesma para a sua reprodução no jornal. Por isso é que, como acontece com o 

fotógrafo, nem sempre o desenhista, mesmo artista de grande virtuosidade, serve para a 

imprensa, pelo menos como criador (BELTRÃO, 1969: 397-8. Grifos nossos). 

 

Beltrão destaca também que o campo de atuação do desenhista é vasto, incluindo as 

seguintes categorias: ilustrador (de desenhos jornalísticos, mapas, esquemas, gráficos e 

histórias em quadrinhos), caricaturista (fazendo caricaturas, piadas ilustradas e histórias 

em quadrinhos) e diagramador (responsável pela disposição espacial dos textos e 

ilustrações nas páginas dos jornais). E afirma ainda que os ilustradores, ainda que 

possam se dedicar a outros ofícios ligados ao desenho, estão “muito mais ao serviço da 

informação do que da opinião” (BELTRÃO, 1969: 398. Grifo nosso). 

 

Sojo cita Juan Gargurevitch (1982) como um dos primeiros, em língua espanhola, a 

falar na função do jornalista que faz diagramas. 

 

Dentro da categoria de “diagramas” estão os desenhos que mostram itinerários (caravanas, 

procissões, corridas esportivas) assim como sequências cronológicas. O diagrama também 

servirá para suprir a falta de fotografias – como no caso de acidentes aéreos, por exemplo, 

em que são os desenhos que mostram a sequência prévia ao desastre, aproximação de 

satélites artificiais etc. O. diagrama é usado também para indicar ações de guerra, marcando 
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com flechas sobre mapas os avanços ou os incidentes bélicos em geral. Os quadros 

estatísticos poderiam entrar nesta categoría quando se trata de fazer demonstrações 

dramáticas de índices de diversos tipos (consumo, produção, custo de vida etc.)
553

 

(GARGUREVICH, 1982: 191-2). 
 

Gonzalo Peltzer, por sua vez, considera como “documento fundador do jornalismo 

gráfico” (1992: 158) a seguinte passagem (por nós grifada) de Peter Sullivan, na qual 

ele sugere a criação da expressão “jornalista gráfico”. 

 

Uma pessoa que produz gráficos em um jornal necessita da criatividade de um artista, da 

perspicácia visual de um designer e da habilidade para pensar como um jornalista Um novo 

termo é necessário para tal pessoa. A palavra graphics é geralmente aceita como 

descrevendo as várias formas de imagem que combinam palavras e formas desenhadas. O 

título journalist contempla a maioria das pessoas que trabalham nas seções editoriais dos 

jornais. A combinação de graphics e journalist poderia ser um casamento apropriado
554

 

(SULLIVAN, 1987: 27. Grifos nossos).  

 

É também nesta obra que Sullivan enumera algumas das qualidades do “jornalista 

gráfico”, como: priorizar a habilidade de pensar como jornalista, em vez de priorizar a 

habilidade para desenhar, que seria “secundária”; a capacidade de desenhar 

rapidamente, em função do tempo escasso das redações; a maturidade para reconhecer 

que os gráficos jornalísticos não são um veículo ideal para a expressão individual, como 

ocorre com os artistas em geral; e a capacidade de saber trabalhar em equipe 

(SULLIVAN, 1987: 24-7). A expressão graphic journalist é adotada por James Stovall 

(1997: 14) para indicar o profissional que compreende tanto o básico das convenções e 

do design das Representações gráfico-visuais quanto a operação de hardware e software 

dos computadores. 

 

Daryl Moen defende que o profissional de imprensa se torne um “jornalista visual” 

(visual journalist), categoria essa mais ampla do que o “jornalista gráfico” proposto por 

Peter Sullivan e James Stovall: se este pensa em termos de representações gráfico-

                                                 
553

 “Dentro de la categoría de „diagramas‟ están los dibujos que muestran recorridos (caravanas, 

pracesiones, carreras deportivas) así como también secuencias cronológicas. El diagrama también servirá 

para suplir Ia falta de fotografías – como en el caso de accidentes de aviación, por ejemplo, en que son 

dibujos los que rnuestran Ia secuenda previa al desastre, acercamiento de satélites artificiales, etc. El. 

diagrama es usado también para indicar acciones de guerra, marcando con flechas sobre mapas los 

avances o en general incidentes bélicos. Los cuadros estadísticos podrían entrar en esta categoría cuando 

se trata de hacer demostraciones dramáticas de índices de diversos tipos (consumo, producción, costo de 

vida, etc.)”. 
554

 “A person who produces graphics on a newspaper needs the creativity of an artist, the visual 

discrimination of a designer and the ability to think like a journalist. A new title is needed for such a 

person. The word „graphics‟ is generally accepted as describing the various forms of image that combine 

words and drawn forms. The title “journalist” covers most people who work in the editorial sections of 

newspapers. The combination of „graphics‟ and „journalist‟ would be an appropriate marriage”. 
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visuais dos dados (gráficos, tabelas, diagramas), aquele deve pensar o jornal em todos 

os seus elementos visuais (gráficos, fotos, tipografia etc.) e possibilidades de usos dos 

dados levantados, como o jornalismo auxiliado por computador (MOEN, 1995: 3-12). 

 

Já a pesquisadora Jennifer George-Palilonis usa a expressão graphics reporter 

(“repórter gráfico”, de modo bastante próximo aos termos propostos por Moen e 

Sullivan) para se referir ao jornalista que faz uso desses recursos visuais, diferenciando-

se do jornalista tradicional que tende a dominar majoritariamente os textos verbais. 

Porém, ela nem usa o termo infographics, mas sim a expressão graphics reporting. 

 

Com o advento (e/ou a adoção) da expressão “infografia”, começaram a surgir os 

neologismos para referenciar os profissionais da área. Na Espanha, Valero Sancho 

(2001: 25) lembra que há diferentes modos de se denominar aos profissionais da 

infografia: “grafista, infografista, infógrafo e até desenhista de infografias”
555

. Na 

França, Jean-Marie Chappé fala do infographe como o jornalista encarregado da 

concepção da infografia, da pesquisa da informação e, eventualmente, da sua realização 

gráfica (2005: 130). Nas redações brasileiras se costuma usar o termo “infografista” 

para designar quem executa a infografia. 

 

Diante de tamanha ausência de “coerência conceitual”, José Manuel de Pablos sugere 

uma “Proposta de Normalização Linguística”. A finalidade é buscar uma normalização 

lexical que, conforme o autor, ocorreu de modo similar quando da invenção da 

fotografia, em fins do século XIX. Ele opta por usar as expressões derivadas do termo 

“fotografia”
556

 como “parâmetro linguístico” para as designações derivadas da palavra 

“infografia”
 
(DE PABLOS, 1999: 229-30). A proposta completa de José Manuel de 

Pablos é a seguinte: 

  

- “infografia” (ou “infografia jornalística” ou “infojornalismo”), expressão que 

designa a informação gráfica não analógica inserida em meios jornalísticos e 

com esse sentido; 

                                                 
555

 “Grafista, infografista, infógrafo y hasta dibujante de infografías”. 
556

 Podemos acrescentar a essa lista outros substantivos, como “sismografia”, “tomografia” e 

“radiografia”. 
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- “info” é a abreviação feminina de “infografia” (assim como ocorre com “foto” e 

“fotografia”); 

- “infograma” designa as partes que constituem uma infografia (assim como os 

“fotogramas” são as partes de um filme). Valero Sancho (2001: 109) usa a 

mesma expressão com o mesmo sentido: “unidades elementares de informação 

gráfica”, ou seja, “servem para fazer referência, na infografia complexa, às 

diferentes informações autônomas mas elementares que juntas a compõem” 

(mapas, gráficos, tabelas, quando acompanhados de texto verbal específico). 

Porém, Peltzer (1992: 130) considera “infograma” sinônimo de “infográfico”; 

- “infógrafo” (expressão que não deve ser sinônimo de “infografia”, apesar desse 

uso proposto inicialmente por Colle, 1998) se refere ao profissional que realiza 

infografias (assim como ocorre com “fotógrafo”), cujo sinônimo menos 

adequado seria “infografista”; 

-  “infografista”, sinônimo de “infógrafo”, mas menos adequado, conforme o 

autor; 

- “infográfico” deve ser adjetivo para se referir a infografia, e que seria “uma 

incorreção quando se deseja fazer passar por infografia” (DE PABLOS, 1999: 

229-30); 

- “infografismo”, expressão usada, mas pouco, como sinônimo de “infografia” ou 

“infojornalismo”. 

 

A princípio, deveríamos admitir nossa concordância com a proposta feita por de Pablos; 

na prática, porém, ao menos no Brasil, os jornais acabaram utilizando de modo geral a 

expressão “infografista”, ainda que, muitas vezes, o mais comum é que ilustradores e 

caricaturistas acumulem a função de infografistas (HERMES, 2007, 2009). 

 

Infograma – infograma (esp.). Nome dado por autores como José Manuel de Pablos e 

José Luis Valero Sancho às partes que compõem uma infografia. Este último, em 

particular (2001: 109), usa a expressão para ser referir às “unidades elementares de 

informação gráfica” as quais, reunidas, formam uma infografia: gráficos, mapas, tabelas 

etc. No âmbito da visualização da informação, Harris fala em insert (“complemento”) 

ou inset, um tipo de informação complementar (pequeno gráfico, quadro, mapa ou 

tabela) que é disposto dentro ou ao longo de um quadro, gráfico ou mapa maior, a fim 

de provir informação suplementar para o documento no seu todo (HARRIS, 1999: 198). 
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Instrução gráfica - “how-to” chart ou step-by-step guide (ing.), instrucción gráfica 

(esp.); schéma didactique, schéma explicatif (fr.). Fazem parte dessa categoria os 

conjuntos de figuras (desenhos ou fotografias) e/ou quadros sequenciados que mostram 

etapas sucessivas de um dado evento, e que caracterizam também as histórias em 

quadrinhos (figura 24), além dos desenhos técnicos; a diferença é que a função da 

instrução gráfica é servir de parâmetro para a execução de uma dada obra ou tarefa 

(arquitetônica, culinária etc.). Tendem a vir acompanhados de texto verbal, ainda que 

autores como Nigel Holmes (2005) e Alberto Cairo (2008: 21) demonstrem e defendam, 

respectivamente, que, em alguns casos, o texto verbal não é necessário. 

 

 

Figura 24 – dois exemplos de instrução gráfica 

 

Ao que parece, é bastante provável que as primeiras instruções gráficas (mas também, 

de certo modo, um forte antecessor das histórias em quadrinhos) da Humanidade 

tenham sido os papiros funerários conhecidos como O Livro dos Mortos
557

 (figura 25). 

Sua finalidade didática era de orientar o homem na sua passagem para o mundo da vida 

eterna, ou seja: “através do mito e da lenda inventados, o inexplicável deveria ser 

explicado e mostrado”
558

 (MEGGS, 1983: 19), o que justifica a sua colocação dentro 

dos túmulos, junto às múmias. 

                                                 
557

 Originalmente chamados como The Chapters of Coming Forth by Day (algo como “Os modos de se 

chegar à luz do dia”), esses textos foram nomeados posteriormente (1842) por Richard Lepsius como O 

Livro dos Mortos. Eles começaram a surgir por volta de 1420 a.C., na época do chamado Império Novo 

(1580 a.C.-1160 a.C.) do Egito Antigo  (ARAÚJO, 1986: 480). 
558

 “By the inventive myth and legend, the inexplicable could be explained and faced”. 
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Figura 25 – trecho do O Livro dos Mortos 

 

Lide – lead (ing.), lid (esp.), attaque (fr.). Denominação referente ao primeiro parágrafo 

de uma notícia ou reportagem jornalística que deve preferencialmente responder às 

principais perguntas ligadas ao fato jornalístico (Quem? O quê? Onde? Quando? Como? 

Por quê?). Seu surgimento é creditado às agências de notícias norte-americanas, que 

colocavam os aspectos mais importantes do relato logo no início do texto. Podemos 

admitir que uma infografia tenha autonomia jornalística quando ela responde, através de 

seus textos e imagens, a essas perguntas, o que Borrás e Caritá (2000) chamam de 

infototal; se essa infografia responde apenas a parte dessas questões, complementando o 

texto verbal, as mesmas autoras denominam-na inforrelato. 

 

Manual de Redação – stylebook (ing), manual de estilo (esp.), charte (fr.). Livro ou 

documento que reúne as principais características estilístico-textuais e/ou gráfico-

visuais para a feitura de uma publicação impressa, a fim de que ela mantenha sua 

padronização e, consequentemente, sua identidade textual e/ou visual. Pode circular 

apenas internamente ou ser colocado à disposição do grande público (vide os Manuais 

de Redação de jornais como Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo e 

Zero Hora, por exemplo). Pode conter informações a respeito dos modos corretos de se 

produzir uma infografia (tipia adequada, uso de cores e sinais gráficos, modos de 

colocar crédito etc.); é possível também que o jornal produza um manual específico de 

recomendações para a produção de infografias e demais formas gráfico-visuais. A Folha 

de S. Paulo, por exemplo, publica o seu Manual da Infografia em 1998; o Wall Street 

Journal, por sua vez, disponibiliza ao público o seu Guide to Information Graphics, 

escrito por Dona Wong. Alguns veículos impressos ampliam seu raio de ação editorial 

com publicações especializadas: a revista britânica The Economist publicou, em 1991, o 

livro Number‟s Guide, com tópicos sobre Matemática Financeira básica a fim de 
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auxiliar em tomadas de decisão, mas aí já sem as características de um manual de 

redação. 

 

Mapa - map (ing.), mapa (esp.), carte (fr.). Os mapas têm a habilidade de visualizar 

informação visualmente em conexão com sua localização física (espacial). Harris 

distingue seis tipos principais: estatísticos, descritivos, topográfico, de circulação, 

mapas do tempo e mapas com propósitos especiais (1999: 226) (figuras 26 e 27). 

 

 

Figura 26 – exemplos respectivos de mapas estatístico, descritivo e topográfico 

 

 

Figura 27 - exemplos respectivos de mapas de circulação e do tempo 

 

Considera-se a representação de uma cidade da Babilônia, encontrada em Kirkuk, 

Iraque, o mais antigo mapa do mundo (6200 a.C.),  (FRIENDLY, 2008) (figura 28). 

 

 

Figura 28 – mapa de cidade babilônica feito a partir de original escavado em rochas, 6200 a.C. 
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O desenvolvimento dos gráficos cartesianos favoreceu a Estatística Descritiva; porém, 

outras áreas se beneficiaram disso, como a Cartografia. Um gráfico cartesiano permite a 

feitura de mapas mais precisos em termos de coordenadas, tornando-os teoricamente 

mais “objetivos”. Porém, na história da Cartografia, é necessário lembrar das referências 

ao uso de latitudes e longitudes tanto na projeção esférica da Terra feita por Ptolomeu 

em 150 quanto no planisfério (uma representação da superfície terrestre a partir de um 

sistema de projeção cilíndrica) projetado no ano de 1569 pelo cartógrafo flamengo 

Gerardus Mercator (figura 29). Em ambos os casos, as linhas horizontais (equivalentes 

ao x na representação cartesiana) representavam os paralelos e as linhas verticais 

(equivalentes ao y do sistema cartesiano) representavam os meridianos. 

 

 

Figura 29 – Mapa de Ptolomeu e planisfério de Mercator, respectivamente 

 

O uso do método cartesiano não implica a necessidade de exatidão na representação de 

áreas geográficas; há situações em que se busca a transformação cartográfica para 

visualizar variáveis geralmente estatísticas. Esses mapas são chamados “cartogramas” 

(ou “mapas distorcidos” ou “proporcionais”), cuja preocupação é com uma 

representação estatística visualizada a partir das figuras já conhecidas pelo leitor, a 

saber, a localização dos países pelos continentes e como reconhecê-los no mapa-múndi 

mesmo estando “distorcidos” (figura 30). Em outros idiomas: distorted map ou 

proportional map ou value-by-area map (ing.); cartograma (esp.); cartogramme (fr.). 

 

 

Figura 30 – cartogramas da guerra e fome, e da exportação de brinquedos, respectivamente 
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Além disso, é preciso diferenciar mapa de “carta” e de “planta”. Carta é a designação 

dada aos mapas náuticos, ainda que em francês a expressão carte designe também os 

mapas. Quanto à planta, como sinônimo de plano, trata-se de representação aérea de 

dimensões reduzidas (portanto, em grande escala), a qual não pode ser distorcida 

(diferente dos mapas, que “achatam” o planeta). 

 

Autores como Richard Saul Wurman estendem o sentido da palavra “mapa”. Para ele, 

“apesar de não tão exóticos quanto os mapas geográficos de terras distantes, gráficos, 

diagramas, ilustrações e até formulários são também mapas – da palavra escrita, de 

números, de conceitos. Eles nos permitem „formar imagens‟ da informação. Podem dar 

sentido ao caso, definir o abstrato através do concreto e, de modo geral, funcionam 

como armas com as quais conseguimos dominar ideias complexas e números rebeldes” 

(WURMAN, 1991: 287-9). 

 

Matriz – matriz (ing.), matriz (esp.), tableau (fr.). Em Matemática, a matriz 

corresponde a um conjunto de elementos (números ou variáveis) que aparecem 

ordenados dentro de dois grandes parênteses em m linhas horizontais e em n colunas 

verticais (figura 31). 

 

 
Figura 31 – fórmula geral da matriz matemática 

 

Segundo Harris (1999: 237), o termo “matriz” é usado em duas acepções distintas, uma 

mais geral e outra mais específica. No primeiro caso, ela serve para designar a mesma 

coisa que “tabela”, ou seja, um arranjo significativo de informação em linhas e colunas. 

No segundo caso, ela está restrita a uma modalidade específica de tabela, na qual os 

cabeçalhos das colunas e das linhas são idênticos, e que também é chamada de “tabela 

bidirecional” (figura 32). 
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Figura 32 – exemplo de tabela bidirecional 

 

Quando há um conjunto de gráficos ou tabelas dispostos de modo organizado em um 

mesmo espaço, permitindo a comparação entre eles, temos o que Harris chama de 

matrix display (1999: 238). Seu propósito é simplificar a análise de grandes quantidades 

de dados, possibilitando o estudo de vários gráficos ao mesmo tempo. Uma das 

variações de matriz é ainda o que Harris classifica de decision matrix (1999: 132), que 

seria uma tabela que permite compilar informações quantitativas em alternativas ou 

opções para auxiliar em tomadas de decisão; nesse tipo de matriz, cada linha pode 

corresponder, por exemplo, a uma opção diferente. 

 

Jacques Bertin (1986) e Dan Roam (2009), em diferentes contextos, falam da matriz 

como um tipo de representação gráfico-visual que mostra as interações entre os objetos 

que se relacionam, o que permite tomadas de decisão por trabalhar com base na dedução 

e na predição a partir dos dados expostos de modo conjunto (figura 33). Segundo Roam, 

o sistema de coordenadas de uma matriz de variáveis múltiplas se baseia nos gráficos 

tridimensionais, ainda que a metodologia visual de Bertin permita trabalhar com mais 

de três variáveis dentro do que ele chama de “construções matriciais” (1986: 24-31). 

 

 
Figura 33 – exemplo de matriz de variáveis múltiplas 
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Organograma – organization chart (ing.), organigrama (esp.), organigramme (fr.). 

Tipo de diagrama cuja finalidade é visualizar como pessoas, operações, funções, 

equipamentos ou atividades estão organizados, arranjados, estruturados e/ou inter-

relacionados (HARRIS, 1999: 260). Geralmente consiste de textos dispostos em formas 

geométricas (em particular o retângulo) conectados visualmente por linhas ou setas 

(figura 34). Tende a ser verticalizado para visualizar uma dada hierarquia que se 

estabelece de cima para baixo, ou pode ser horizontalizado se for para demonstrar um 

processo ou uma passagem de tempo, o que mostra que o organograma pode ser 

combinado com outros tipos de informação. 

 

 
Figura 34 – exemplo de organograma 

 

Pictograma – pictogram, pictorial symbols (ing.), pictograma, ícono, símbolo (esp.), 

pictogramme (fr.). Pequeno desenho fortemente estilizado cujo propósito é transformar 

um conceito ou ideia em uma forma visual (figura 35). Estão entre os elementos mais 

representativos da comunicação visual contemporânea. 

 

 

Figura 35 – pictogramas feitos por Otto Neurath e por Otl Aicher (deste, para as Olimpíadas de 1972) 

 

No jornalismo geralmente são usados em sidebars e demais tipos de quadros visuais 

baseados em textos. Também podem ser encontrados em gráficos estatísticos, mapas e 

outras formas de representação gráfico-visual (figura 36); no caso particular dos 
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gráficos estatísticos, é preciso uma série de cuidados, dentre eles: evitar a distorção dos 

dados a partir da distorção (aumento) das formas pictográficas, e buscar evitar, quanto 

possível, o fracionamento dos números (números quebrados, decimais ou fracionários 

tendem a ser representados por pictogramas “incompletos”). 

 

 

Figura 36 – exemplo de gráfico estatístico de Otto Neurath baseado em pictogramas 

 

Uma obra dedicada ao uso jornalístico dos pictogramas é a de Holmes e Deneve (1985). 

 

Tabela – table (ing.), tabla (esp.), tableau (fr.). Também referida algumas vezes como 

“matriz”, as tabelas trazem a informação disposta em linhas e colunas de modo 

significativo. Dentre suas vantagens, estão: permitir a visualização de valores numéricos 

exatos, apresentar dados de modo compacto, levar o leitor a estabelecer comparações e 

relações e organizar a informação (1999: 387) (figura 37). Ao proceder assim, as tabelas 

criam listas e permitem tanto estabelecer comparações quanto proporcionar métodos de 

classificação. Muitas tabelas trazem dados que podem ser visualizados em gráficos de 

linhas ou de barras, por exemplo. 

 

 

Figura 37 – exemplo de tabela  
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As listas, produto direto da tabela, foram objeto de considerações de Jack Goody, Jorge 

Luis Borges e Michel Foucault em quadros teóricos diferentes, mas com percepções 

similares: a questão da classificação. Isso porque uma das consequências diretas da 

ordenação de palavras em uma lista pode ser a sua descontextualização, a qual institui 

entre essas palavras uma espécie de rearticulação entre elas, criando uma “nova ordem”, 

segundo o antropólogo britânico Jack Goody (1988: 117-23). O autor, ao analisar as 

diferenças culturais entre as sociedades orais e as letradas, observou, dentre outras 

coisas, que a) as sociedades orais também tinham intelectuais e que elas eram tão 

racionais quanto as sociedades letradas, diferente de uma ideia geral de que as 

sociedades orais não seriam “lógicas”, e b) as sociedades que se baseavam no sistema 

da escrita tiveram novas possibilidades (icônico-visuais) de estruturação do pensamento 

lógico, entre elas as tabelas, as listas e as estruturas de classificação. Ferramentas 

gráficas pelo fato tanto de estruturarem visualmente as ideias escritas (sistemas de 

classificação, tabelas etc.) quanto de perpetuarem essas mesmas ideias, Goody defende 

ser a tabela essencialmente um procedimento gráfico (e, frequentemente, um 

procedimento da cultura escrita), ainda que isso possa simplificar a realidade da 

comunicação oral e diminuir nossa compreensão (GOODY, 1988: 65). Ou seja: o 

pensamento visual para textos (colunas, tabelas etc.) só é possível em culturas 

alfabetizadas. 

 

Por sua vez, textos como o conto “O Idioma Analítico de John Wilkins”, de Jorge Luis 

Borges, de 1951, e sua derivação direta, o clássico prefácio de As Palavras e as Coisas 

(1966), de Michel Foucault, já levantavam, cada qual a seu modo, o estranhamento e a 

ambiguidade causados pelo poder classificatório da enumeração (“e... e depois... e 

depois”) de elementos que “aparentemente” não apresentam relação entre si (BORGES, 

2007: 121-6; FOUCAULT, 1997: 5-14). Ou melhor: a única relação é ocupar um 

mesmo espaço insólito (o da lista classificatória), a ponto de essa lista incluir, entre seus 

elementos “classificáveis”, os elementos “incluídos na presente classificação”
559

. 

“Reunir”, aqui, se aproxima de classificar, de estabelecer ordem e/ou relação entre itens 

que tanto podem parecer logicamente próximos quanto enumerar itens aparentemente 

díspares entre si; assim, a tabela não apenas é uma consequência direta da lista (que 

                                                 
559

 Aqui, a referência direta é a Teoria dos Tipos Lógicos de Alfred Whitehead e Bertrand Russell e seus 

estudos sobre os paradoxos da linguagem. 
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classifica ou enumera), mas é também sua “tradução gráfico-visual”; porém, classificar 

é também, além de incluir e inventariar, excluir (VIGNAUX, 2000: 80-94). 

 

Verbograma – text chart, text-table, word chart, sidebar, glance (ing.); caja de hechos, 

verbograma (esp.); encadré (fr.). Gonzalo Peltzer considera o verbograma como algo 

similar à tabela, ou seja, um “diagrama essencial textual” (1992: 129). Outros autores de 

língua espanhola, como Valero Sancho (2001: 33) e Carlos Abreu Sojo (2000: 112), a 

partir de citação de Peltzer, também falam em tablas ou verbogramas, se bem que Sojo 

afirma em nota de rodapé (com a qual nós concordamos) que Peltzer parece referir-se 

com o termo “verbogramas” ao que se conhece como caja de hechos (SOJO, 2000: 

112). Para nós, tabelas e verbogramas definitivamente apresentam finalidades distintas: 

enquanto as tabelas visualizam quantidades de números e/ou dados para serem 

comparados e avaliados entre si, o verbograma (ao menos como propõe Peltzer) apenas 

enumera informações textuais que não necessariamente vão ser comparadas, mas sim 

acumuladas. No âmbito da visualização da informação, Harris (1999: 400) lembra que 

os text charts são compostos textualmente de palavras-chave ou frases sobre um tema 

(figura 38). 

 

 

Figura 38 – exemplo de verbograma publicado no jornal Zero Hora 

 

O problema é que, no âmbito do jornalismo, a denominação para esse tipo de arranjo 

gráfico-textual é muito imprecisa, qualquer que seja a língua: Tim Harrower, por 

exemplo, chama de sidebars a todo tipo de pequenos textos que acompanham textos 

maiores, geralmente cercados por fios e com diferenciação visual e de tipografia em 

relação ao texto principal, como testes, caixas biográficas, quadros de citações, 
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glossários e listas, dentre outras modalidades (2002: 154-63). Já Eric K. Meyer prefere a 

denominação glance para se referir ao modo visual de tratar a informação 

majoritariamente verbal (1997: 151-76). James Stovall adota a expressão type-based 

graphics (1997: 93-115) e Jennifer George Palilonis (2006: 128-31) fala em text-based 

graphics. Em língua espanhola, o venezuelano Carlos Abreu Sojo usa a expressão caja 

de hechos (2000: 103), enquanto José Manuel de Pablos opta por sumário infográfico 

(1999: 34). No Brasil, tende-se a falar em box, assim como na França se usa a expressão 

encadré, e ambas os termos podem designar tanto uma matéria estritamente textual 

cercada por fios, uma matéria dita “coordenada” (um desdobramento da matéria 

principal) ou mesmo os verbogramas jornalísticos. Uma variante encontrada no Brasil é 

a expressão “chassi”, usada por Moraes para designar a “imagem preparada com certa 

antecedência e cuja estrutura permite acrescentar e/ou substituir informações, sem que, 

para isso, tenha de ser refeita. Seu papel é ornamental, embora possa ser utilizada em 

matérias elucidativas” (1998: 163). O jornal Folha de S. Paulo, em seu Manual de 

Infografia, opta pela expressão “arte-texto”, que acaba sendo muito ampla, ao incluir 

nessa categoria gêneros gráfico-visuais bastante distintos: listas, testes, glossários, 

cronologias, tabelas, organogramas e fluxogramas (1998: 4-16). Em suma: a falta de 

padronização linguística é uma tônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



418 

 

ANEXO B 

  

Gráficos referentes ao corpus analisado 

 

Gráfico 1 – quantidade de RGVs nos jornais analisados 

 

 

 

Gráfico 2 – percentual de RGVs nos jornais analisados 
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Gráfico 3 – quantidade de RGVs por jornal analisado 

 

 

 

 


