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RESUMO 

 

Nos modelos atuais de comunicação, o tempo tem papel de destaque. Porém, não 

é de hoje que o passar dos segundos, minutos, horas, dias, meses e anos ganha tamanha 

relevância na sociedade. Segundo Jacques Le Goff (2002), historiador francês 

especializado em história da Idade Média, a aparição do relógio no século XVI possibilitou 

a unificação dos tempos e a descoberta do mercado de valor do tempo, conferindo uma 

nova moral, onde perder tempo se converteu em um pecado grave e um escândalo 

espiritual. 

O contexto de valor do tempo, trazido pelo historiador francês, traz luz à ideia do 

tempo na produção e decodificação de produtos midiáticos. E essa é a intenção deste 

trabalho: apresentar como a linguagem infográfica vem sendo usada como ferramenta da 

comunicação, sendo que a própria infografia se tornou o tempo da mensagem, mediando 

a linguagem verbal por meio de um processo que facilita a interpretação e a compreensão 

da informação. 

É nítido que os meios jornalísticos se apropriam da linguagem infográfica para uma 

maior velocidade de transmissão da informação, como um fio condutor entre a linguagem 

narrativa verbal e a linguagem visual. Assim, a infografia vem sendo utilizada como um 

novo suporte de comunicação para o público não leitor, ou mesmo para leitores que 

precisam dos recursos visuais para compreenderem a informação e a decodificação da 

mensagem, tal qual pistas e fragmentos usados para se chegar a uma descoberta. 

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo trazer à tona um pouco da história da 

infografia, apresentar de forma acadêmica sua força no meio da comunicação e mostrar 

como o cotidiano está embebido dessa ferramenta, que muitas vezes não é facilmente 

identificada pelos leitores. 

Será abordado e identificado, como objeto de estudo, de que maneira o jornal O 

Estado de S. Paulo (OESP) utilizou o recurso da infografia para retratar conteúdos técnicos, 

científicos, estatísticos e geográficos que abordaram o tema do coronavírus (Covid-19), 

compreendendo o período de 25 de fevereiro de 2020 a 31 de julho de 2020. A pesquisa 

buscará responder como os distintos tipos de infografia foram absorvidos pelo jornalismo. 

Apesar de o objeto ser o jornal impresso do veículo em questão, a pesquisa também se 

valerá das veiculações digitais do OESP, devido aos jornais impressos no período terem 

sido suspensos por medidas de segurança. Por meio dessas pesquisas pode-se refletir 

sobre quais recursos gráficos foram usados na construção da narrativa técnica da 

pandemia da Covid-19.  



 

 

A amostra inicial se justifica na medida em que a data retoma o período considerado 

como início do surto de pandemia declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

sendo também o começo de inúmeras medidas de isolamento adotadas nos principais 

estados brasileiros. O recorte se encerra no período em que se inicia a flexibilização das 

medidas de isolamento em várias regiões do País. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Infografia, Linguagem Visual, Design e Comunicação, Jornal O Estado de S. Paulo, 

Coronavírus, Covid-19. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In current communication models, time plays an important role. However, it is not 

today that the passing of seconds, minutes, hours, days, months and years gains such 

relevance in society. According to Jacques Le Goff (2002), a French historian specialized 

in the history of the Middle Ages, the appearance of the clock in the 16th century enabled 

the unification of time and the discovery of the time value market, conferring a new morality 

and a new piety, where to lose time has turned into a serious sin and a spiritual scandal. 

The context of time value, brought by the French historian, sheds light on the idea of 

time in the production and decoding of media products. And this is the intention of this work: 

to present how the infographic language has been used as a communication tool, and the 

infographics itself became the time of the message, mediating the verbal language through 

a process that facilitates the interpretation and understanding of the information. 

It is clear that the journalistic media use the infographic language for a greater speed 

of information transmission, as a guiding thread between the verbal narrative language and 

the visual language. Thus, infographics have been used as a new communication support 

for the non-reading public, or even for readers who need the visual resources to understand 

the information and the decoding of the message, just like clues and fragments used to 

reach a discovery. . 

In this sense, this study aims to bring up a little bit of the history of infographics, to 

present its strength in an academic way in the media and to show how daily life is imbued 

with this tool, which is often not easily identified by readers. 

It will be addressed and identified, as an object of study, how the newspaper O 

Estado de S. Paulo (OESP) used the infographics resource to portray technical, scientific, 

statistical and geographic contents that addressed the theme of coronavirus (Covid-19), 

covering the period from February 25, 2020 to July 31, 2020. The research will seek to 

answer how the different types of infographics were absorbed by journalism. Although the 

object is the printed newspaper of the vehicle in question, the research will also make use 

of OESP's digital channels, due to the newspapers printed in the period having been 

suspended due to security measures. Through these surveys, it is possible to reflect on 

which graphic resources were used in the construction of the technical narrative of the 

Covid-19 pandemic. 

The initial sample is justified insofar as the date resumes the period considered as 

the beginning of the pandemic outbreak declared by the World Health Organization (WHO), 

and it is also the beginning of numerous isolation measures adopted in the main Brazilian 



 

 

states. The cut ends in the period when the relaxation of isolation measures in several 

regions of the country begins. 

  

KEYWORDS 

Infographics, Visual Language, Design and Communication, O Estado de S. Paulo Journal, 

Coronavirus, Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos modelos atuais de comunicação o tempo tornou-se um fator importante e 

fundamental, tempo de transmissão e de codificação da mensagem. Tendo em vista a ideia 

do tempo na produção e decodificação de produtos midiáticos, esse estudo intenta 

demonstrar como a linguagem infográfica vem sendo usada como ferramenta da 

comunicação, sendo que a própria infografia se tornou o tempo da mensagem, mediando 

a linguagem verbal, por meio de um processo que facilita a interpretação e a compreensão 

da informação.  

A história da infografia tem suas raízes no meio comunicativo visual, sejam eles 

mapas, gráficos, desenhos enciclopédicos ou simplesmente mapas de informação que são 

formas representativas da fala humana. O mais interessante é que esse sistema de 

linguagem de informação e comunicação se espalhou pelo mundo e hoje pode ser 

encontrado em quase todas as mídias como: livros, revistas, jornais, TV e nas mídias 

digitais de internet.  

Os meios jornalísticos se apropriam da linguagem infográfica, que permite maior 

velocidade de transmissão da informação e se estabelece como um fio condutor entre a 

linguagem narrativa verbal e a linguagem visual. A infográfica vem sendo usada atualmente 

como um novo suporte de comunicação para o público “não leitores” ou mesmo leitores 

que precisam dos recursos visuais para facilitar a compreensão da informação e 

decodificação da mensagem. Assim, os não leitores se estabelecem como indivíduos com 

maior dificuldade de interpretação das mensagens e a infografia é usada para dar pistas 

ou fragmentos visuais que ajudem na decodificação da mensagem, permitindo maior 

compreensão da informação.  

Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo identificar como o jornal O Estado de 

S. Paulo utilizou o recurso da infografia para retratar conteúdos técnicos e científicos que 

abordaram o Coronavírus, compreendendo o período de 25 de fevereiro a 31 de julho de 

2020. A pesquisa buscará responder como os distintos tipos de infografias foram 

absorvidos pelo jornalismo impresso, e quais recursos gráficos foram usados na construção 

da narrativa técnica da pandemia da Covid-19, destacadamente no jornal Estadão. A 

amostra inicial se justifica na medida em que a data retoma o período considerado como 

início do surto de pandemia declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo 

também o começo de inúmeras medidas de isolamento adotadas nos principais estados 
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brasileiros. O recorte se encerra no período em que se inicia a flexibilização das medidas 

de isolamento em várias regiões do país.  

A pesquisa parte da hipótese O Estado de S. Paulo utilizou diversos tipos de 

infografias para retratar conteúdos de maior complexidade relacionados a pandemia do 

Coronavírus. Será utilizado referencial teórico da área da comunicação, design gráfico e 

infografia. Para retratar os conceitos infográficos, buscaremos autores como Alberto Cairo, 

Ary Moraes e Tatiana Teixeira. Também serão considerados os referenciais de 

profissionais renomados na área, como: Luiz Iria, ex-editor chefe revista Super 

Interessante, Editora Abril, conceituado nacionalmente e internacionalmente no mundo da 

infografia e Mário Kano, Profissional da Editoria de Arte do jornal Folha de S. Paulo desde 

1989.  

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo foi realizado 

uma breve contextualização sobre o desenvolvimento da escrita da pedra ao digital, 

apresentando a linguagem pictográfica e figurativa da informação, que deu origem e 

suporte para o desenvolvimento dos símbolos pictográfico e figurativos usados na 

infografia. A proposta foi constituir um arcabouço de compreensão inicial das 

transformações da escrita e símbolos ou linguagem simbólica, que criaram o repertório 

visual de linguagem. Resgatar as informações históricas da infografia e de como 

inicialmente ela começa a ser introduzida no jornalismo e nos outros meios como parte da 

comunicação.  

No segundo 1º capítulo foi abordado a relação da linguagem escrita e não verbal em 

um contexto histórico, além da inserção da infografia como suporte do jornalismo 

infográfico seus percursores. Sequencialmente no 2º capítulo, abrimos a discussão para 

questões técnicas e conceituais do produto jornal enquanto meio impresso, ergonômicas 

enquanto produto e questões visuais enquanto Gestalt, atrelado ao desenvolvimento do 

design e sua contribuição no jornalismo, como símbolos pictográficos usados no Sistema 

Isotype de comunicação de Otto Neurath contribuíram para o processo de visualização dos 

dados, usados atualmente na compreensão do avanço pandemia do Coronavírus. 

No 3º capítulo, foi realizada uma discussão sobre os estilos de linguagem 

infográficas, assim como algumas propostas tipológicas apresentadas por autores da área 

de conhecimento, usadas atualmente em vários jornais no âmbito nacional e internacional, 

seja no formato impresso como no digital. Por fim, o capítulo 4º traz a análise sobre como 

o jornal Estado de S. Paulo apresentou as várias formas de visualização dos dados 

estatísticos em seu site, representando o desenvolvimento e avanço do vírus pelo país.   
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1. CAPÍTULO 

 

1.1. Da pedra ao digital 

 

A pretensão não é elaborar uma teoria sobre o processo evolutivo da escrita, nem 

mesmo debater as questões linguísticas. O intuito é gerar uma breve argumentação para 

sustentar e prover compreensão a respeito do uso da infografia no cenário contemporâneo, 

a fim de criar uma conexão entre o processo evolutivo do sistema pictográfico, também 

conhecido como linguagem figurativa, e os elementos visuais que são usados para a 

elaboração de um infográfico. 

Este capítulo também visa  trazer entendimento quanto à transformação do conteúdo 

narrativo verbal para uma necessidade de compreensão visual, sendo possível, dessa 

forma, criar o elo entre os conceitos de linguagem e a sua mutação, que serão 

apresentados no decorrer desta pesquisa e darão corpo ao tema. 

Já no contexto a que se propõe esse capítulo, de acordo com o objetivo de 

compreender a infografia e seu uso, é preciso remeter ao período histórico de surgimento 

da escrita, que é discutível. Autores como Meggs e Purvis (2009) apontam o início com as 

pinturas rupestres, como as encontradas nas cavernas de Lascaux1 (figura 1), como sendo 

um início da escrita.  

 

Figura 1 Pinturas encontradas na caverna de Lascaux, França 

 

Fonte: A evolução da escrita: história ilustrada, 2007 

 

Na outra ponta, autores como Mandel (1998, p. 31) entendem que “gritos e 

linguagem gestual se revelaram insuficientes para transmitir e comunicar um pensamento 

complexo”. E que “a ordem linear de cristalização do pensamento foi o passo decisivo 

para a comunicação oral e escrita”.  

O pensamento é partilhado por Horcades (2007), para quem “a escrita surge com 

                                                 
1 Lascaux é um complexo de cavernas ao sudoeste da França, famoso pelas suas pinturas rupestres. 



18 
 

a própria evolução do homem, sendo resultado da necessidade natural de sua espécie, 

as limitações da fala são o malogro da memória humana e um imediatismo de expressão 

que não pode transcender o tempo e o lugar”.  

Conforme o pensamento de Horcades (2007), antes do aparecimento dos registros 

escritos, a palavra, os gestos e os sons desapareciam sem deixar vestígio, mas o 

surgimento dos primeiros protótipos da escrita possibilitou o acúmulo e a preservação do 

conhecimento, da experiência e dos pensamentos.  

Assim, é possível constatar que uma das maiores realizações do homem foi a 

invenção da escrita, sendo que os primeiros hominídeos datam de cerca de 

aproximadamente 5 milhões de anos.  

Em um período mais remoto da civilização, os agrupamentos humanos começaram 

a crescer e passaram a se organizar em sociedades, onde os sons e gestos não eram 

mais suficientes para se expressar. Assim, surgem os primeiros protótipos de linguagem 

da escrita, entendida sobre o pensamento de Horcades (2007) e apresentada neste 

projeto como a contrapartida visual da fala: marcas, símbolos, figuras e letras traçadas ou 

escritas sobre uma superfície ou substrato tornam-se complemento da palavra falada ou 

pensamento do mundo. 

Ao traçar um paralelo entre a invenção da escrita, aproximadamente 1.200 anos 

a.C., e a escrita contemporânea, pode-se observar um formato de linguagem atemporal. 

Ou seja, referenciando Mandel (1998), a escrita e a forma como nos comunicamos se 

transformam e se adaptam a cada contexto, com novos desenhos e objetos que 

substituem, complementam ou interagem com a linguagem existente. 

 

1.1. A escrita como espelho dos homens e das sociedades 

 

Segundo entendimento de Frutiger (2001, p. 86), “a escrita, enquanto desenho 

pictográfico, carrega em seu traço um reconhecimento de período, um pensamento, uma 

transcrição do pensamento e um registro visual da informação que se concentra na palavra 

falada”. 

Logo, esses registros foram o combustível para se criar a linguagem escrita, em uma 

necessidade de se preservar o conhecimento por meio de desenhos esculpidos ou 

entalhados em superfícies, e que preservam o pensamento do homem e suas novas 

descobertas, em uma extensão da comunicação. 
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Figura 2 - Narração proto-histórica de aproximadamente 10000 a.C. 

 

Fonte: Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado, 2001 

 

Durante milênios, os homens para sobreviverem aprenderam a decifrar os sinais 

da natureza que os circundavam. A linguagem vocal gestual que eles 

provavelmente usavam para se comunicar não era durável. Também foram levados 

progressivamente a traçar sinais sobre diversos suportes para assinalar a presença 

do mistério, marcar uma identidade e estabilizar o tempo e os bens. Eram as 

primeiras anotações do pensamento. (MENDEL, 2006, p. 23) 

 

Com esse choque de necessidades visivelmente estabelecido e impossível de se 

frear, as marcas e registros enquanto linguagem visual começaram a se destacar, 

assumindo o papel da escrita e criando, mesmo que didaticamente, uma comunicação 

inicial, estabelecendo valores de reconhecimento.  

Assim, em 532 a.C., com o desenvolvimento e a evolução natural da cultura aldeã, 

surgiu a necessidade de se criar marcas e registros, sinalizando o desenvolvimento da 

identificação visual da fala. 

Marcas usadas nos animais para identificar o proprietário e imagens que 

representavam a quem pertencia a fabricação de determinado objeto, além de marcas e 

brasões para sinalizar níveis e classes sociais das famílias, se tornaram comuns naquele 

contexto. 

 

Duas consequências naturais da evolução da cultura aldeã foram a propriedade 

privada e a especialização das artes e ofícios. Ambas tornaram necessária a 
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identificação visual. Marcas no gado e marcas de autoria foram desenvolvidas para 

que a propriedade pudesse ser definida e o produtor de cerâmica ou outros objetos 

pudessem ser identificados caso surgissem problemas, ou a qualidade superior dos 

produtos inspirasse novas compras. (MEGGS, 2009, p. 24-25). 

 

Um bom exemplo dessas marcas de registros que irão compor a linguagem 

simbólica e que auxiliaram a comunicação das informações utilizadas no tema principal da 

infografia são os sinetes2, criados para serem usados como identificadores, como um 

carimbo da família ou brasão. Essa peça possuía um formato cilíndrico com informações 

de registro (Figura 3) e representava status de poder e reconhecimento, pois só os nobres 

a possuíam para assinaturas pessoais, símbolos e ornamentos. 

 

Figura 3 - Marcas de famílias romanas 

 

Fonte: A evolução da escrita: história ilustrada, 2007 

 

E em se tratando da evolução da escrita, a linguagem figurativa é o desenho que 

representa o contexto teórico da narrativa, como a escrita ou mesmo a invenção do 

alfabeto: 

 

A decomposição da língua falada em um certo número e de fonemas ou sons 

motivou o surgimento do sistema alfabético. Primeiramente pela figuração de certos 

seres e objetos familiares, bastava dar um nome, e daí reter o primeiro som para 

obter a letra, e em seguida, a substituição destas figurações pelos símbolos 

abstratos representando as mesmas letras. (MANDEL, 2006, p. 41). 

 

É importante entender o início da escrita para se compreender a sua trajetória, no 

sentido de que parte de uma linguagem figurativa e entra em processo de escrita silábica 

e fonética. Hoje, no contexto contemporâneo, a leitura, em grande medida, ocorre por meio 

da linguagem figurativa, criando um ambiente de diálogo simbólico. 

                                                 
2 Objeto usado para marcar o símbolo de grandes famílias, que trazia em sua base uma marca ou registro. 
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Mas, para entender melhor como essa evolução ocorreu, é preciso retomar o 

contexto histórico com os sumérios, que chegaram à Mesopotâmia3 perto do IV milênio.  

Os sumérios contribuíram para o progresso social e intelectual das sociedades, 

devido às técnicas criadas. Dentre as inúmeras invenções sumérias que lançam a 

população na trilha da civilização, a escrita provocou uma revolução intelectual que 

produziu vasto impacto sobre a ordem social, o progresso econômico, a evolução 

tecnológica e a futura expansão cultural. 

Inicialmente, os desenhos figurativos passaram por uma lapidação enquanto 

volume, pois havia contribuições de outros grupos sociais que carregavam em sua cultura 

outros desenhos de representação, como é o caso dos Hitita, que tinham o próprio alfabeto.  

Importante nesse contexto é entender que mesmo com esse grande acúmulo de 

informação visual, a escrita passou por uma reformulação inicial; para se chegar em um 

estágio secundário de ordem e compreensão, os grupos precisaram criar um novo sistema 

de comunicação, e isso só foi possível quando a mente começou a organizar e associar as 

imagens, sons e gestos, em sentido iconográfico. Nesse momento, as figuras começam a 

se transformar em escrita que conserva seu pensamento e sua fala para possível 

compreensão. 

 

Figura 4 - Antigos pictogramas hititas, cerca de 4.000 a.C. 

 

Fonte:  Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado, 2001 

 

Segundo tradução de Jannini (2001, p. 87), “estima-se que a escrita, no sentido de 

uma verdadeira preservação do pensamento e de fala, começou a existir no momento em 

que os desenhos ou sinais gráficos surgiram, relacionados diretamente com as sílabas, as 

palavras ou as frases pronunciadas”. 

                                                 
3 Mesopotâmia, ou “terra entre dois rios”, foi o berço da civilização. Estava situada entre os Rios Tigres e Eufrates, que fluem das 

montanhas da Turquia Oriental, território conhecido hoje como Iraque, e que deságuam no Golfo Pérsico. 
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É nítido perceber que a escrita se transformou para que se adequasse a formas e 

pudesse ser mais bem propagada para compreensão, assim como o seu formato enquanto 

desenhos precisou se adaptar a formas mais simples e universais que pudessem dar início 

ao ato de escrever. 

Segundo Flusser (2011, p. 25), “Escrever” origina-se do latim “scribere”, que significa 

“riscar” (ritzen). E a palavra grega “graphein” significa “gravar” (graben). Portanto, escrever 

era originalmente um gesto de se fazer uma incisão sobre um objeto, para qual se usava 

uma ferramenta cuneiforme (um “estilo”)”.  

E Formiga (2011) completa, ao afirmar que uma parte desses símbolos evoluiu para 

exprimir a linguagem, assumindo a função de escrita como símbolos fonéticos. 

Dessa maneira, com a escrita pictográfica era possível criar as informações 

utilizando pictogramas ou ilustrações, para transmitir o seu significado, um estágio 

figurativo da comunicação e o uso de representação do objeto como escrita.  

Em contrapartida, a escrita fonética, que é a base da escrita moderna, utiliza 

símbolos que representam sons. Após um período de massificação da informação, os sons 

são recebidos e o seu significado é decodificado por imagens que estão em nosso 

subconsciente, o que dentro da comunicação poderia se chamar de repertório, usando um 

processo de aprendizado e reconhecimento visual. 

 

Figura 5 - Os 3 processos da linguagem 

  

Fonte: produzido pelo autor.  

Evolução da Escrita: história ilustrada, 2007 
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Nas sociedades orientais, a escrita ideográfica se constitui em uma linguagem única 

de significação, com símbolos que representam ideias. 

Trazendo esse aprendizado para o contexto atual, vale uma ressalva: é preciso 

saber qual é o modelo que se está utilizando como linguagem e como a escrita está se 

adaptando a toda a inovação cultural, tecnológica, das formas e dos meios.  

Isso porque, diante da necessidade mercadológica em se produzir e se comunicar 

de uma forma rápida e dinâmica, a tecnologia está modelando a escrita, e a escrita formal 

está se moldando para ser compreendida e absorvida, semelhante ao que ocorreu em 

momentos anteriores, no qual o meio acabou por modificar a forma.  

Assim acontece com a linguagem figurativa e a linguagem alfabética. Pensando 

nessas transformações históricas de ambos os tipos, pode-se observar que elas existem 

ainda impregnadas em determinadas culturas e se transformam diante da diversidade.  

Segundo Flusser (2011, p. 43), “cada um desses tipos de sinais desafia aquele que 

escreve a refletir sobre o tipo de pensamento: quando escreve equações, tem de pensar 

de maneira diferente daquele quando se trata de escrever símbolos para regras ou palavras 

de uma língua”. 

Essa reflexão explica, mesmo que em parte, porque a infografia se utiliza de 

linguagem figurativa, pictográfica, símbolos e sinais na comunicação. 

 

1.2. Antecedentes históricos da escrita 

 

O momento crucial da história da escrita, e de sua identificação enquanto processo 

evolutivo, é que ambas partem do mesmo estado, um estado de significação, ou seja, 

figurativo, mas se desdobram enquanto seu grupo social.  

 

Seguramente os pictogramas são a origem de todas as escritas resultantes de um 

desenvolvimento natural. Os estudos das diferentes e lentas formas de evolução, 

que conduziram ao registro gráfico de uma linguagem, permitem a caracterização 

de duas categorias principais. (FRUTIGER, 1999, p.88). 

 

Figura 6 - Desenvolvimento da escrita chinesa - Cavalo 

 

Fonte: Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado, 2001 
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Figura 7 - Desenvolvimento da escrita latina - fonema A 

 

Fonte: Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado, 2001 

 

Os exemplos acima demonstram os dois principais estágios da linguagem e sua 

transformação. A ‘Figura A’ aponta para uma linguagem figurativa da palavra ‘Cavalo’ 

arcaica. É possível observar que, mesmo com toda a evolução e passar dos anos, ela 

permanece no mesmo estágio figurativo, pois os sinais, mesmo que fragmentados, 

permanecem num estágio pictórico. A ‘Figura B’, que representa a escrita alfabética, 

também parte do mesmo estágio figurativo e, depois de vários séculos, a sintetização 

transforma a característica inicial em uma estrutura mais simples, perdendo a identidade 

inicial. 

Todo esse contexto acende a reflexão sobre o motivo de a escrita ocidental ter se 

tornado tão diferente da escrita oriental, já que as duas linguagens partem do conceito 

figurativo. A resposta está nos grupos sociais que permaneceram isolados culturalmente, 

preservando as raízes da estrutura de escrita. Um exemplo é o Japão, que utiliza os 

ideogramas em seu processo interno comunicacional. 

Cabe destacar, porém, que os pictogramas4, também conhecidos como linguagens 

figurativas, representam os primeiros estágios da escrita, que se estabeleceram no tempo 

para que pudessem ser aprimorados até se chegar a outro estágio, conhecido como 

ideograma5.  

No conceito de ideograma existe uma identificação do símbolo pictográfico, 

podendo-se reunir elementos pictográficos entre si, gerando uma idealização da 

informação conceitual da mensagem, um início para o texto propriamente dito, formado por 

letras pictográficas rudimentares. 

 

 

 

 

                                                 
4 Desenho ou pintura rupestre datada da Antiguidade ou da Pré-História. É uma das mais antigas e rudimentares manifestações da 

escrita, encontrada em populações de caçadores e pescadores, como os índios da América, os esquimós e os boxímanes.  
5 Símbolo gráfico ou desenho que representa um objeto ou uma ideia. Em certas línguas pode ser lido como denotando o próprio 

objeto ou as respectivas conotações.  
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Figura 8 - Ideograma chinês antigo 

 

Fonte: Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado, 2001 

 

Em uma luta contra a língua falada, as letras (que, no fundo, nada são além de 

Lettern mortais, inventadas para organizar em linhas a magia de que fala nos Mitos) 

sorvem para si a vida da língua: letras são vampiros. As linhas, criadas com esses 

Lettern que ganham vida, chamam-se textos. (FLUSSER, 2011, p. 64).  

 

Etimologicamente, segundo Flusser (2011), a palavra ‘texto’ quer dizer tecido, e a 

palavra ‘linha’, um fio de um tecido de linho. Textos são, contudo, tecidos acabados feitos 

de linhas (da ‘corrente’), e não são unidos como tecidos acabados por fios (a ‘trama’) 

verticais. A literatura (ou o universo dos textos) é um produto semiacabado, pois se dirige 

a um receptor, de quem exige que a complete. Então, quem escreve tece fios, que devem 

ser recolhidos pelo receptor para serem unidos. Só assim o texto ganha significado. 

De certo modo, os ideogramas podem ser, discutivelmente, o início dessa trama de 

pensamento construída com símbolos pictográficos, que irão se transformar em letras, em 

um alfabeto e, por meio de uma ordem lógica e topológica, se estruturarem como 

transmissão do pensamento. 

Uma vez que os sinais pictográficos já massificados criam um conceito de 

ideograma, esses sinais começam a ser usados para reproduzir sons silábicos, e não mais 

somente para registrar conceitos, dando origem a uma das etapas mais importantes para 

a verdadeira transcrição da linguagem. 

 

Conforme entendimento de Frutiger (2001, p. 91-92), o pictograma transforma-se, 

então, em fonograma6. Um exemplo é a palavra alemã Ursprung (origem) que, em 

forma de rébus, poderia ser representada pelas figuras de um relógio (Uhr) e do 

salto (Sprung) (figura 9, à esquerda). Um outro exemplo tirado da língua inglesa é 

a representação do conceito belief (crença, convicção), a partir de bee (abelha) e 

lief (folha) (figura 9, à direita). Desse modo, pictogramas e ideogramas deram 

                                                 
6 Fonograma é uma forma de comunicação em sons, ou seja, cartas e anúncios em falas, e não por escrito. Por exemplo: o sinal 

egípcio que representa o som da letra “A”. 
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origem aos sinais silábicos. Não apenas os significados de uma inscrição, mas 

também suas pronúncias foram permanentemente preservadas na escrita. 

 

Figura 9 - Representações - ideograma ao fonograma 

 

Fonte: Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado, 2001  

 

Mcluhan (1964, p. 101), defende a ideia de que “o alfabeto significou o poder de 

autoridade e o controle das estruturas militares, a distância”.  

Quando combinado com o papiro, o alfabeto decretou o fim das burocracias 

templárias estacionárias e de monopólios sacerdotais do conhecimento e do poder. 

Diretamente da escrita pré-alfabética, com os seus inumeráveis signos, o alfabeto podia 

ser aprendido em poucas horas. Quando aplicada a materiais grosseiros, como tijolos e 

pedra, um conhecimento tão extenso, uma habilitação tão complexa, como é a escrita pré-

alfabética, assegurava para as castas dos escribas um monopólio de poder sacerdotal. O 

alfabeto acessível, juntamente com o papiro transportável barato e leve, produziu a 

transferência do poder da classe sacerdotal para uma classe militar. Tudo isso está 

implicado no mito de Cadmo e dos dentes do dragão, incluindo a queda das cidades e 

estados e a ascensão dos impérios e das burocracias militares. 

 

Segundo o mito grego, Cadmo, legendariamente o rei que introduziu as letras do 

alfabeto na Grécia, semeou os dentes do dragão e deles germinaram os homens 

armados. Como qualquer outro mito, este também sintetiza um longo processo 

numa introvisão fulgurante. (MCLUHAN,1964, p. 101). 

 

Vale a reflexão do quanto foi importante a transformação da escrita, que possibilitou 

o desenvolvimento econômico e sociocultural entre as sociedades, um patrimônio histórico 

iniciado na Mesopotâmia, que depois se espalhou pelo mundo com enorme voracidade. 

A imagem 10 faz um registro da evolução do alfabeto latino, sendo retratado dos 

fenícios ao contexto medieval.  
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Figura 10 - Evolução do alfabeto latino 

 

Fonte: Escritas, espelhos dos homens e das sociedades, 1998. 

 

A principal adaptação do alfabeto grego foi a transformação dos sinais fenícios em 

sons, já que não eram utilizados na língua. O alfabeto latino acabou recebendo influências 

das escritas italianas e do alfabeto grego, em processos que duraram anos de fusão. Os 

sinais ainda passaram por evoluções gráficas, em formato e estilo, até que se chegasse à 

forma atual. Além dos sinais, a escrita latina também adotou outra característica dos 

gregos: ela se desenvolve à medida em que o entendimento sobre as palavras cria e adota 

uma relação entre os sons. 

Segundo Mcluhan (1964, p. 102), “o alfabeto fonético é uma tecnologia única. Tem 

havido muitas espécies de escritas pictográficas e silábicas, mas só há um alfabeto 

fonético, em que as letras semanticamente destituídas de significado são utilizadas como 

correspondentes a sons também semanticamente sem significação”. Para o autor, 

culturalmente falando, essa rígida divisão paralelística entre o mundo visual e o auditivo foi 

violenta e impiedosa.  

Ainda de acordo com Mcluhan (1964), o conceito da palavra fonética escrita 

sacrificou mundos de significado e percepção, antes assegurados por formatos de 

hieróglifos e pelo ideograma chinês. Estas formas de escrita culturalmente mais ricas, no 

entanto, não ofereciam ao homem as pontes de passagem do mundo magicamente 

descontínuo e tradicional da palavra da tribo ao meio visual, frio e uniforme. 

Abaixo, em menção à evolução da escrita, uma representação infográfica da 

evolução de Aleph7 (figura 11), que parte do símbolo pictográfico “cabeça de boi” para dar 

origem ao fonema com som da letra “a”. 

                                                 
7 Aleph: sinal fenício que se deve à cristalização de pictogramas e ideogramas egípcios, sumérios, cretenses e, provavelmente, de 

outros povos. 
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Figura 11 - Resumo gráfico da evolução do fonema A 

 

Fonte: Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado, 2001  
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Figura 12 - Diagrama que exibe as várias etapas da evolução dos  

alfabetos ocidentais. A teoria controvertida que vincula os primeiros  

pictogramas cretenses aos alfabetos se baseia em semelhanças na aparência. 

 

Fonte: História do Design Gráfico, 2009. 
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1.2. Reprodução da Imagem 

 

A reprodução da imagem é uma segunda etapa dessa construção narrativa que se 

converge com a evolução da escrita. Nesse mix de questionamento, pode-se atribuir o 

tempo como sendo um dos fatores primordiais no processo entre texto, compreensão e 

representação da imagem. 

 

O desenvolvimento moderno do relógio teve início nos mosteiros medievais, com a 

sua necessidade de normas e de regras sincronizadas que guiassem a vida 

comunal. O tempo medido, não segundo a singularidade da experiência privada, 

mas segundo unidades abstratas e uniformes, gradualmente foi penetrando no 

sentido da vida, tal como sucedeu com as tecnologias da escrita e da imprensa 

(MCLUHAN,1964, p. 168). 

 

Nessa ansiedade de criar uma linguagem visual da mensagem que pudesse ser 

transportada, registrada ou mesmo armazenada, entra a questão de uma possível 

materialização do pensamento registrada por letras impressas, ou mesmo uma 

materialização do pensamento por uma iluminura ou ilustrações. 

Na relação direta da escrita e na corrida do tempo, entra em cena a própria tipografia 

como representação da linguagem: 

 

Deve-se compreender a tipografia como uma nova maneira de escrever e pensar 

do que como uma técnica para produção de impressos ou método para 

disseminação de informações alfanuméricas [...], trata-se aqui de uma questão 

muito mais radical, a saber: senão é apenas com a invenção da tipografia que 

aquele que escreve se torna ciente do que realmente realiza quando organiza 

Lettern em sequências; se esse padrão prático e teórico de escrever não leva à 

superação da consciência histórica de escrever; se a revolução da informação não 

pode ser aprendida de alguma forma como uma criação da virtualidade presente 

do escrever. (FLUSSER, 2011, p. 77). 

 

Nesse sentido, pode-se entender as duas necessidades: uma do tempo em questão, 

que irá reger a ideia do aprimoramento de se representar a informação de maneira mais 

dinâmica, e a outra como um processo de transmissão de pensamento de quem produz o 

conteúdo, quem produz o texto enquanto narrativa ou mesmo linguagem verbal. Ambas 

irão basicamente buscar esse enquadramento visual da linguagem. 
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Mesmo com todo o processo de sintetização dos símbolos pictográficos, unificação 

dos estilos e atribuição da fonética aos caracteres, ainda existia uma deficiência na 

compreensão da mensagem, devido ao poder da informação e do conhecimento que o 

texto poderia trazer. Alguns autores, como Marshall Mcluhan, que discutem o conceito de 

palavra visual, adotam a prerrogativa de que armazenar já é transmitir, pois o que está 

armazenado é mais acessível do que o que ainda deve ser colhido: 

 

[...] a informação não pode ser armazenada somente verbalmente, pois acentua o 

fato de que a ciência no mundo ocidental sempre esteve na dependência do fator 

visual, isso não deve causar surpresa numa cultura letrada baseada na tecnologia 

do alfabeto e reduz até a palavra falada a um modo visual. [...] Como a eletricidade 

criou múltiplos meios não visuais de armazenamento e recuperação da informação, 

deslocando-se a base e o caráter tanto na cultura como da ciência. (MCLUHAN, 

1964, p. 94-98). 

 

Como apoio do contexto em que a palavra falada, ou a informação verbal, precisava 

ser disseminada, e considerando que a mesma tinha o poder de conduzir ou direcionar o 

pensamento do “não letrado”, conforme (figura 13), a Bíblia Pauperum8 é criada e 

veiculada. Assim, demarca a reprodução da imagem enquanto um conteúdo narrativo da 

informação, com infusões ilustrativas e imagens em uma sequência lógica e topológica, 

executando a conversão da linguagem verbal para não verbal. Esse período remonta a 

toda uma filosófica e nostálgica época das artes gráficas, que absorvem o sentido da 

natureza humana em ilustrar informações narrativas de forma sensível e sutil, mas, ainda 

assim, dominadora de pensamento.  

 

A Bíblia Pauperum (Bíblia dos Pobres) era um compêndio de eventos da vida de 

Cristo, incluindo testemunho sobre como foi cumprida a profecia do Antigo 

Testamento. As páginas de Ars Memorandi per Figuras Evangelistarum (Livro de 

figuras religiosas notáveis), c. 1470, demonstram o poder gráfico das aguadas 

fluidas de aquarela, aplicadas manualmente, para dar vida às imagens simbólicas 

de uma xilogravura. (MEGGS e PURVIS, 2009, p. 94-95). 

 

“A ilustração 13 contém, no mínimo, 34 grupos de imagens que se estruturam da 

seguinte maneira: no centro se encontra uma cena do Novo Testamento, normalmente um 

                                                 
8 Bíblia Pauperum, que em latim significa “Bíblia dos pobres”, [...] conjunto de imagens do final da Idade Média que retratava as 

narrativas bíblicas, de forma ilustrativa. 
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acontecimento da vida de Jesus, flanqueado por duas cenas do Antigo Testamento”: 

(WALTHER, 2005, p. 250). 

 

Figura 13 - A Bíblia Pauperum - 1465 

 

Fonte: Obras Maestras de la Iluminación9, 2010 

 

Em um diálogo de pensamento entre, Mcluhan (1964) e Flusser (2011) é possível 

entender que no mundo de transposição da poesia cantada e declamada, da oratória, da 

música e da literatura, começa-se a dar espaço ao desenvolvimento visual da fala, 

chegando ao minimalismo visual da letra, remontada e recriada visualmente por 

iluminuras10, com sua estrutura elaborada por uma ilustração cheia de contos e mitos, uma 

ênfase plástica que se aproximava de uma escultura. Basicamente, uma história contada 

visualmente (figura 14) para os não letrados, entrelaçada pelas palavras gravadas para os 

letrados. 

Millard Meiss, citado por Mcluhan, afirma que: 

 

O iluminador de manuscritos, ao estudar a arte de Andrea Mantegna11, diz que nas 

margens floridas e ramadas da página as letras de Mantegna se erguem como 

monumentos de pedras, sólidos, finalmente entalhados, palpavelmente 

implantadas e maciças, elas saltam audazes do fundo do colorido, sobre o qual, 

muitas vezes, projetam a sua sombra. (MCLUHAN, 1964, p.183). 

 

                                                 
9 Livro que apresenta o mundo da ilustração medieval e apresenta 167 manuscritos entre os anos 400 e 1600. 
10 Iluminuras são tipos de pintura decorativa aplicados às letras capitulares dos códices de pergaminho medievais. O termo aplica-se, 

igualmente, ao conjunto de elementos decorativos e representações imagéticas executadas nos manuscritos produzidos 

principalmente nos conventos e abadias da Idade Média. 
11 Andrea Mantegna foi um pintor e gravador do Renascimento italiano. 
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Figura 14 - O Leabhar Che nannais, a página Chi-Rô, 794-806 

 

Fonte: História do Design Gráfico, 2009. 

Em meio às complexas espirais e lacertílios, o artista desenhou treze cabeças  

humanas, dois gatos, dois ratos calmamente observando dois outros ratos  

disputando uma hóstia, e uma lontra segurando um salmão. 

 

As iluminuras e os manuscritos do período medieval se utilizaram de duas etapas 

em seu desenvolvimento: a primeira, com os escribas, para a escrita propriamente dita. A 

outra, para o desenvolvimento da narrativa visual com as iluminuras, uma colcha de 
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retalhos entre imagens e texto que se aproxima a uma estrutura de quadrinho rudimentar 

que transcrevia e ilustrava o pensamento humano. 

Para reprodução das histórias e transmissão de conhecimento era preciso ser 

dotado do poder da escrita, detido pelos escribas, cuja função era a de registrar a história 

e preservar o pensamento da nobreza, utilizando como veículo os pergaminhos, os papiros 

e os livros rústicos. 

 

Sacerdotes e escribas exerciam enorme poder, já que controlavam os inventários 

dos deuses e do rei e proviam as necessidades mágicas e religiosas do povo. A 

escrita pode ter evoluído porque a economia desse templo tinha uma necessidade 

crescente de manter registros. Os chefes do templo buscavam intencionalmente 

um sistema para registrar informações. Na memória humana, o tempo pode tornar-

se um borrão e fatos importantes muitas vezes são esquecidos. (MEGGS e 

PURVIS, 2009, p. 21). 

 

Durante o período, as artes gráficas que eram realizadas manualmente foram 

nomeadas de iluminuras, uma mistura de técnica, observação, sentimento da alma e uma 

validação dos conceitos preestabelecidos que direcionavam a compreensão humana do 

que se pretendia ilustrar como verdade quanto ao pensamento primitivo. Tal fase retratava 

todo um período da civilização, conhecido como manuscritos iluminados. Um ser dotado 

de poder em sua essência recebia esse nome porque sua tinta, ou mesmo sua cor de ouro, 

produzia um reflexo ao encontro da luz, criando um manuscrito iluminado e vibrante. 

Desse modo, as formas e imagens que eram ilustradas nas iluminuras traduziam e 

alimentavam o pensamento primitivo. Mitos, lendas e crenças eram plenamente 

direcionados, enquanto a imaginação se completava pelos contextos visuais das narrativas 

encontradas nas iluminuras desse período. 

Em uma análise mais profunda, é possível observar que as iluminuras guardam as 

características iniciais da estética, como a diagramação, a formação de grid, as colunas, a 

ordenação do sentido da leitura, dentre outros fatores que foram traduzidos como 

linguagem visual gráfica, ou planejamento gráfico (figura 15). 

Nesse primeiro momento, a proposta se voltou para a apresentação da 

transformação da linguagem, seus processos e suas necessidades de mudança e 

adaptação, analisando uma pequena fração desse contexto atemporal da história da 

escrita, bem como formas e formatos, até chegar ao estágio de reprodução. 
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Figura 15 - A multidão venerando Deus, do Douce Apcalypse, 1265. 

 

Fonte: A história do design gráfico, 2009. 

Reproduzido pelo autor, 2020. 

 

Não é uma tarefa fácil estabelecer uma linha que abarque toda a trajetória da escrita, 

já que muitas civilizações contribuíram para o seu desenvolvimento. Entretanto, é 

importante destacar que, independentemente de suas particularidades, as sociedades 

buscaram formas próprias de escrita, acompanhadas de ícones, símbolos, sinais e 

imagens narrativas que ajudassem no registro e na compreensão das histórias e do 

conhecimento.  

São João, o repórter 
errante da destruição 

final, é mostrado à 
esquerda da cena, 

perscrutando, curioso, 
a imagem retangular 
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1.3. Vestígios Infográficos 

 

Para se entender a infografia, não se pode deixar de lado o último quarto do século 

XX, momento em que a palavra falada começa a ser cunhada tipograficamente.  

Esse é o momento em que a infografia começa a dar seus primeiros passos na 

conversão de um novo suporte de comunicação. Isso só se torna possível porque surgem 

novos aparatos de comunicação e o ser humano fica exposto a um volume imenso de 

informação. 

Existem alguns conceitos que definem o termo infografia. Partindo do significado da 

palavra, Ribeiro (2008) afirma que a expressão vem do termo em inglês infographic, uma 

contração do termo information graphic, que significa informação gráfica. Em português, o 

termo ‘grafia’ denota escrita ou registro e ‘info’, informação.  

Desta interpretação, a ideia de infografia será a informação + o gráfico, distinguindo 

que gráfico, neste contexto, será a representação dos grafismos com outros suportes da 

linguagem visual. 

 

Figura 16 - Análise da palavra Infografia. 

 

 

 

Fonte: Criada pelo autor, 2020. 

 

Um infográfico é uma representação diagramada de dados. Sancho (2001, p. 21) 

define de forma mais intensa como “uma entrada informativa, elaborada em um jornal 

escrito, realizada com elementos icônicos e tipográficos, que permitem ou facilitam a 

compreensão dos acontecimentos, ações, coisas da atualidade ou alguns dos seus 

aspectos mais significativos e acompanha ou substitui o texto informativo”. 

Para De Pablos (1999), infografia é a apresentação impressa de um binômio 

(imagem + texto), transmitido independentemente do tipo de suporte apresentando para a 

união informativa em tela, papel, plástico, pergaminho, papiro ou pedra. De certa maneira, 

a infografia se utilizará de uma técnica de desenho para ilustrar uma informação, usando 

conceitos e técnicas do design para dar a essa linguagem visual uma narrativa que terá de 

ser decodificada pelo leitor, correlacionando imagem, texto e ilustração.  

Diante de tantas definições, é possível chegar a um entendimento comum sobre a 

infografia: ela está baseada em uma comunicação visual, ou representação visual.  
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Segundo Cairo (2008), o grau de abstração de uma representação visual consiste 

no nível de semelhança / dessemelhança entre o original e o seu retrato ou imagem 

desenhada. Para o autor, o grau de abstração possível, além do qual uma imagem se torna 

incompreensível, depende de muitos fatores, como o nível de familiaridade dos leitores 

com o objeto representado. Por exemplo, uma silhueta humana em pose convencional será 

sempre identificada como tal, independentemente da simplicidade em sua representação. 

 

A palavra, quando impressa na forma de registro da fala, perde uma extensa 

variedade de expressões e inflexões. Os designers gráficos contemporâneos 

(especialmente seus precursores, os futuristas) têm tentado romper essa limitação. 

Ampliando ou reduzindo tamanhos, e os pesos das letras, seu tipografismo 

consegue dar voz ao texto. Instintivamente, existe um anseio não só de transmitir 

a mensagem, mas também de dar a ela uma expressão única. (HOLLIS, 2001, p. 

10). 

 

Na história da infografia, essa abstração e o conceito de design que foram aplicados 

no passado criaram uma relação inicial para a compreensão da mensagem, que hoje pode 

ser entendida como uma ergonomia informacional.  

Formiga (2014) discorre sobre a relação entre a cognição, o repertório e o 

entendimento da informação, e esclarece que a resposta e a percepção do usuário aos 

símbolos são condicionadas por características físicas e psicológicas, conhecidas como 

fatores ergonômicos.  

Para haver uma compreensão correta da mensagem é necessário dominar o 

repertório ou, por outro lado, que a mensagem seja tão clara que a relação com o objeto, 

ação ou ideia será feita imediatamente. 

Recorrendo um pouco à história, pode-se observar que as primeiras tentativas de 

se criar essa relação - a linguagem visual como a sintetização da palavra escrita - está na 

representação ergonômica visual do trabalho de Leonardo da Vinci. A obra retrata a ideia 

de uma representação visual da informação, um estudo que recebeu o nome de ilustração 

científica, pois trabalha o conceito de tornar o abstrato uma visualidade da informação para 

os letrados, ou mesmo para os não letrados, em formato de imagem. 

O estudo de Leonardo da Vinci (figura 17), conforme apresentado por Cairo (2008), 

cria um novo conceito de ilustração científica visual e estabelece, mesmo que 

prematuramente, o contato direto com a infografia, ou pelo menos inicia um diálogo com 

ela. 
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Figura 17 - Desenhos da anatomia de Leonardo da Vinci. 

 

Fonte: Infografia 2.0, 2008 

 

Os desenhos minuciosos, em seus famosos livros de anotações, revelam uma 

mente inquieta e curiosa: a arte e o texto, combinados se potencializam em outro 

significado; a ilustração para Leonardo da Vinci não era um mero artifício destinado 

a embelezar a página, subordinado às palavras, se não um instrumento de 

comunicação e análise. (CAIRO, 2008, p. 45) 

 

É possível observar a relação entre “imagem e palavra”, onde a imagem, nesse 

contexto, é retratada pela ilustração do objeto: o fragmento do corpo humano separado em 

partes, se transformando em elementos gráficos, e sua decodificação decifrada no texto, 

sendo ele uma narrativa para a compreensão visual da informação. 

No contexto contemporâneo, para Hollis (2001), as palavras e as imagens 

normalmente são utilizadas em conjunto, mas pode ser que um dos dois - texto ou imagem 

- predomine, ou que o significado de cada conjunto seja determinado pelo outro. Alguns 

dos exemplos mais sofisticados de design gráfico recorrem à precisão das palavras para 

dar sentido exato a imagens ambíguas. 

De acordo com Formiga (2014), existem duas memórias: a verbal e a visual. Sujeitos 

expostos a uma pesquisa visual foram capazes de identificar perto de 90% de 2.560 

imagens apresentadas a eles durante alguns dias. 
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1.4. A evolução da infografia: do Renascimento à atualidade 

 

O Renascimento do séc. XIV contribuiu para a convergência de um novo 

humanismo. O uso crescente de imprensa e impressão possibilitou os primeiros contatos 

e vislumbres de uma revolução mercantil que impulsionou a urbanização. Os artistas do 

Renascimento retratavam o ser humano como centro do mundo, com imagens que 

reproduziam tais preposições. 

Como referência do período, um grande nome se estabelece na história da 

infografia: Andreas Vesalius (figura 18). Ele não foi tão famoso quanto Leonardo da Vinci, 

mas teve uma importante contribuição para a ilustração científica, que será abordada, com 

maior riqueza, no capítulo 3 deste trabalho. 

 

O conceito inicial de uma ilustração científica são desenhos de grande 

complexidade e detalhe, elaborados (ou mandados elaborar) por especialistas 

(cientistas, muitas vezes) para explicar temas científicos a outros especialistas. A 

estas ilustrações falta o carácter de divulgação e popularização tão típico das 

verdadeiras infografias. Com o uso de infografias, um especialista tenta elucidar 

uma pessoa não-especializada sobre um dado fenômeno ou contexto. Com uma 

ilustração científica, um cientista (ou especialista, falando de modo geral) está a 

publicar informações gráficas para elucidar os colegas da sua especialidade 

(HEITLINGER, 2010, p.30). 

 

Vesalius une as informações visuais, científicas e gráficas para popularizar a 

informação, por meio de uma radiografia do corpo humano com um nível de detalhamento 

visual gigantesco, gerando um conjunto de signos que irá alimentar o analfabetismo visual 

de quem não faz parte do mundo científico ou técnico do tema em questão.  

Para Santaella (2002, p.15), o modo como o signo representa, indica, se assemelha 

ou sugere evoca aquilo a que ele se refere, o objeto indicado. “Ele se chama de imediato 

porque só há acesso ao objeto dinâmico por meio do objeto imediato, pois sua função 

mediadora é sempre o signo que se coloca em contato com tudo aquilo que se costuma 

chamar de realidade”. 

Analisando Pierce sobre ponto de vista de Coelho Netto (2007, p.65), “um signo (ou 

representamen) é aquilo que, sob certo aspecto, representa alguma coisa para alguém”. 
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Figura 18 - Andreas Vesalius. De Humani Corporis Fabrica. Basel, 1543. 

 

Fonte: Caderno de Tipografia e Design, 2009 
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Figura 19 - Páginas de Humani Corporis Fabrica, ampliada. 

 

Fonte:  About De Humani Corporis Fabrica, 2014. 

 

Tabela 1 - Legenda e pontos de identificação 

 

Fonte: De Humani Corporis Fabrica, 1543 

 

Quando os pontos são marcados e identificados, os códigos morfológicos começam 

a se relacionar, dando contexto à palavra escrita e as partes do corpo deixam de ser 

somente “partes do corpo” e se tornam signos, com referências teóricas, pois existe uma 

conexão entre o texto e a imagem. 
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O código morfológico relaciona-se, fundamentalmente, com a diagramação dos 

signos visuais, ou seja, refere-se ao tratamento gestáltico das informações inscritas 

nos signos, tendo-se por base os princípios de percepção, estrutura e organização 

e composição formal. Ele complementa os conceitos já expostos para os códigos 

cromáticos e tipográficos (GOMES, 2003, p. 156). 

 

Esse processo inicia as representações que irão dar base para um repertório visual, 

pois a escrita já se torna visível e correlacionada à imagem. A representação visual (figura 

20) reforça que o conceito da aplicação da infografia científica é usado ainda hoje. 

 

Figura 20 - Conjunto de infográficos distribuídos em edições  

dominicais do jornal El Mundo, de Madri. 

 

Fonte: Infografia e Jornalismo: conceitos, análises e perspectivas, 2010 

Ao final da “coleção”, o leitor tinha o megainfográfico acima. O trabalho recebeu  

medalha de bronze, na 14ª Edição do Malofiej. 
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Esse megainfográfico12, que é constituído por outros infográficos, representa a 

evolução natural da narrativa. Ela consiste em um volume de símbolos pictográficos 

instituídos e aplicados para representar a informação, que são usados devido ao repertório 

visual do leitor. Tais símbolos pictográficos também possuem um contexto histórico de 

desenvolvimento e sintetização visual, tendo como base representativa a International 

Picture Language, criada por Otto Neurath, que deu grande contribuição ao 

desenvolvimento da linguagem pictográfica atual, tema que será apresentado com mais 

propriedade no capítulo 2. 

Outras formas que ajudaram a infografia a se estabelecer como um processo 

comunicacional foram os estilos criados posteriormente, como infográficos de mapas, 

dados estatísticos, infográficos de localização, entre outros. 

Uma das primeiras observações quanto à transformação das informações em 

imagens pode ser atribuídas à compreensão dos mapas cartográficos que ganharam vida 

e valor de informação visual. Segundo relata Mijksenaar (1997), os mapas teriam se 

afastado gradualmente de sua rigidez da representação cartográfica e conquistado formas 

mais adequadas à dinâmica daquele mundo em transformação no final do século XVIII. 

 

Os sistemas de comunicação ganharam um novo personagem naquele momento 

histórico, preso ao papel receptor: o (homem) coletivo. Mapas, sistemas de 

sinalização, diagramas, quadros, tipografia, enfim todos os elementos se dirigiam 

ao grupo heterogêneo de pessoas que se concentrava e/ou se deslocava pelas 

cidades ou para outras cidades (MORAES, 2013, p.26). 

 

O engenheiro francês Charles Minard (1781-1870) ilustrou graficamente a 

desastrosa campanha de Napoleão contra a Rússia, em 1812, conforme apresentado na 

(figuras 21). A largura do trajeto é proporcional ao número de soldados sobreviventes na 

campanha de guerra. Em dourado, o caminho de ida. Em preto, a volta. 

Hoje é possível visualizar essas releituras de infográficos de localização em vários 

momentos da comunicação visual, indicando, localizando e posicionando sobre certo 

aspecto a localização da informação (figura 22). 

 

 

 

                                                 
12 É uma combinação de infográficos menores que detalham partes específicas de um tema complexo que, na somatória, geram um 

infográfico macro, completando a informação. 
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Figura 21 - Charles Joseph Minard,Tableaux Graphiques et Cartes  

Figuratives de M. Minard,1845-1869, um portfólio de seu trabalho mantido pela  

Bibliothèque del’Ecole Nationale des Pontset Chaussees,Paris 

 

Fonte: Infografia, história e projeto, 2013  

 

Figura 21 - Infográfico Geográfico – eleições 2010, Jornal O Estado de S. Paulo. 

 

Fonte: 5ª Mostra Nacional de Infografia, 2011 
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A relação das cores nesse contexto abre a discussão sobre as cores na mídia e sua 

organização da informação. É possível verificar que o caminho largo e dourado em busca 

da conquista entra em contraste com o caminho estreito e preto da volta, dando uma ideia 

de fracasso, em uma interpretação mais contemporânea. 

 

O século XX, considerado por muitos o “século das imagens”, teve início ainda 

influenciado pelos estudos culturais do século anterior. Mas foi marcado pelo 

desenvolvimento de sistemas de mensuração, catalogação e anotações de cores 

[...] e, em meados do século, por vários tratados de cores para aplicação às 

tecnologias da imagem (cinema, artes gráficas, televisão, fotografia), mais 

direcionadas às técnicas de captação, mediação e reprodução da cor, colorimétrica, 

fotometria e espectrometria do que às linguagens dos meios (GUIMARÃES, 2003, 

p.19). 

 

Essa percepção apresenta um novo processo de comunicação que indica e localiza 

a informação em ambiente físico, usando um método de localização geográfica e questões 

de ergonomia que serão aprofundadas no capítulo 2 deste trabalho, com o objetivo de 

discutir a relação das cores junto à ergonomia visual usada nas mídias, como em mapas 

ou infográficos de localização. 

Em outra amostra desses vestígios da infografia, com seu trabalho acentuado na 

tentativa de representar os números visualmente, William Playfair elabora os princípios de 

representação de dados, o que estabelece uma nova relação do homem com os números 

e, ainda mais importante: a interpretação desses números. 

 

A civilização se baseia na alfabetização porque esta é um processamento uniforme 

de uma cultura pelo sentido da visão, projetada no espaço e no tempo pelo alfabeto. 

Nas culturas tribais, a experiência se organiza segundo o sentido vital auditivo, que 

reprime os valores visuais. A audição e à diferença do olho frio e neutro, é 

hiperestática, sutil e todo-inclusiva. As culturas orais agem e reagem ao mesmo 

tempo. A cultura fonética fornece aos homens os meios de reprimir sentimentos e 

emoções quando envolvidos na ação. Agir sem reagir e sem se envolver é uma das 

vantagens peculiares do homem ocidental letrado. (MCLUHAN, 1964, p.105). 

 

Segundo Moraes (2014), o economista inglês William Playfair foi responsável pelo 

desenvolvimento e a aplicação de representações gráficas para expressar dados 

estatísticos. Para Cairo (2008), o primeiro livro publicado por William Playfair, em 1786 - 

The Commercial and Political Atlas - é a obra que contém exemplos de dados estatísticos, 

transformados em gráficos de barras (figura 22). 
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Essa transformação dos números em uma nova forma de representação possibilita 

um novo mundo, atribuído ao processo visual, onde os gráficos visuais dão uma noção de 

quantificação visual no passado e no presente (figuras 22, 23 e 24). 

 

Figura 22 - Representações dos dados estatísticos de Willam Playfair - 1786 

 

Fonte: The Commercial and Political Atlas Ebook, 2005. 

Reproduzido pelo autor, 2020. 

 

Figura 23 - Representações dos dados estatísticos, Jornal Brasil Econômico 

 

Fonte: 6ª Mostra Nacional de Infografia, 2012 
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Figura 23 - Representação de dados estatísticos, eleições EUA 

 

Fonte: Mostra Nacional de Infografia, 2009. 

 

1.5.  Infografia e o Jornal 

 

O desenvolvimento infográfico se funde com a própria da imprensa, ou mesmo como 

desenvolvimento dos editoriais, nessa parte do texto tratado inicialmente como periódicos, 

que com o avanço tecnológicos de impressão inicialmente, ajudaram a dar mais ênfase na 

visualização das informações.  

A criatividade da narrativa com os primeiros infográficos criados e veiculados, 

deixam claro uma nova era de informação, que remontam e se assemelha inicialmente com 

o conceito de contar uma história de forma diferente e visual. 

O Jornal britânico Daily Courant, publicado inicialmente em 11 de março de 1702 

(figura 24), foi o primeiro jornal diário britânico, apresentar sua página impressa um 

infográfico geográfico de um mapa de localização, relatando os interesses das tropas 

britânicas. 
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Figura 24 - Jornal The Daily Courant 1702.  

Intenção da Invasão da baia de Cadiz por parte das tropas 

 

Fonte: Infografia 2.0, 2008. 

 

O jornal Daily Post também retratou em 1740, por meio de infografia (figura 26), uma 

história de conquista da coroa britânica em relação ao contrabando de ouro praticado 

naquele período, com o intuito de deixar o povo mais confiante e incutir um senso de 

patriotismo. Naquele contexto era preciso não só ler a informação em narrativas 

jornalísticas, mas também apresentar em forma visual. 

 

A informação visual ajuda os leitores na sua vida diária. Ela organiza o conteúdo 

com rapidez e torna seu consumo mais fácil, inclusive daquelas porções menos 

interessantes. A preocupação com o tempo dos leitores se converteu num fator 

essencial no desenvolvimento de um projeto gráfico de um jornal. É preciso saber 

desenhar as informações, organizá-las na página, articulá-las no contexto do 

veículo e promover o acesso rápido às áreas de interesse do leitor. (QUADROS, 

2004, p. 4). 

 

Figura 25 - Primeiro mapa infografia publicado no Jornal Daily Post, 19 de março 1740. 

 

Fonte: La infografia: como nuevo género periodístico, 1996. 
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O jornal The Times, em 1806 (figura 27), introduziu o conceito de infografia a partir 

de uma relação mais direta entre texto e imagem, criando e instigando uma nova percepção 

de se ler o conteúdo.  

 

Figura 26 - Jornal The Times, 7 de abril de 1806, reconstituição. 

 
Fonte: Infografia e Jornalismo: conceitos, análises e perspectivas, 2010. 

 

Neste caso, o infográfico retrata o assassinato de Issac Blight. A reconstituição é 

feita com uma narrativa investigativa, apresentando mapa da casa da vítima e todos os 

passos do assassino. 

De acordo com Sancho (2001, p. 15), “o homem moderno entende melhor o que vê 

que o que lhe contam, e faz facilmente seu um novo modo de conceber ideias por meio de 

infografias. Estão mudando os meios didáticos, mas não determinados fundamentos 

epistemológicos, ainda que estejam se transformando muitos dos hábitos comunicativos”. 

Já no Brasil, a infografia chegou tardiamente e em sua estrutura mais simplista 

(figura 28), também com pouca divulgação, entendimento ou mesmo reconhecimento. Na 

época, no País, o seu processo anterior, a fotografia, ainda era feito graficamente e 

manualmente, desenhando a informação. 

Moares (2014, p. 39), assinala a introdução da infografia propriamente dita no Brasil, 

“a partir dos anos 80 como ponto de referência histórica. Vale lembrar que o 

desenvolvimento da imprensa no país se deu com grande atraso, se comparado aos EUA 

ou à Europa”.  



50 
 

Foi também na década de 90 que a infografia começou a ser usada de modo mais 

frequente no Brasil, embora a presença de gráficos informativos seja bem anterior 

a este período. Recentemente, localizou-se o que seria uma das primeiras 

manifestações do uso de recursos gráficos precursores da infografia, no jornal O 

Estado de S. Paulo, publicada em 18 de agosto de 1909, há mais de cem anos. 

(TEIXEIRA, 2010, p. 24). 

 

Figura 27 - A navegação Brasileira, 18 de agosto 1909. 

 

Fonte: Acervo digital OESP, 1909. 

Reproduzido pelo autor, 2020. 

 

1.6. A Revolução tecnológica dos anos 80 

 

Para o produto jornal, a década de 80 representa um marco em sua construção, 

enquanto produto, design e editoração. A tecnologia surpreende com os novos 

computadores, os novos processos de produção gráfica e o conceito de design mais 

aplicado. É nessa onda que a infografia se apresenta de corpo e alma nos jornais e revistas, 

dando e criando uma estética narrativa que irá evoluir até os dias atuais.  

Em meados da década de 80 os jornais começam a incorporar computadores de 

forma massiva ao processo produtivo 
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Os anos 80 se deu o renascimento dos gráficos explicativos, influenciados pelo 

desenvolvimento dos computadores pessoais dotados de programas específicos 

para gerar ilustrações. A aparição do computador Apple Macintosh, em 1984, 

facilitou enormemente a criação de imagens e se converteu em boa medida no 

padrão de trabalho para um grande número de ilustradores e designers gráficos. 

(SANCHO, 2001 - p. 54). 

 

O autor Cairo (2008) afirma que a concepção de infografia como mutante da 

ilustração gozou de uma excelente saúde durante as guerras mundiais - sendo famosos os 

mapas dramaticamente ilustrados por Robert M. Chapin na revista Times -, até alcançar o 

apogeu com o nascimento do diário USA Today. 

 

Figura 28 - Jornal USA Today, impresso e veiculado 1982. 

 

Fonte: Amostra Nacional de Infografia, 2011 



52 
 

Para Moraes (2014, p. 31), “o advento dos infográficos é associado ao lançamento 

do diário norte americano USA Today, em 15 de setembro de 1982 (figura 29), considerado 

um marco por reunir uma série de novas tecnologias (ou tecnologias ainda não 

experimentadas nos diários impressos”. 

Sugiro trocar para "A campanha de lançamento do USA Today resumia bem o 

espírito das mudanças, se apresentado como "um jornal para leitores que cresceram como 

expectadores. O design atuava tanto na organização quanto na produção da notícia, com 

a inserção do designer (pessoa de imagem) nas reuniões de pauta e planejamento. E os 

infográficos eram a essência dessa ordem.  

Essa nova organização permitiu intervenções em mídias como o jornal, realçando a 

notoriedade estética visual dos infográficos, que começaram a entrar em cena nas 

redações e edições dos jornais, trazendo definições, conceitos e aplicações de design. Tem 

início, assim, a era do “Jornal Visual” e o próprio termo infografia começa a ser debatido no 

meio da comunicação e apresentado de forma mais visível no campo acadêmico, Segundo 

Teixeira (2014). 

A palavra vem do espanhol infografía que, por sua vez, é o resultado da contração 

da palavra information graphics, em inglês, para infografics.  

Segundo Teixeira (2014, p. 31). “A palavra infografia surge no contexto dos anos de 

1980, com o resultado da expansão dos gráficos informativos pelos jornais em 

consequência da concorrência entre os veículos”.  

 

Porém, o recurso só vai tomar os periódicos na década de 80 do século passado, 

quando surgem as técnicas industriais de reprodução de ilustrações combinadas 

com textos, que permitem a obtenção de mensagens informativas visuais 

(SANCHES, 2001, p.30). 

 

Kanno (2013, p.15) denomina jornalismo visual como a prática de combinar, 

estrategicamente, texto e imagem para melhorar a eficiência da comunicação jornalística. 

Os textos (informação verbal) podem ser escritos ou falados. Já as imagens (informação 

gráfica), podem ser transmitidas utilizando fotografias, infográficos, ilustrações, cores, fios, 

formas, tipografia, filmes, animações. 

 

“Artista” é aquele talento especial que o caracteriza: a capacidade de desenhar e 

reproduzir o ambiente tal como este lhe aparece. Em todas as suas formas, a 

câmera acabou com isso. Ela constitui o último elo de ligação entre a capacidade 

inata de ver e a capacidade extrínseca de relatar, interpretar e expressar o que 
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vemos, prescindindo de um talento especial ou de um longo aprendizado que nos 

predisponha a efetuar o processo. Há poucas dúvidas de que o estilo de vida 

contemporâneo tenha sido crucialmente influenciado pelas transformações que 

nele foram instauradas pelo advento da fotografia. Em textos impressos, a palavra 

é o elemento fundamental, enquanto os fatores visuais, como o cenário físico, o 

formato e a ilustração, são secundários ou necessários apenas como apoio. 

(DONDIS, 2007, p.12). 

 

Todo o fervor de novas possibilidades da década de 80 enriqueceram o processo de 

comunicação visual e transformaram o antigo jornal em uma ferramenta midiática cheia de 

nuances. Assim, a própria escrita jornalística ficou mais dinâmica e o designer e a estrutura 

do objeto jornal sofreram transformações funcionais, estéticas e visuais. Dessa forma, a 

infografia ganhou destaque, registrando o seu processo como um meio comunicativo da 

informação contemporânea. 
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2. CAPÍTULO 

 

2.1. Jornalismo, Design e Infografia 

 

O jornalismo acompanha a evolução da sociedade e obedece às necessidades de 

transição na medida em que se cria o próprio jornal enquanto objeto, assim como o próprio 

jornal obedece à sua evolução tecnológica e o design atende e cria tendências visuais que 

irão ajudar na representação visual do jornalismo. 

Para entendermos melhor essa relação entre jornalismo, jornal e design da 

informação, é preciso entender as transformações do produto ao design e ao conteúdo.  

Há séculos as publicações estão sendo criadas e distribuídas regularmente pelos 

governos, desde os indícios de informações encontradas nos suportes de cerâmica ou 

argila até os selos cilíndricos e cunhas encontrados nas antigas cidades da Mesopotâmia 

do séc. XXVIII a.C. Em um contexto histórico, o primeiro jornal com o interesse de divulgar 

informação em massa de que se tem notícia foi o “Acta Diurno”. Ele surge em Roma, no 

séc. 59 a.C, seguindo os interesses de Júlio César, que desejava informar ao público sobre 

os mais importantes acontecimentos sociais e políticos, tendo ordenado que os eventos 

programados fossem divulgados nas principais cidades. 

Escritas em grandes placas brancas expostas em lugares públicos e populares, tais 

como termas, o Acta mantinha os cidadãos informados sobre campanhas militares, 

julgamentos e execuções. Indo a outra região e época, para criar um paralelo, na China do 

séc. VIII surgem os primeiros jornais em papel, mas ainda manuscritos (escritos a mão), 

em forma de papiro ou boletim. 

Com isso pode-se apreender que o jornalismo, inicialmente, atendia aos interesses 

das classes dominantes. No Brasil, o desenvolvimento da imprensa não foi diferente. 

Sodré (1998) relata que o jornal oficial, feito pela Imprensa Oficial, não era atrativo 

para o público, e essa nem era a intenção: 

 

Armitage citou bem o que era a Gazeta do Rio de Janeiro: “Por meio dela só 

informava ao público, com toda a finalidade, do estado de saúde de todos os 

príncipes da Europa e, de quando em quando, as suas páginas eram ilustradas com 

documentos de ofício, notícias dos dias natalícios, odes e panegíricos da família 

reinante. Não se manchavam essas páginas com efervescências da democracia, 

nem com a exposição dos agravos. A julgar-se do Brasil pelo seu único periódico, 

devia ser considerado um paraíso terrestre, onde nunca tinha sido expressado um 

só queixume”. (SODRÉ, 1998, p. 35 - 37). 
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Até a chegada da família real portuguesa ao Brasil, era proibida toda e qualquer 

atividade de imprensa, fosse a publicação de jornais, livros ou panfletos. Esta era uma 

peculiaridade da América Portuguesa, pois nas demais colônias europeias, a imprensa 

estava presente desde o século XVI. 

A imprensa nasce oficialmente no Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1808, com 

a criação da Gazeta do Rio de Janeiro (figura 29), órgão oficial do governo. No Brasil, o 

primeiro jornal a circular foi o Correio Braziliense, editado por Hipólito José da Costa, 

impresso em Londres e distribuído na colônia a partir de 1808. 

 

Figura 29 - página do primeiro jornal  

impresso da Gazeta do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Acervo digital biblioteca nacional, 2020. 

 

Naquele período, a Gazeta era um jornal com periodicidade curta, intenção 

informativa mais do que doutrinária e formato peculiar, com poucas folhas e baixo preço. 

Já o Correio era uma publicação em formato de brochura com mais de 100 páginas 

(geralmente 140 páginas), capa azul escura, de veiculação mensal, mais doutrinário do 

que informativo e com preço alto. 

O Correio (figura 30) tinha um design limitado, devido ao processo mecânico, e lhe 

faltavam recursos visuais. Com isso, se assemelhava a um livro, obedecendo a uma 

formalidade visual e ergonômica e a um grid retangular que dava maior importância ao que 
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estava sendo veiculado, em detrimento de como estava sendo veiculado, o que gerava 

uma estagnação no progresso visual da linguagem de informação, chamado por Gomes 

Filho (2003) de “Sistema de comunicação social”. 

 

Figura 30 – Jornal Correio Brasiliense, 1808 

 

Fonte: Acervo digital do jornal, 1808 

 

O design gráfico dos diversos tipos de publicações, no âmbito dos sistemas de 

comunicação social, deve contemplar todos os fatores ergonômicos e básicos, que 

são fundamentais para facilitar a leitura, a compreensão da informação e conforto 

visual dos usuários “leitores”. Tanto quanto possível, estas recomendações devem 

ser postas em prática, independentemente da linguagem estético formal e das 

múltiplas interferências do projeto. Estas interferências podem ser funcionais, 

simbólicas, semióticas (especialmente nas dimensões: sintáticas, semânticas, 

pragmáticas, etc.), sempre tendo em vista um processo mais amplo de interface da 

informação entre os receptores leitores e receptivos no meio de comunicação. 

(GOMES, 2003, p.161). 

 

Em um primeiro momento, a escrita era o que importava para a representação da 

informação no Correio Brasiliense e, devido às condições materiais, sua ergonomia era 

simples, suas folhas eram rústicas, a tipografia era formal e serifada e havia um grid 

moldado à rigidez, destacando um atraso no desenvolvimento do produto, que anda de 
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mãos dadas com o analfabetismo visual. O jornal enquanto veículo obedecia, ainda, à 

fragilidade tecnológica da época e baseava-se na palavra escrita. 

 

Todas as palavras do mundo não bastam para descrever um balde, embora seja 

possível dizer em poucas palavras, como se faz um balde. Essa inadequação das 

palavras em transmitir uma informação visual, sobre objetos foi um entrave real ao 

desenvolvimento das ciências na Grécia e em Roma. Plínio, o velho, registra a 

inabilidade dos botânicos gregos e latinos no que respeita aos meios de 

transmissão de informação sobre plantas e flores: “Por aqui se vê que outros 

escritores se contentaram com uma descrição verbal das plantas; em verdade, 

alguns deles se quer as descreveram, limitando-se, na maior parte, alinharem pura 

e simplesmente os seus nomes...”. (MCLUHAN, 1964, p.182). 

 

Ainda, de acordo com Mcluhan (1964, p. 182), a ideia de que a informação visual 

não poder ser armazenada verbalmente, acentua o fato de que “a ciência, no mundo 

ocidental, sempre esteve na dependência do fator visual”. 

 

2.2. Evolução tecnológica 

 

A questão tecnológica foi uma das primeiras barreiras a serem quebradas para que 

o processo de veiculação da informação em massa fosse possível. Retomando um pouco 

a história dessa evolução, é impossível não se deparar com a referência histórica da 

comunicação, que se deu através do desenvolvimento tipográfico. 

A ideia de que as escritas, registradas e armazenadas, precisavam ser distribuídas 

em um processo mecânico levou à criação e a invenção da prensa por Johannes Grenfleish 

Zum Gutemberg (1400-1468), em meados dos anos 1440. Segundo MEGGS e PURVIS 

(2011, p. 97), “Gutemberg [...] trabalhou durante dez anos para obter sua primeira 

impressão e vinte anos até imprimir o primeiro livro tipográfico, chamado de Bíblia de 42 

linhas” (figura 31).  

Ao juntar o domínio da metalurgia, que gerou os tipos móveis, com o princípio da 

prensa, antes utilizada para espremer uvas e fazer vinho na Grécia, Gutemberg 

inicialmente começou a dar um direcionamento às escritas e à acessibilidade delas. A 

invenção representou mais do que um avanço tecnológico, pois possibilitou a igualdade do 

conhecimento. 

Na época, a Europa em plena transformação e com fervor de novidades, onde a 

urbanização se acentuava, o sistema produtivo prenunciava a transformação das 



58 
 

corporações em unidades pré-industriais e ocorria uma enorme expansão cultural, a prensa 

de tipos móveis representou uma revolução social e cultural, mesmo que prematura aos 

olhos dos não leitores. Ela ajudou a reproduzir os conhecimentos em escala, o que 

significou expansão da informação para novos segmentos sociais. 

 

Figura 31 - página da bíblia de 2 colunas e 42 linhas, processo  

tipográfico e finalização das iluminuras desenhadas a mão. 

 

Fonte: História do Design Gráfico, 2009. 

 

A estrutura de grid que Gutemberg utilizou para produzir a bíblia, inicialmente, já 

começava a dar indícios para a organização espacial de uma página de jornal, organizada 

em linhas e colunas, que passam uma noção de velocidade de leitura. 

Para Gomes (2003, p.162), “a diagramação básica gera uma estrutura morfológica, 

é organizada em colunas estreitas, de mesma largura, com espacejamento adequado entre 

elas e em quantidade bastante variável”.  

Um dos princípios do design estava sendo aplicado inicialmente, seguindo o 

conceito de “equilíbrio e simetria”, atrelado à ergonomia visual da página e que, 

futuramente, iria organizar as publicações nos jornais, livros e revistas. 

Mas, nesse período, os primeiros jornais apresentavam uma estrutura textual de 

estrutura rígida, blocada em colunas, devido à precariedade dos equipamentos de 

reprodução. O apelo visual ficava por conta das ilustrações com pouca definição visual, 

sendo esculpidas em matrizes de clichê entalhadas na madeira ou metálicas de chumbo.  

Até o fim do século XIX, o crescimento da impressão, mesmo com o surgimento do 

processo tipográfico, era lento e custoso. Os tipos móveis eram ainda desenvolvidos e 
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produzidos à mão. Nesse cenário de produção surgiram os “compositores”13, que tinham 

de arcar com a capacidade de produção dos jornais e livros da época. 

 

Figura 32 - gravuras, Gutenberg, tipos móveis e compositores em sua oficina. 

 

Fonte: História do Design Gráfico, 2009  

 

Segundo Bann (2006, p.10-11), um compositor manual podia diagramar cerca de mil 

caracteres por hora (figura 32, à direita). Assim, as gráficas que imprimiam materiais 

editoriais precisavam de muitos compositores para o ritmo de publicações. 

 

A composição tipográfica manual e a posterior redistribuição dos tipos na caixa de 

trabalho ainda eram um processo lento e caro. Por volta da metade do século XIX, 

as impressoras podiam produzir 25 mil cópias por hora, mas cada letra de cada 

palavra de cada livro, jornal ou revista precisava ser composta manualmente. 

Enquanto design do objeto a invenção ainda tinha que sofrer atualizações futuras 

para dar maior dinamismo de produção e consequentemente expandir seu legado 

para a produção e distribuição dos materiais: livros, revistas e jornais. (MEGGS, 

2011, p. 182-183). 

 

Vários estudos e tentativas foram feitos para minimizar o tempo de produção e 

aproveitar o processo de compor os tipos de Gutemberg de uma maneira mais ergonômica. 

Em 1886, Ottmar Mergenthaler aperfeiçoou seu equipamento chamado de Linotype (figura 

33), um equipamento revolucionário para época, que iria chamar a atenção de vários 

investidores, pois quem obtivesse sua patente teria o poder de transmissão da informação 

atrelado ao processo produtivo. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Profissionais especializados na montagem de linhas de textos, segundo o Novo Manual de Produção Gráfica.  
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Figura 33 -A Linotype Modelo 5 se tornou a força motriz  

da composição, com teclados e matrizes. 

 

Fonte: História do design gráfico, 2009 

 

Em uma análise sobre o tema, Hollis (2001, pgs. 25-26) comenta sobre o interesse 

na patente do novo equipamento, “Mark Twain investiu milhões de dólares na busca da 

composição automática. Antes da invenção da Linotipo, o alto custo e o ritmo lento da 

composição limitavam até os maiores jornais diários a oito páginas e os livros continuavam 

relativamente preciosos”. 

Mais tarde, um segundo equipamento iria fechar de vez o ciclo sobre o tipo-

montagem. No ano de 1890, o sistema conhecido como Monotipo (figura 35), inventado 

por Tolbert Lanston, ganhou notoriedade no cenário gráfico. Basicamente, o equipamento 

era estruturado em duas partes: um teclado e uma fundidora que, por sua vez, fundia os 

tipos em uma ordem correta. Esse equipamento concedeu uma nova luz para o processo 

de reprodução e velocidade na composição dos layouts. Com os dois processos em pleno 

funcionamento (Linotipo e Monotipo), era possível criar composições visuais com os tipos 

de uma maneira rápida e notória. 
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Figura 34 - Gravura do equipamento monotipo. 

 

Fonte: Lettersoress Commons, 2020 

 

Do ponto de vista contemporâneo, é curioso analisar e conseguir identificar que a 

estrutura e o posicionamento das teclas da Linotipo e do Monotipo são atemporais, 

organização que permanece até hoje. 

Depois do Linotipo e do Monotipo, houve mais um avanço na história da produção 

editorial. O Litográfico concedeu uma nova dimensão para a informação visual, conectando 

as tipografias e os estilos tipográficos para a caracterização das referências visuais do 

período, ao contrário do que se tinha até então: processos de finalização em ambiente 

monocromático, com um leve tom cinza para diferenciar a informação, quando necessário.  

Bann (2010, p. 88) refere-se à litografia14 como sendo “o trampolim para as artes 

gráficas, litografia (do grego, literalmente “impressão por pedra”). O processo foi inventado 

em 1796, pelo autor bávaro Aloys Senefelder (1771-1834)”. 

O mais importante no processo litográfico é que ele quebrou a monotonia visual 

monocromática, possibilitando e abrindo uma era das cores nas edições dos jornais e 

outras mídias. A nova tendência de reprodução e visualidade abria as portas para novas 

                                                 
14 Processo de impressão com matriz de pedra. Podia ser escavada ao redor de uma escrita com lápis oleoso e convertida em uma 

lâmina de impressão em relevo. 
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possibilidades de aplicação, principalmente nas artes gráficas e no campo do design, com 

a nova área de estudos tendo como norte as teorias relacionadas às cores e às suas 

aplicações. 

 

A cor é mais do que um fenômeno óptico, mais do que um instrumento técnico. Os 

teóricos das cores diferenciam as cores primárias (vermelho, amarelo, azul) das 

cores secundárias (verde, laranja, violeta) e das cores mistas, subordinadas (como 

rosa, cinza, marrom); não há unanimidade a respeito de o preto e o branco serem 

cores verdadeiras; em geral, ignoram o ouro e o prata como cores – apesar de, na 

psicologia, cada uma dessas 13 cores ser autônoma, não podendo ser substituída 

por nenhuma outra. E todas são igualmente importantes. (Heller (2008, p. 25). 

 

O século XIX foi muito especial, segundo aponta Guimarães (2003, p. 19-20), para 

o desenvolvimento das teorias das cores, com o surgimento de várias novas abordagens: 

o primeiro estudo interdisciplinar da cor (a Farbenlehre, de Johann Wolfgang von Goethe); 

os principais tratados de filosofia e os estudos dos processos da visão cromática e da 

percepção das cores (destaque para Thomas Young, Hermann L. F. Helmholtz, James 

Clerk Maxwell e Ewald Hering); a psicologia da percepção (com Gustav Fechner); os 

princípios de harmonia e contraste [...], e outras disciplinas das ciências humanas que 

passaram a se ocupar das cores, como linguística e a história.  

A partir dos anos 80 o processo de impressão de produção offset revolucionou todo 

o mercado gráfico, editorial e publicitário, permitindo a liberdade criativa dos designers e 

aproximando o jornalista da produção a ser veiculada, proporcionando maior agilidade nas 

matérias. Assim, a era da tipografia de Gutemberg e da própria litografia chegava ao seu 

período de estado nostálgico. 

 

O offset propiciou ainda mais agilidade ao jornalismo. Nesta fase, há um aumento 

na quantidade de informações, uma melhoria na reprodução de imagens e 

consequente aumento na demanda de fotografias e infográficos. Os textos passam 

a ser menores e mais objetivos e dividem cada vez mais o espaço com as imagens 

e demais elementos gráficos. O design passa a ser agora uma exigência, diante de 

tantos componentes a coordenar. Outras mídias, como a televisão e as revistas 

semanais passam a influenciar a enunciação nos periódicos diários, pelo 

bombardeamento de imagens que proporcionam. As matérias passam a ser mais 

fragmentadas e mais ilustradas. (FREIRE15, 2010, p. 295). 

                                                 
15 FREIRE, Eduardo Nunes. O design no jornal impresso diário. Do tipográfico ao digital. Revista Galáxia, São Paulo, n. 18, p.291-310, 

dez.2009. 
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Figura 35 - representação das etapas gráficas ao digital 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020. 

Produzido pelo autor, 2020. 

 

A extensão do sistema offset e seu desenvolvimento tecnológico claramente 

estabelecem um novo patamar de produção e qualidade de impressão. As imagens podiam 

ser reproduzidas em alta qualidade, o que daria suporte ao jornal diário impresso, pois a 

partir da década 70 o jornal começou a travar a batalha com os outros veículos de 

informação, como as TVs, rádios e, futuramente, a internet. 
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2.3. A Imagem e o Jornal 

 

No início do século XX ocorreu uma série de transformações científicas e 

tecnológicas que se refletiram na vida cotidiana e na remodelação das cidades.  

De acordo com Scalzo (2004, p. 29), “as revistas acompanham essa euforia – 

centenas de títulos são lançados – e, com as inovações na indústria gráfica, apresentam 

um nível de requinte visual antes inimaginável”. 

Nessa época, as publicações dividiam-se entre as de variedades e as de cultura. 

Vários grupos de intelectuais fundaram a sua própria revista - entre elas, a Klaxon, que 

divulgou os ideais da Semana de Arte Moderna de 1922. As caricaturas, que tiveram seu 

auge a partir de 1849, continuavam em alta e, ao mesmo tempo, com o avanço dos 

processos de impressão, as fotografias também ganhavam espaço nas páginas das 

revistas. Ainda segundo Scalzo (2004, p. 29), “a revista da Semana, lançada em 1900, é 

pioneira na utilização sistemática de fotos, especializando-se em fazer reconstituições de 

crimes, em estúdios fotográficos”.  

 

A visibilidade técnica (a qualidade da imagem) impõe-se como modelo estético, 

inicialmente na televisão, mas também nos painéis publicitários e em todas as 

mensagens visuais [...] A precedência da imagem sobre o texto muda a importância 

da matéria escrita e a submete a leis mais impressionistas e aleatórias. A aparência 

e a dinamicidade da página é que se tornam agora decisivos. (VELHOS, 2005, p.3, 

apud MARCONDES Filho, 2000, p.31). 

 

Vilém Flusser (2011, p. 21) defende a ideia de que imagens são superfícies que 

pretendem apresentar algo. Na maioria dos casos, algo que se encontra lá fora, no espaço 

e no tempo. As imagens são, portanto, resultado do esforço de se subtrair duas das quatros 

dimensões espaço temporais para que se conservem apenas as dimensões do plano. Para 

Lucia Santaella (2002, p.112), “existem três paradigmas no processo evolutivo de produção 

da imagem: o paradigma pré-fotográfico, o fotográfico e o pós fotográfico”. 

Os conceitos foram aplicados no decorrer da história do jornal. As imagens criadas 

se estabeleceram como fontes visuais de destaque da informação, que dentro do conceito 

do design seriam a segregação da forma. João Gomes Filho (2004, p. 30) define a 

“segregação como sendo a capacidade perceptiva de se parar, identificar, evidenciar ou 

destacar unidades formais em um todo compositivo ou partes desse todo”. 

As imagens não estão diretamente conectadas ao termo fotografia. Para a infografia, 

elas podem ser as imagens técnicas (figura 36), produzidas ou criadas por aparelhos 



65 
 

técnicos que, por sua vez, podem remontar um estágio imagético. Nessa linha é possível 

entender que: 

 

Aparelhos são produtos da técnica que, por sua vez, é texto científico aplicado. 

Imagens técnicas são, portanto, produtos indiretos de textos - o que lhe confere a 

posição histórica e ontológica diferente das imagens tradicionais. Historicamente as 

imagens tradicionais precedem os textos, por milhares de anos, e as imagens 

técnicas sucederem os textos altamente evoluídos. (FLUSSER, 2011, p.29). 

 

Figura 36 p matéria sobre dependência química,  

Jornal Folha de São Paulo, imagens técnicas. 

 

Fonte: Mostra internacional de infografia, 2008 

 

As imagens técnicas ganharam poder visual na relação com o texto, criando uma 

harmonia entre a matéria jornalística e a visualidade da informação. Essa estrutura é um 

dos caminhos usados pela infografia, uma reprodução da narrativa que, no contexto geral, 

pretende traduzir uma informação técnica. 
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Rodolfo Fuentes (2006, p. 79) relaciona a imagem técnica (a exemplo da figura 37) 

como sendo para o homem a ideia de ilustrar, “desenhar e representar, em se tratando de 

uma atividade tão primária e tão vital como são as necessidades mais básicas. Acompanha 

sua necessidade de comunicação desde as sociedades humanas mais antigas”. 

As imagens e os discursos são apresentados de forma interligada. Estão unidos e 

desempenham um papel informativo na comunicação. Desde a invenção de Gutenberg, a 

representação visual nos livros cresceu de forma exponencial e passou por evoluções 

tecnológicas, como apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, desde as iluminuras 

desenhadas à mão, a xilogravura com propriedade produtiva e a gravura em metais para 

produção e reprodução. A etapa da gravura permite o aparecimento do suporte que 

revoluciona o contexto teórico ou mesmo discursivo da linguagem visual, a própria 

fotografia. 

Santaella (2002, p. 113), “Com a invenção da fotografia, no século XIX, e o advento 

do jornal e da revista, a imagem foi se tornando cada vez mais proeminente nas relações 

com a palavra”.  

 

Fotografias são onipresentes: coladas em álbuns, reproduzidas sem jornais, 

expostas em vitrines, paredes de escritórios, afixados contra muros sob forma de 

cartazes, impressas em livros, latas de conservas, camisetas. O que significam tais 

fotografias? Segundo considerações precedentes, significam conceitos 

programados, visando programar magicamente o comportamento dos seus 

receptores. (FLUSSER, 2011, p. 57). 

 

Esse novo processo da fotografia abriu uma visão para o novo mundo. Para Flusser 

(2011), o universo da fotografia representa o mundo lá fora. A fotografia é introduzida no 

jornal e em revistas com o objetivo de dar uma nova visão sobre as narrativas jornalísticas 

ou mesmo documentais.  

Mcluhan (1964, p. 214), entende que “a consciência do poder de transformação da 

fotografia muitas vezes transparece nas estórias populares, como de uma mulher que 

exclamou: “Mas que amor de criança!”) – para ouvir da mãe a seguinte resposta: “A senhora 

tinha que ver uma fotografia dela”. 

A fotografia nos jornais e revistas traduzem a narrativa ou procuram completar a 

decodificação dessa narrativa. Também dão suporte ao subconsciente para interpretá-las. 

Segundo Jung (2008, p. 18), “o homem utiliza a palavra escrita e falada para expressar o 

que se deseja comunicar. Ela é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso 

de sinais e imagens não estritamente descritivos”.  
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Ao sair de uma estrutura totalmente textual narrativa (figura 37), os jornais dão início 

a uma nova era de visibilidade jornalística, onde a compreensão não se torna mais um fator 

isolado. 

 

Ninguém pode desfrutar uma fotografia solitariamente. Ao ler e escrever, pode-se 

ter uma ilusão de isolamento, mas na fotografia não favorece uma tal disposição. 

Se há qualquer razão em deplorar o aparecimento de formas artísticas coletivas e 

corporativas, como a imprensa e o cinema, sem dúvida ela está relacionada ao fato 

de essas formas novas desgastarem as tecnologias individuais anteriores. 

(Mcluhan, 1964, p. 215). 

 

Figura 37 – Veiculação de imagens e fotos. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020. Reproduzido pelo autor, 2021. 

 

A fotografia, de mera alternativa para a obtenção ou feitura de imagens de coisas 

já vistas pelos olhos, tornou-se testemunho ocular das coisas que nossos olhos 

nunca podem ver diretamente. [...] Não apenas expandiu a escala dos nossos 

conhecimentos visuais, mas com sua reprodução na imprensa causou uma 

completa revolução na maneira como utilizamos os nossos olhos e, especial, nos 

tipos de coisas que nossas mentes permitem que os nossos olhos nos informem. 

(CARDOSO, 2006, p.60 Apud Ivins Jr., 1953, p 134). 

 

Já para Santaella (2002, p.112), “a fotografia nunca é mais do que um canto 

alternado de ‘Olhe’, ‘Veja’, ‘Aqui está’; ela aponta o dedo um certo frente-a-frente (figura 

38), e não pode sair dessa pura linguagem dêictica. [...] a fotografia é crua, em todos os 

sentidos da palavra. [...] é toda evidência”. 



68 
 

Figura 38 - fotografias em destaque. 

 

Fonte: Montagem pelo autor, 2020.  

Reproduzido pelo autor, 2021. 
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2.4. Design no jornal e as cores da informação 

 

2.4.1. Design 

A partir do século XXI o jornal impresso diário ressurge com novas necessidades 

visuais, perceptivas e ergonômicas. A tecnologia e a internet forçam a transformação para 

que o produto jornal tenha a mesma visibilidade das outras mídias. Os conceitos de design 

gráfico começam a ser utilizados de forma mais pragmática na construção e elaboração do 

jornal. Dessa forma surge o conceito de jornal visual. Kanno (2003, p. 12) entende que, “o 

ser humano é um ser visual. É de sua natureza assimilar primeiro as imagens. Primeiro, 

nós aprendemos visualmente, depois começamos a falar, e muito depois conseguimos 

entender e escrever as palavras”.  

Antes de entrar diretamente nessa transformação visual que o jornal sofre durante 

sua existência, é preciso analisar e refletir sobre o termo design, e o quanto ele contribui 

para essa transformação. O jornal, assim como as mídias visuais, seguiu as tendências 

das artes visuais de cada época, a exemplo da tipografia, da ilustração, da fotografia, dos 

formatos e dos fatores ergonômicos. 

Hollis (2005) aponta que até o final do século XIX as artes gráficas eram 

essencialmente produzidas em preto e branco e impressas em papel, e que a relação entre 

imagem e fundo, entre os espaços com tinta e os espaços sem tinta, o positivo e o negativo, 

tornou-se fundamental para a estética do conjunto. Permitido com o avanço tecnológico, o 

design gráfico e suas premissas, acabam se introduzindo no jornal e reforçando a 

necessidade de se ter uma estética visual mais atraente e funcionalidade ativa, nessa linha 

de pensamento é preciso entender até aonde vai a arte e onde começa o design.  

Fuente (2006, p.23) diz que “[...] ambas as disciplinas - arte e design - caminham 

juntas, mas com uma diferença fundamental: o design é veículo da informação, com isso 

surge um novo elemento substancial na ordem científica, tecnológica, política e cultural: a 

comunicação / informação”. 

Esse tipo de estrutura inicial do produto jornal iria brigar com as outras mídias, como 

a TV, o cinema e o rádio. Nitidamente, a TV foi o meio que mais se propagou e se destacou 

durante os últimos anos. Na citação a seguir por Mcluhan, passa a ideia central do efeito 

da propagação da TV e os efeitos e as novas percepções adquiridas. 

 

Depois da TV muitas coisas já não funcionam tão bem. Tanto o cinema como as 

revistas, no âmbito nacional, foram duramente golpeados por esse novo meio. Até 

as histórias em quadrinhos declinaram bastante. Antes da TV, o fato de Joãozinho 
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não ler causava muita preocupação; depois da TV, Joãozinho passou a dispor de 

todo um conjunto de percepções já não é o mesmo. (MCLUHAN, 1964. p. 350). 

 

Os jornais, inicialmente estáticos, não ofereciam mais do que conteúdo informativo 

na sua essência, com pouca pregnância16 da forma (figura 40), sem conceitos e aplicação 

de design visual e uma padronização tipográfica romana antiga. Filho (2000, p. 37) entende 

que: “Uma boa pregnância pressupõe que a organização formal do objeto, no sentido 

psicológico, tenderá a ser sempre a melhor possível do ponto de vista estrutural. Assim, se 

tornava um rival fácil de ser abatido, diante das novas mídias. A falta de conhecimento 

visual - e até um certo analfabetismo neste sentido - gerava uma estagnação do jornal 

enquanto meio comunicacional e até mesmo enquanto produto.  

 

A tendência a associar a estrutura verbal e a visual é perfeitamente compreensível. 

Uma das razões é natural. Os dados visuais têm três níveis distintos e individuais: 

o input visual, que consiste de miríades de sistemas de símbolos; o material visual 

representacional, que identificamos no meio ambiente e podemos reproduzir 

através do desenho, da pintura, da escultura e do cinema; e a estrutura abstrata, a 

forma de tudo aquilo que vemos, seja natural ou resultado de uma composição para 

efeitos intencionais. (DONDIS, 2008, p.20)  

 

Figura 39 - O Estado de S. Paulo: páginas da edição  

de 30 de outubro de 1960 - pag. 4 

 
Fonte: Acervo OESP, 2020. 

                                                 
16 Lei básica da Percepção Visual da Gestalt. José Gomes Filho, Gestalt do Objeto: Sistema de leitura visual da forma.  
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Segundo Souza (2001, apud LAREQUI, 1994, p. 21), “o design de imprensa, tal 

como o entendemos hoje, nasceu nos anos sessenta, em parte devido à influência da 

televisão e ao aparecimento da impressão em offset”. 

As leis da Gestalt introduzem e apresentam esse mundo da interpretação visual aos 

veículos de comunicação. Os conceitos básicos de: Unidades, Segregação, Unificação, 

Fechamento, Continuidade, Proximidade, Semelhança e Pregnância da Forma irão 

apresentar uma nova forma de se compor uma estrutura visual, se adequando aos objetos. 

 

A Gestalt é uma escola de psicologia experimental, considera-se que Von 

Ehrenfels, filósofo vienense nos fins do século XIX, foi o precursor da psicologia da 

Gestalt. Mais tarde, por volta de 1910, teve seu início mais efetivo por três nomes 

principais: Max Wertheimer (1880/1943), Wolfgang Kohler (1887/1967) e Kurt 

Koffka (1886/1941), da Universidade de Frankfurt. (GOMES, Filho, 2008, p. 18). 

 

O movimento da Gestalt atua diretamente no campo da teoria da forma, com estudos 

da percepção, linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta 

exploratória e dinâmica dos grupos sociais. 

 

Várias disciplinas têm abordado a questão da procedência do significado nas artes 

visuais. Artistas, historiadores da arte, filósofos e especialistas de vários campos 

das ciências humanas e sociais já vêm há muito tempo explorando como e o que 

as artes visuais "comunicam". Creio que alguns dos trabalhos mais significativos 

nesse campo foram realizados pelos psicólogos da Gestalt, cujo principal interesse 

têm sido os princípios da organização perceptiva, o processo da configuração de 

um todo a partir das partes. (DONDIS, 2008, p. 22) 

 

Hollis (2006) defende ainda que as premissas do design gráfico são identificar, 

informar, instruir, apresentar e promover, em uma relação muito próxima às características 

do produto jornal. Com esses novos conceitos de aplicação, o design gráfico estabelece 

uma nova fase, na própria construção e elaboração das páginas dos jornais.  

O design fez parte inicialmente de um mundo industrializado e em plena expansão 

social e econômica, acompanhou tendências e necessidades humanas até a chegada 

desse novo mundo digital, que gerou uma linguagem de gramática imprecisa e vocabulário 

em contínua expansão. Muitas são as discussões sobre o termo design17 e sua origem, 

                                                 
17 Dicionário Michaelis: 1 Conceito de qualquer produto de acordo com seu ponto de vista estético e sua 

funcionalidade: O design italiano de móveis é considerado um dos melhores do mundo. 2 COMUN - programação visual. 3 desenho de 

produto. 4 desenho industrial. Design gráfico, DES: conjunto de técnicas e conceitos de estética, aplicados a projetos visuais. 

ETIMOLOGIA inglês 

http://michaelis.uol.com.br/busca?palavra=programa%C3%A7%C3%A3o&expressao=programa%C3%A7%C3%A3o%20visual&r=0&f=0&t=0
http://michaelis.uol.com.br/busca?palavra=desenho&expressao=desenho%20de%20produto&r=0&f=0&t=0
http://michaelis.uol.com.br/busca?palavra=desenho&expressao=desenho%20de%20produto&r=0&f=0&t=0
http://michaelis.uol.com.br/busca?palavra=desenho&expressao=desenho%20industrial&r=0&f=0&t=0
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mas todas remetem ao mesmo sentido sobre sua funcionalidade e sua importância 

enquanto objeto da comunicação. Flusser (2007) debate sobre o tema através um posto 

de vista diferente do habitual, quando se trata do termo design.  

 

Em inglês, a palavra design funciona como substantivo e também como verbo [...]. 

Como substantivo significa, entre outras coisas, “proposito”, “plano”, “intenção”, 

“meta”, “esquema maligno”, “conspiração”, “forma”, “estrutura básica”, e todos 

esses outros significados estão relacionados a “astúcia”, e a “fraude”. Na situação 

de verbo – to design – significa, entre outras coisas, “tramar algo”, “simular”, 

“projetar”, “esquematizar, “configurar”, “proceder de modo estratégico”. A palavra é 

de origem latina e contém em si o termo signum, que significa o mesmo que a 

palavra em alemã Zeichen (“signos”, “desenho). (FLUSSER, 2014, p. 181). 

 

Já em uma palestra num seminário em 1959, Golden conclamava os designers a 

terem um senso de responsabilidade e um entendimento racional da função de seu 

trabalho. Meggs e Purvis (2007, p. 525), definiram a palavra design como um verbo “que 

significa projetar algo para ser comunicado a algum”, e acrescentaram que a função 

principal do designer é garantir que a mensagem seja comunicada precisa e 

adequadamente.  

Na visão de Fuentes (2006, p. 49), “o designer gráfico é alguém que pode 

transformar o mundo e o que nele acontece em signos e imagens, que podem fazer o 

visível invisível”. O conhecimento das teorias do design gráfico possibilita a ideia do novo 

jornalismo visual, atribuindo algumas técnicas que possibilitam essa transição da 

formalidade inicial para uma proposta mais contemporânea.  

 

Os elementos visuais são manipulados com ênfase, cambiável pelas técnicas da 

comunicação visual, numa resposta direta ao caráter do que está sendo concebido 

e ao objetivo da mensagem. A mais dinâmica das técnicas é o “contraste”, que se 

manifesta numa relação de polaridade com a técnica oposta, a “harmonia”. Não se 

deve pensar que o uso das técnicas só seja operativo nos extremos; seus usos 

devem expandir-se, num ritmo sutil, por um continuum compreendido entre uma 

polaridade e outra, como são todos os graus de cinza existentes entre o branco e 

o negro. (DONDIS, 2003, p. 23 e 24). 

 

Wollner (2005), em uma entrevista, aborda a questão de como se fazer design. Ele 

entende que é preciso se informar para dar a forma informação. Nesse sentido, o design 

no jornal só foi possível depois do entendimento de sua evolução e de sua necessidade de 

transformação enquanto objeto.  



73 
 

Um jornal é um veículo que transmite notícias e ideias. O design é uma parte 

integrante deste processo. Nós começamos com uma folha branca de jornal e um 

mosaico de ideias que queremos comunicar e essa é a função do design de jornais: 

apresentar esse mosaico de um modo organizado e compreensivo. Para fazer isso, 

o designer usa um tipo de texto, um tipo de exposição, fotografias, linha de trabalho, 

espaço em branco e uma sequência de páginas na mais adequada combinação 

(DAMACENO apud Zappaterra, 2007, p.7). 

 

As características do design que irão transformar essa folha em um suporte visual 

estão diretamente ligadas às questões de uma boa aplicação das técnicas visuais como: 

unidade, harmonia, contraste e movimento. Tais técnicas se moldaram durante os anos da 

existência do jornal, acompanhando sua evolução. Hollis (2006) entende que “as técnicas 

visuais são como agentes no processo da comunicação visual; é através de sua energia 

que o caráter de uma solução visual adquire forma”. 

É possível entender a relação das técnicas visuais e conceitos de design quando se 

faz uma análise dos projetos de uma página interna de jornal de 1970 a 2020 conforme 

(figura 40). 

 

Figura 40 - Páginas internas do Jornal O Estado de S. Paulo  

1970 a 2020, sequência de 10 em 10 anos 

 

Fonte: acervo.estadao.com.br, 2020. Reproduzido pelo autor, 2021. 
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É possível observar que, ao longo dos anos, elementos gráficos são incorporados 

ao jornal, contribuindo com a percepção visual. Eles se tornaram mais presentes devido à 

discrepância entre os meios digitais e o impresso. 

Os elementos visuais gráficos são trabalhados para favorecer o reconhecimento e o 

direcionamento das informações ao que se configura como aquilo que o ser humano 

imagina, reconhece e identifica no meio ambiente, criando assim um alfabetismo visual, ou 

repertório. Para Coelho Netto (2007, p. 123), “entende-se por repertório uma espécie de 

vocabulário, de estoque de signos conhecidos e utilizado por um indivíduo”. Com isso o 

design irá buscar no meio ambiente os signos familiares aos homens como: linha, cor, 

forma, direção, textura, escala, dimensão e movimento, ao mesmo tempo em que se 

pretende e precisa criar uma organização desses elementos. A Tabela 2, abaixo, mostra a 

quantidade de informação e a necessidade de sua organização em um espaço físico, como 

o jornal. 
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Tabela 2 - Elementos visuais gráficos do jornal contemporâneo. 

 

Fonte: produzido pelo autor, 2020. 

 

Portanto esses elementos visuais, não são somente para efeitos decorativos ou 

ilustrativos, servem como pontos de atenção, indicação e direcionamento do receptor.  
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2.5. A cor e o formato como informação 

 

Outro aspecto marcante nessa transição do jornal foi a imputação e o surgimento 

das cores no meio impresso, um fato que transforma o suporte para que os elementos 

visuais usados no alfabetismo visual se tornem mais pragmáticos enquanto comunicação. 

Estudos como o da psicodinâmica das cores irão introduzir informação às cores. Dabner 

(2006, p. 52) contextualiza a função do design em relação ao fator cor: “a cor é um elemento 

visual mais excitante com o que lida o designer. Dá variedade e personalidade a um design 

é dá-lhe uma dimensão espacial”. 

Já Hollis (2005) relata que as cores podem definir e ditar a maneira como se lê as 

informações, acreditando que as cores possibilitam o realismo, ao passo que também 

podem remover o sentimento de uma imagem.  

E, na perspectiva de Magalhães (2003), as cores são até capazes de criar uma 

rebeldia para os jornais impressos. 

 

Enquanto uma imagem televisual, a imagem da web e as imagens produzidas em 

revistas já são quase na sua totalidade coloridas, por motivos econômicos as 

páginas de jornal ainda intercalam páginas impressas em monocromia18, 

policromia19 (especialmente a quadricromia20, que é a utilização em 4 cores básicas 

para reproduzir, por combinação, todos os matizes possíveis na impressão) ou 

bicromia (o uso de duas cores, geralmente o preto acompanhado de outra cor 

escolhida para detalhes e destaques e eventualmente combinação com tons de 

cinza das produções fotográficas ou ilustrações, recursos conhecidos como 

“duotone”). (GUIMARÃES, 2003, p. 83-84). 

 

O fato é que, a partir da década de 80, quando grande parte dos jornais começa a 

ser produzida com a tecnologia offset, as cores possibilitam aos jornais estabelecerem um 

vínculo informativo semiótico com seus leitores, sendo quase uma manipulação dos 

sentidos visuais.  

De acordo com Heller (2000), existe uma relação entre as cores e como elas afetam 

a emoção e a razão diante de um ambiente apresentado, gerando a escala de preferência 

(figura 41). 

 

 

                                                 
18  Referência para o uso de 1 cor apenas. Produção Gráfica, Lorenzo Baer, 1995 
19 Referência para o uso de mais de 1 cor. Produção Gráfica, Lorenzo Baer, 1995 
20 Referência para o uso de 4 cores. Produção Gráfica, Lorenzo Baer, 1995 
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Figura 41 – Preferência das cores. 

 

Fonte: A psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão, 2000 

 

Não existe cor destituída de significado. A impressão causada por cada cor é 

determinada por seu contexto, ou seja, pelo entrelaçamento de significados em que 

a percebemos. A cor num traje será avaliada de modo diferente do que a cor num 

ambiente, num alimento, ou na arte. O contexto é o critério que irá revelar se uma 

cor será percebida como agradável e correta ou errada e destituída de bom gosto. 

Aqui cada cor será mostrada em toda contextualização possível: como cor artística, 

na vestimenta, no design de produtos e de ambientes, como cor que desperta 

sentimentos positivos ou negativos. (HELLER, 2000, p. 23-24). 

 

Gomes Filho (2004, p. 65) “ressalta que a aplicação das cores é a parte mais emotiva 

do processo visual. Possui uma grande força e pode ser empregada para expressar, e 

reforçar a informação visual” (figura 42). É uma força poderosa do ponto de vista sensorial, 

elas ainda podem fazer algo recuar ou avançar, criam uma diretriz de leitura e identificação 

da mensagem, atuam ainda para massificar e registrar o conteúdo, edição, caderno ou 

sessão de um editorial.  

 

Figura 42 - Referência de escala cromática da página 

 
Fonte: Acervo digital, Jornal Metro e Jornal Destak, 2020  
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Outra característica importante está relacionada à estrutura de leitura e acomodação 

do conteúdo jornalístico. O jornal, como produto, carrega informações textuais e visuais 

que se acomodam em um espaço visual, ou em uma linguagem mais técnica. Esse espaço 

da página horizontal e vertical é modulado por um sistema conhecido como “grid”.  

 

No design de jornais, a página é o suporte essencial para distribuição da informação 

escrita e demais elementos que configuram a mensagem jornalística. A 

diagramação de uma edição implica planejamento e organização, ou seja, um 

estudo inicial de como cada elemento será alocado na página, tendo em mente o 

efeito desejado com o layout para entregar uma proposta clara e coerente para o 

leitor. (DAMASCENO, 2013, p. 26). 

 

O conceito sobre o uso do grid e sua função não é recente. Já era de conhecimento 

dos gregos e romanos. Para a cultura moderna, o grid salta aos olhos durante a revolução 

industrial, no século XVIII, por alguns fatores: desenvolvimento produtivo, demanda em 

plena expansão de uma população urbana com poder aquisitivo maior e a necessidade de 

desenvolvimento de produtos com novos impactos visuais. Dessa forma, o design assume 

um papel fundamental com o papel de tornar bens materiais mais desejáveis. Já que todo 

o trabalho de design envolve a solução de problemas, em níveis visuais e organizativos. 

Figuras, símbolos, campos de textos, títulos e tabelas devem se reunir de forma adequada 

para transmitir a informação. 

O Grid é uma maneira de reunir os elementos de uma forma organizada, respeitando 

o aspecto funcional do sentido de leitura visual, conforme figura 43. Introduz uma ordem 

sistemática no layout diferenciando tipos de informação, e cria uma hierarquia visual, 

organizando os elementos que irão compor o projeto.  Os grids podem ser soltos, 

orgânicos, rígidos ou mecânicos.  

 

Um grid consiste num conjunto específico de relações de alinhamento que 

funcionam como guia para a distribuição dos elementos visuais num formato. Todo 

grid possui as mesmas partes básicas, por mais complexo que seja. Cada parte 

desempenha uma função específica; as partes podem ser combinadas, segundo a 

necessidade, ou omitidas da estrutura geral a critério do designer, conforme elas 

atendam ou não exigências informativas do conteúdo. (SAMARA, 2007, p. 24). 
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Figura 43 - Estrutura visual do grid 

 

Fonte: Produzida pelo autor – 2020 

 

Os projetos editoriais, assim como o jornal, precisam organizar suas informações a 

fim de se criar um ritmo ou sentido de leitura ao leitor.  

Para Dabner (2006), a grelha (grid) divide a página em blocos ou unidades. Estas 

unidades atuam como orientação para a colocação do texto, das imagens e dos títulos no 

layout. A grelha é uma “agenda”, ajudando a colocar as informações em uma ordem 

cronológica e hierarquizar essas informações. 

 

As malhas são frequentemente usadas no desenho de revista e jornais em outras 

situações em que elementos gráficos imprevisíveis precisem ser combinados de 

maneira rápida e ordenada. As escalas modulares servem mais ou menos ao 

mesmo propósito das malhas, mas são mais flexíveis. Uma escala modular, assim 

como uma escala musical, é um conjunto preestabelecido de proporções 

harmônicas. (BRINGHURST, 2005, p. 182). 

 

Inicialmente, os jornais, assim como os outros veículos, traziam uma grande 

quantidade de informação maciça, textual, estruturada de uma forma não orgânica, 

moldada à rigidez da época. A sua mudança estrutural veio com o tempo. Entre essas 
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mudanças, a própria estrutura tipográfica, sobre a qual este trabalho não objetiva esgotar 

o assunto, porque no mundo tipográfico caberiam muitas reflexões sobre ela. O intuito é 

salientar seu uso pragmático e funcional no jornal. 

Gomes Filho (2003, p.163), observa que a adoção de colunas estreitas para 

colocação de dois volumes de textos na página, com entrelinhamento adequado e a 

utilização de fontes tipográficas em caixa alta e baixa, apresentam fluidez de leitura para o 

leitor. 

 

Figura 44 - Comparação entres os grids 1875, 1960 e 2019 

 

Fonte: Produzida pelo autor – 2020 

 

É intrigante observar essas questões do design gráfico, que foram sendo 

introduzidas no jornal ou na página do jornal durante os anos. Os jornais basicamente eram 

construídos de narrativas e texto em sua composição visual, com uma introdução 

prematura de um grid, conforme apresentado (figura 44).  

A ideia de organização visual dos jornais favoreceu a recepção e a percepção da 

informação, do ritmo de leitura e da pregnância da forma. Atrelado a ela, o próprio formato 

do jornal (figura 45), que se transformou e se adaptou ao longo dos anos enquanto mídia 

impressa. Todo esse conceito de leitura e formato está associado às boas proporções e à 

lei da secção áurea, que aparecem na arquitetura, estrutura do corpo humano, assim como 

as páginas como sendo intervalos de notas musicais21.  

                                                 
21 Elementos da página com intervalos musicais, no conceito da boa proporção as páginas de materiais impressos editoriais (jornal), 

coincidem com os intervalos das notas musicais, usados também pelos tipógrafos renascentistas. Fonte: Elementos do estilo 

tipográfico, 2005, pg. 163. 
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Figura 45 - Formato de folha de produção x Formato do jornal 

 

Fonte: Produzida pelo autor, 2020 

 

Para Bringhurst (2005, p.170), “a secção áurea ou proporção áurea22 é uma relação 

simétrica, feita de partes assimétricas. Dois números, formas ou elementos incorporam a 

seção áurea quando o menor está para o maior, assim como o maior está para a soma dos 

dois”, conforme apresentado (figuras 46 e 47).  

Para os matemáticos, essa evolutiva de figuras que incorporam a secção áurea 

também define o caminho da espiral logarítmica, também conhecida como sequência de 

Fibonacci23, feita de números inteiros. Sua boa proporção é conhecida e reconhecida como 

sendo a forma perfeita da geometria e da natureza. Proporção áurea, número de ouro, 

número áureo, secção áurea e proporção de ouro foram alguns dos nomes dados e 

representados graficamente pela letra grega (Phi), que descreve a razão 1,61803399. Sua 

importância foi reconhecida e aplicada nos diversos campos da comunicação, arquitetura 

e no mundo das artes. 

 

A secção áurea era muito admirada pelos geômetras e arquitetos da Grécia clássica 

e por matemáticos, escribas e arquitetos renascentistas, que faziam 

frequentemente o uso dela em seu trabalho. Foi também muito admirada por 

artistas e artesões – incluindo aí os tipógrafos – na era moderna. A série de livros 

Penguin Classics foi fabricada por mais de meio século com o tamanho – padrão 

                                                 
22  Uma sequência evolutiva de figuras que incorporam a seção áurea também define o caminho de uma espiral logarítmica. Se os 

comprimentos mais próximos, o resultado é uma série de Fibonacci feita de números inteiros: Elementos do estilo tipográfico – 2005. 
23 Fibonacci é outro nome de Leonardo de Pisa, eminente matemático do século 11. Elementos do estilo tipográfico – 2005. 
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de 11 x 180 mm, que incorporada a secção áurea. O sistema Modulor do arquiteto 

suíço Le Corbusier também se baseia nela. (BRINGHURST, 2005, p. 173). 

 

Figura 46 - Secção Áurea, aplicação fotografia. 

 

Figura 47 - Representação modular Secção Áurea 

 

Fonte: Produzida pelo autor, 2020. 

 

Essa escala possibilitou os vários formatos físicos de jornais atuais: Broadsheet ou 

Standard (32x56cm), Berliner (31,5x47cm) e Tablóide (30,5x35,5cm), conforme (figura 47).  

Essa transformação dos formatos, e da maneira como cada formato buscou sua 

forma de informar, ou de transmitir a informação, possui uma relação direta sobre o 

conceito de matéria e forma, apresentada por Vilém Flusser. 

 

Retomemos a oposição original "matéria-forma", isto é, "conteúdo-continente". A 

ideia básica é esta: se vejo alguma coisa, uma mesa, por exemplo, o que vejo é a 

madeira em forma de mesa. É verdade que essa madeira é dura (eu tropeço nela), 

mas sei que perecerá (será queimada e decomposta em cinzas amorfas). Apesar 

disso, a forma "mesa" é eterna, pois posso imaginá-la quando e onde eu estiver 

(posso colocá-la ante minha visada teórica). Por isso a forma "mesa" é real e o 

conteúdo "mesa" (a madeira) é apenas aparente. (FLUSSER, 2007, p. 26) 
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Não importa o formato do objeto ou forma do material. Se uma vez ele está 

materializado como objeto informativo, ele sempre será um objeto informativo, mesmo que 

exista uma transformação desse material.  

Mcluhan (1964) apresenta como forma a ideia de que “o meio é a mensagem”, 

porque é o meio que configura e controla a proporção e a forma das ações humanas. 

Mesmo o produto jornal tendo feito suas transições de formatos por questões 

tecnológicas e produtivas, o jornal sempre será ele próprio, podendo sim mudar o seu 

conteúdo e a forma de informar o conteúdo. 

 

O conteúdo ou uso desses meios são tão diversos quão ineficazes na estruturação 

da forma das associações humanas. Na verdade, não deixa de ser bastante típico 

que o “conteúdo” de qualquer meio nos cegue para a natureza desse meio. 

(MCLUHAN, 1964, p. 23) 

 

Gomes Filho (2004) entende que toda essa transformação geométrica está atrelada 

ao conceito de ergonomia do objeto (figura 48), uma transformação dos objetos ou formas 

de acordo com as necessidades humanas. Nesse sentido, o termo “objeto” é 

conceitualizado para todo e qualquer ambiente, sistema de produto e/ou sistema de 

informação que mantém o homem em uma efetiva relação em nível intelectual, físico e 

mental. 

Essa ergonomia é que vai dar suporte para a compreensão dos novos formatos de 

mídias, ou mesmo sobre as transformações dos formatos já existentes para novos formatos 

com necessidades atuais, assim como a transformação do impresso para o digital, do 

digital para suas ramificações e desdobramentos. 

 

Figura 48 - Ergonomia do objeto e a informação. 

 

Fonte: Produzido pelo autor, 2020. 
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2.6. Sistema Isotype aplicado a Infografia 

 

Na criação de mensagens visuais, de acordo com DONDIS (2003, p. 36), “o 

significado não se encontra somente nos efeitos cumulativos da disposição dos elementos 

básicos, mas também no mecanismo perceptivo universalmente compartilhado pelo 

organismo humano”.  

É preciso introduzir uma estrutura de elementos que se propague e que leve o 

significado já instituído em sua forma, possibilitando um alfabetismo visual.  

 

A resposta e a percepção do usuário aos símbolos são condicionadas por 

características físicas e psicológicas conhecidas como fatores ergonômicos. Para 

haver compreensão correta da mensagem é necessário que o usuário domine o 

respectivo repertório ou que a mensagem seja clara que a relação com o objeto, 

ação ou ideia seja feita imediatamente. (FORMIGA, 2011, p. 27). 

 

A infografia como suporte da informação, então, irá recorrer a mais um dos conceitos 

simbólicos do processo de linguagem, que se estrutura por meio da linguagem figurativa 

com representação do significado.  

Segundo Formiga (2011, p. 31 apud MAYER e LAUX, 1990), estudos mostram que 

símbolos relacionados à escrita traduzem a mensagem de maneira mais eficaz.  

A princípio pode-se entender que símbolos gráficos têm uma vantagem com relação 

à linguagem escrita ou verbal e que podem ser suficientes para apresentar a informação, 

desde que sejam expostos a um processo de massificação de seu significado.  

 

A significação de um signo não deve ser confundida com o significado desse signo. 

O significado é um conceito ou uma imagem mental que vem na esteira de um 

significante, e significação é a efetiva união entre um certo significado e um certo 

significante. [...] Em outras palavras significação de um signo é uma questão 

individual, localizada no tempo e espaço, enquanto o significado depende apenas 

de um sistema e, sob esse aspecto, está antes e acima do ato individual. (COELHO, 

Neto, 2007, p. 23). 

 

Outro fator que contribui de forma pontual para a ascensão da infografia como 

suporte da comunicação, e que ajuda no entendimento da mensagem, vem com o 

desenvolvimento do sistema Isotype24 de comunicação. 

                                                 
24 Isotype (International System of Typographic Picture Education, ou Sistema Internacional de Educação pela Imagem Tipográfica. 
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Na visão de Meggs e Purvis (2009, p. 423), “o passo importante rumo ao 

desenvolvimento de uma “língua mundial sem palavras” começou nos anos 1920, 

continuou pelos anos 1940 e ainda hoje tem influências importantes”.  

A ideia principal do sistema Isotype de comunicação é a aplicação de elementos 

pictográficos com a estrutura da linguagem figurativa, conforme apresentado no capítulo 1 

deste trabalho. Dois grandes nomes do design se destacaram e se estabeleceram como 

precursores desse movimento de linguagem simbólica e figurativa contemporânea: Otto 

Neurath25 e Gerd Arntz26. Foram eles que deram o rumo à infografia moderna. 

 

Nos tempos da Infografia ao serviço dos interesses dos consórcios internacionais, 

da banca especuladora e de um jornalismo cada vez menos isento e mais 

promíscuo, não é de bom tom falar dos méritos dos infografistas da Esquerda. Uma 

boa razão para tirar Gerd Arntz da gaveta dos não-falados, onde os infografistas à 

moda gostam de deixar esquecido este extraordinário designer gráfico dos anos 

1920-1930.  A colaboração de Arntz com Neurath levou a Infografia ao ponto de 

excelência e maturidade, na senda apontada pelos pioneiros do século XIX. 

(HEITLINGER, 2015, p. 41). 

 

De acordo com Moraes (2013, p. 27), “no contexto do crescimento urbano associado 

ao processo de industrialização, surgira a demanda por informações acessíveis”. O sistema 

isotype ou movimento isotype tinha por objetivo apresentar informação de modo que 

pudesse ser facilmente compreendida por “letrados”, “não letrados” ou inserindo no 

contexto do projeto, “leitores” e “não leitores”. 

 

Neurath sentia que as mudanças sociais e econômicas que se seguiram à Primeira 

Guerra Mundial demandavam comunicação clara para ajudar o público a 

compreender problemas sociais importantes relativos à habitação, saúde e 

economia. Um sistema de pictogramas elementares para apresentar dados 

complexos, particularmente dados estatísticos, foi desenvolvido. (MEGGS e 

PURVIS, 2009, p. 243).  

 

Para Neurath (1936), naquela época, ensinar pela visão se tornava cada vez mais 

importante, com perspectiva para essa nova forma de enxergar o mundo se tornar parte da 

educação geral. 

                                                 
25 Otto Karl Wilhelm Neurath (1882 – 1945), sociólogo e economista austríaco Otto Neurath foi um visionário da linguagem gráfica. 

(Infografe, 2013). 
26 Gerd Arntz (1900 – 1988), oriundo de uma família alemã de comerciantes e artesãos, já jovem mostrava forte inclinação para artista 

gráfico activista, profundamente comprometido com as causas sociais e políticas da época (História do design gráfico – 2009). 
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Otto Neurath (1936) consegue identificar na simplicidade do sistema pictográfico um 

poder de comunicação e um novo conceito a ser trabalhado (figura 49), ao entender que 

“nossa experiência introduz o entendimento de que o foco das imagens é frequentemente 

maior do que o efeito das palavras, especialmente na primeira fase de aquisição de novos 

conhecimentos”.  

Na mesma linha de pensamento e, futuramente, de contribuição fundamental para 

o sistema isotype, como artista e revolucionário, Heitlinger (2015) conclui que “Gerd Arntz 

estava ligado à Gruppe Progressiver Künstler Köln, sediada em Colónia. A sua temática 

era a vida dos operários e as lutas de classes”, como mostrado na figura 50. 

 

Figura 49 - Imagem da International Picture Language, mostrando símbolos  

alternativos para as raças humanas. Estes e os outros 4.000 desenhos de  

Arntz são os protótipos de todos os pictogramas modernos 

 

Fonte: Cadernos de tipografias e design, 2009. 

 

Símbolos são geralmente não figurativos, produto de uma convenção, enquanto os 

ícones são analógicos. À medida que a iconicidade cresce, o simbolismo e a 

abstração diminuem, de modo que quanto mais abstraídos da realidade, menos 

iconicidade. e maior simbolismo. Para que haja iconicidade, basta o esquema mais 

rudimentar da coisa representada, preservando-se a efetividade do protótipo”. 

(PERERA, 1996, p. 36-37). 



87 
 

Figura 50 - Comparação entre um sistema  

convencional e o Sistema Isotype. 

 

Fonte: International Picture Language, 1936. 

 

Para Heitlinger (2015), o sistema Isotype era predominantemente constituído de 

símbolos pictográficos, que Neurath chamava de “signos”, que poderiam ser transformados 

dependendo do contexto da informação a ser descrita. Esses pictogramas eram 

organizados seguindo uma sintaxe precisa desenvolvida por Neurath e sua equipe. O 

sistema Isotype deveria, primeiramente, oferecer os fatos mais importantes da proposição 

que estivesse descrevendo e, para tanto, o designer deveria seguir as regras propostas no 

sistema. 

Uma vez produzidos os “signos” do sistema pictografia, estaria pronto para 

apresentação e massificação dos símbolos, com o intuito de criar uma linguagem universal 

de símbolos pictográficos “esperanto27” simbólico. 

 

O objetivo era criar uma forma facilitada de comunicação, um idioma simples, que 

atravessasse fronteiras e pudesse ser absorvido em pouco tempo, pois 

                                                 
27 O esperanto, também chamado de língua universal, foi criado por volta de 1887 por Ludwig Lazarus Zamenhof (1859-1917), 

oftalmologista e filólogo polaco. 
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apresentava expressões e vocábulos das diferentes línguas existentes. Otto 

Neurath, filósofo, economista e sociólogo, percebeu que uma linguagem 

pictográfica e figurativa seria muito mais fácil de entender que a linguagem textual, 

e tentou assim a criação de um sistema de comunicação em muito semelhante ao 

descrito. Uma espécie de esperanto, mas constituído por símbolos foi o que este 

autor propôs no início do século XX. (ROSAS, 2010, p. 09-10) 

 

Figura 51 - Pictogramas de Gerd Arntz para a Isotype, década de 1930. 

 

Fonte: Pictografia Olímpica. História e Estilo Gráfico, 2010. 

 

Para Formiga (2011, p. 27), “o signo exerce a mediação entre o pensamento e o 

mundo que o homem está inserido. Os signos podem ser entendidos como intermediários 

entre nossa consciência subjetiva e o pensamento do mundo”.  

Analisando do ponto de vista da semiótica, Neto Coelho (2007) contribuiu para um 

dos conceitos de entendimento sobre o signo, em uma relação direta com o sistema 

Isotype.  

Segundo Neto Coelho (2007, p. 56), “um signo (ou representamen), para Pierce, é 

aquilo que sob certo aspecto, representa alguma coisa para alguém. [...] primeiro signo 

criará na mente (ou semiose) dessa pessoa um signo equivalente a si mesmo ou, 

eventualmente, um signo mais desenvolvido”. 

Grandes designers se apropriaram e se utilizaram da expressão do sistema isotype 

para representar seus trabalhos e afirmar o seu efeito na comunicação. 

No século XX, Lester Beall, Otl Aicher, Raymond Savignac, Dieter Rot, Peter 

Brattinga, Robert Frank, Ken Hiebert, Anton Stankowski, George Tscherny, April Greiman, 

Wolfgang Weingart, Rudi De Harak, Bob Gill, Shigeo Fukuda, Steven Heller, Jan 

Tschichold, Steff Geissbuhler, Adrian Frutiger, Greer Allen, Matthew Carter e Malcolm 

Grear eram alguns dos designers renomados. 

Na perspectiva de Rosa (2010, p. 21), “o trabalho de Otl Aicher teve um grande 

impacto no universo dos projetistas e do público em geral. Esta nova metodologia de 
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concepção de pictogramas utilizando um método sistémico tornou-se um marco 

incontornável para todos os designers”.  

Nos jogos olímpicos de 1972, em Munique, o designer alemão Otl Aicher, embebido 

dos conceitos do sistema desenvolvido por Otto Neurath, apresentou um sistema composto 

de pictogramas (figura 52), que abriu as portas para uma estandardização da linguagem, 

com o modelo aplicado em outros momentos olímpicos com formas diferente, mas com o 

mesmo conceito de informação. 

 

Figura 52 - Pictogramas para os Jogos Olímpicos de Munique, 1972. Design de Otl Aicher. 

 

Fonte: Pictografia Olímpica. História e Estilo Gráfico, 2010. 

 

Uma extensa série de pictogramas foi desenhada num grid quadrado dividido por 

linhas horizontais, verticais e diagonais. Para cada esporte olímpico foi criado um 

pictograma, que enfatizava o movimento dos atletas e seus equipamentos. Obteve-

se identificação imediata, apesar das barreiras linguísticas. Esses pictogramas 

foram amplamente usados em impressos e placas de identificação. (MEGG e 

PURVIS, 2009, p. 541). 

 

O sistema Isotype mostrou-se eficiente. Tendo como referência Meggs e Purvis 

(2009), o departamento dos Transportes dos Estados Unidos contratou o American Institute 

of Graphic Arts (Instituto Americano de Artes Gráficas - AIGA) para criar um conjunto 

mestre de 34 símbolos voltados a passageiros e pedestres para uso em espaços 

destinados ao transporte em todo o mundo, com o objetivo de transpor barreiras culturais 

linguísticas e simplificar mensagens básicas. 

Esses códigos e pictogramas serão a base para uma estruturação da infografia, que 

Flusser (2011) pontua como sendo imagens produzidas pelos códigos digitais e que estão 
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simultaneamente presentes em todos os lugares, e em outras superfícies materiais, e que 

podem ser sempre ativadas a qualquer momento.  

 

Figura 53 - Roger Cook e Don Shanosky, sistema de pictogramas  

de identificação para o Departamento dos Transportes dos  

Estados Unidos, 1974. Este cartaz apresentava os 34 símbolos 

 

Fonte: História do design gráfico, 2009. 

 

Essas peças combinavam sinalização direcional e de identificação com 

equipamentos como caixas de correio, telefones e bebedouros. Esse sistema de 

design foi tão eficaz que o The New York Times proclamou: “Voc. pode ser 

analfabeto em todas as línguas e ainda assim se deslocar pelos ambientes, desde 

que não seja daltônico”. (MEGGS e PURVIS, 2009, p. 541). 

 

Esse trabalho de dissertação de mestrado não pretende esgotar o método Isotype 

de comunicação - isso seria um trabalho à parte. O objetivo é mostrar a sua grande 

contribuição para a comunicação e a sua função dentro da infografia. 

 

Teixeira (2010, p. 15-16), “[...] o surgimento dos pictogramas criados pelo 

movimento ISOTYPE, liderado por Otto Neurath, na década de 20 do século 

passado, que ajudaram a expandir o que comumente se chama de alfabetização 

visual. Sem dúvida, até chegar à conhecida revolução do Macintosh, da Apple, há 

muita história. 
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O indivíduo que cresce no mundo moderno ocidental condiciona-se às técnicas de 

perspectiva que apresentam um mundo sintético e tridimensional por meio da pintura e da 

fotografia, meios que são, na verdade, planos bidimensionais.  

Em uma publicação online de 17 de abril de 2020, o site de artigos científicos 

relacionado a saúde, bem estar, doenças e o mundo científico, o The Lancet Public Health, 

utilizou o conceito de infografia para direcionar o tema sobre o coronavírus, usando um 

infográfico com o título “Como medidas de saúde pública e mudanças de comportamento 

público limitaram a disseminação de COVID-19 em Hong Kong” (figura 54 A). Para esse 

exemplo, o infográfico é apresentado em sua língua nativa, o inglês, para que o leitor veja 

o símbolo pictográfico e tente correlacioná-lo à interpretação, buscando, em seu 

subconsciente ou no repertório visual, um significado para cada símbolo. É um exercício 

de decodificação da mensagem. 

É possível observar a utilização dos símbolos pictográficos e de sua aplicação de 

significados para direcionar e explicar as etapas de prevenção ou mesmo de 

posicionamento em relação à situação (figura 54 B). Cada símbolo irá passar por um 

processo de aprendizado e, assim como comentado por Dondis (2003), criará um repertório 

para o “alfabetismo visual”. 

O exemplo a seguir é apenas um start (início) para as apresentações infográficas 

que estarão contidas no capítulo 3, mas que já começam a materializar o conceito e a 

aplicação da infografia como suporte da informação, contendo o conceito do sistema 

Isotype em sua elaboração. 

 

Figura 54 A - Disseminação COVID-19 em Hong Kong 

 

Fonte: Lancet Public Health 2020; publicado online em 17 de abril 
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Já na (figura 54 B), criado pelo autor, um mapa de códigos afim de instruir e educar 

o leitor ao significado de cada símbolo em questão contido no infográfico da (figura 54 A), 

essa identificação ajuda a entender quando, Dondis (2003, p.16), expõe o pensamento de 

que, “Qualquer sistema de símbolos é uma invenção do homem. Os sistemas de símbolos 

que chamamos de linguagem são invenções ou refinamentos do que foram, em outros 

tempos, percepções do objeto dentro de uma mentalidade despojada de imagens”. 

 

Figura 55 B - Descrição Sistema Isotype da figura 56A 

 

Fonte: Produzida pelo autor, 2021. 

 

Os signos devem ser claros em si mesmos, sem a ajuda de palavras, tanto quanto 

possível, ou seja, “signos vivos”. Eles têm que ser diferentes um do outro, para que 

não haja dúvida do nome correto do herdeiro, quando forem vistos novamente. Eles 

têm que ser tão simples que possam ser colocados em linhas como letras. 

(NEURATH,1936, p. 32 – p. 33, tradução nossa), 

 

Nessa linha de pensamento de Otto Neurath para a formulação dessa nova 

linguagem pictográfica, os critérios de criação dos símbolos pictográficos devem obedecer 

a padrões que irão facilitar o alfabetismo visual e a memorização do seu significado. 

Segundo Kinross (2017), citado por Walker (2019, p. 3), “o transformador Isotype 

trabalhava em prol do público, representando seus interesses. Este é o maior motivo da 

busca por clareza, honestidade e compreensibilidade na comunicação que está sendo 

feita”.  

Honestidade e clareza irão ditar as regras para a construção e a elaboração dos 

novos símbolos pictográficos, que permeiam e mantêm vivo o legado de Otto Neurath, e 
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que são usados a todo momento em nosso contemporâneo, e justificados com o uso da 

infografia como suporte da linguagem visual e da informação. 

Neurath (1940) acreditava que o método Isotype era capaz de se tornar um dos 

fatores que ajudariam a criar uma civilização onde todas as pessoas compartilhassem uma 

cultura comum, sem distância entre as pessoas educadas formalmente e as não educadas. 

 

Figura 56 - Pictogramas para o departamento de transporte norte americano 

 
Fonte: AIGA28, 1976. 

 

Hollis (2001) credita a grande funcionalidade do sistema Isotype, a duas regras 

básicas em seu desenvolvimento, seguindo o pensamento de Otto Neurath.  

Primeira regra: para qualquer representação de número, quantidade ou volume, 

deverá ser criada uma grande quantidade de signos.  

Segunda regra: a representação deverá ser livre de perspectiva, para não causar 

falha na visibilidade de interpretação do signo, pois isso geraria uma necessidade de se 

outro signos, para explicar o próprio signo. 

 

No contexto do alfabetismo visual, a sintaxe só pode significar a disposição 

ordenada de partes, deixando-nos com o problema de como abordar o processo de 

composição com inteligência e conhecimento de como as decisões compositivas 

irão afetar o resultado final. Não há regras absolutas: o que existe é um alto grau 

de compreensão do que vai acontecer em termos de significado, se fizermos 

determinadas ordenações das partes que nos permitam organizar e orquestrar os 

meios visuais. (DONDIS, 2003, p. 29). 

 

Seguindo o raciocínio de Flusser (2011), os símbolos pictográficos do sistema 

Isotype contribuem para gerar as imagens técnicas, que ajudam na visão do mundo, pois 

fazem com que o observador as olhe como janelas, e não como imagens. Dessa forma, 

um infográfico não será somente uma imagem técnica por ser estruturada de elementos 

                                                 
28 AIGA (American Institute of Graphic Arts) criou para o departamento de transporte norte-americano um sistema de sinalização 

pictográfico, que surgiu o primeiro padrão internacional no uso de pictogramas. “www.aiga.org”. 
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simbólicos decodificados, mas sim por ser superfícies que transcodificam processos em 

cenas. 

 

A função das imagens técnicas é a de emancipar a sociedade da necessidade de 

pensar conceitualmente. As imagens técnicas devem substituir a consciência 

histórica por consciência mágica de segunda ordem. Substituir a capacidade 

conceitual por capacidade imaginativa de segunda ordem. É nesse sentido que as 

imagens técnicas tendem a eliminar os textos. (FLUSSER, 2011, p. 33). 

 

Sancho (2001, p. 21) descreve que “a infografia impressa é uma contribuição 

informativa [...] em alguns aspectos mais significativo, acompanha ou substitui o texto”.  

Este trabalho não se propõe a debater todos os desdobramentos, mas vale a 

reflexão de que toda essa concha de retalhos de ideias de autores como Vilém Flusser, 

Donis A. Dondis, Richard Hollis, entre outros, irão, de certa forma, validar o sistema Isotype 

ou, pelo menos, dar credibilidade a ele. Referenciando Heitlinger (2010, p. 43 - 44), “outra 

das metas explicitamente articuladas, pelo método das estatísticas visuais, era a de 

suplantar as barreiras postas pelos idiomas e culturas diferentes, para ser universalmente 

entendido”. 

Figura 57 - Infográfico sobre o conclave, apresentação  

e referência dos conceitos discutidos (isotype). 

 

Fonte: acervo digital OESP, 2013. 
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Figura 58 - Visualidade e aplicação do sistema  

Isotype em nosso contemporâneo 

 

Fonte: acervo digital, Correio Braziliense, 2012, produzido pelo autor, 2021. 

 

A figura acima está fragmentada para dar entendimento às etapas de decodificação 

da mensagem da página e do infográfico, em conjunto com a aplicação dos símbolos 

pictográficos defendidos por Otto Neurath: A - possui um conceito de ilustração; B - 

informações de dados estatísticos transformados em referências visuais por linhas, cores 

e alfanuméricos; C - símbolos pictográficos Isotype; e D - matéria jornalística construída 

por texto e elementos secundários da página, formando um todo que será discutido mais 

adiante como jornalismo visual e design da informação.  



96 
 

2.7. Jornalismo Visual e o Design de Informações 

 

A disseminação da infografia, em termos de conceito e de usabilidade, fica mais 

intensa em nosso contemporâneo a partir da década de 1980. Ela vai ao encontro de toda 

a transformação visual do jornal iniciada nesse período, como mencionado nas páginas 

iniciais deste mesmo capítulo 2.  

Assim, o desenvolvimento tecnológico proporciona um novo produto, e o design 

contribui com várias áreas e técnicas da visualidade narrativa (texto x imagem), a fim de 

atrair novos leitores e ter uma disputa mais justa com as novas mídias da época que 

estavam em pleno desenvolvimento. Começa, então, uma busca por novos conceitos 

narrativos e novas formas de visibilidade gráfica do produto.  

Gomes Filho (2003, p. 162) fala sobre esse sistema de comunicação social: “o 

design gráfico desses jornais se caracteriza por padrões e estilos estético-formais que 

marcam a identidade visual de cada jornal junto ao seu público leitor”. 

Mais uma vez é buscado criar um ambiente de registro, só que agora um produto 

cheio de códigos narrativos e visuais, que deverão ser codificados e decodificados pelos 

leitores, que ao mesmo tempo estão sendo bombardeados por informações de todos os 

lados, fornecidos por outras mídias. 

 

O abandono do estudo da significação de uma mensagem depende de uma série 

de fatores, entre os quais a situação específica de um certo receptor implica na 

perda da capacidade de avaliar, com algum grau de precisão, o valor dessa 

mensagem. [...] é possível reduzir essa informação ao nível quantitativo. (NETTO 

COELHO, 2007, p.175 - 176). 

 

Essa redução das informações deve ser interpretada enquanto elemento textual e 

deve existir de forma natural, mas ao mesmo tempo em que se tenha um outro mecanismo 

que preencha essa lacuna informacional. 

Para Flusser (2011), a fotografia é uma forma que completa essa lacuna da 

informação, considerando que elas são onipresentes - estão nos espaços públicos e nos 

privados - e que o universo da fotografia está em constante flutuação.  

Pensando no produto jornal, de acordo com Flusser (2011, p. 170), “antes do rádio 

e das novas mídias, o jornal era, em relação a todas as outras mídias (livros, revistas etc.), 

uma memória transitória e factível de se tornar rapidamente ultrapassada”. 

Já Moraes (2014) entende que os jornais começam a travar uma batalha com outras 

mídias, como a TV, e, por isso, são atribuídos novos elementos ao produto jornal, no âmbito 
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de uma nova apresentação visual. Como referência para alguns autores, o jornal USA 

Today, como já citado anteriormente, é a grande referência de novo jornalismo visual inicial 

em 1982. 

 

Colorido e repleto de imagens, o USA Today contrastava com o cinza então 

característico de seus pares, um símbolo a sobriedade inerente ao papel cívico dos 

jornais. Seus textos curtos e objetivos o aproximam mais da TV que seus pares, 

predominantemente dissertativos. (MORAES, Ary, 2011, p. 31). 

 

Esse jornalismo visual se torna mais presente a partir de 1990, quando é aplicado o 

estudo Eye Tracking, do Poynter Institute29. A pesquisa apresenta os pontos principais para 

os quais o observador olha ao ter o primeiro contato com uma página impressa ou digital 

(figura 59). 

Esses estudos também são gerenciados pela Society for News Design (SND) que, 

criada em 1992, faz um trabalho em pesquisa na sociedade jornalística, voltada também à 

evolução da própria mídia jornal. 

 

Figura 59 - O que o leitor lê, segundo a pesquisa EyeTarck. 

 

Fonte: Poynter Institute, 1991. 

 

Kanno (2013) faz um estudo sobre o nível de percepção do leitor, com dados 

extraídos do Poynter Institute que representam, infograficamente, o que os números dizem 

sobre o poder de percepção dos leitores ao observar uma página impressa. 

                                                 
29 Poynter Institute é líder global em jornalismo.Em seu  site oficial (https://www.poynter.org/) é descrito como o instituto líder mundial, 

inovador, organizador e recurso para qualquer pessoa que aspira envolver e informar os cidadãos.  
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Figura 60 - Elementos nos quais o leitor foca o  

olhar, segundo a pesquisa americana. 

 

Fonte: Infografe, 2013. 

 

Ao mesmo tempo, essa inteligência visual aplicada é uma forma ordenada de 

organização dos elementos visuais gráficos. Para Dondis (2003, p.135), “a pré-visualização 

é um processo flexível. Idealmente, é a etapa do design em que o artista-compositor 

manipula o elemento visual pertinente, com técnica apropriadas ao conteúdo e a 

mensagem”.  

Já para Guimarães (2003, p. 68), “embora a percepção da imagem seja feita de 

forma totalizante, com a participação e mútua interferência entre os elementos que a 

compõem, a leitura é absolutamente sincrônica, [...] diante de vários códigos”. 
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Figura 61 - Percepção visual da página 

 
Fonte: Produzido pelo autor, 2021. 

 

Conforme estudos de Guimarães (2003), a percepção e leitura da página acontece 

de modo mútuo, mas com uma visão separada. A atenção é despertada de forma diferente 

e em momentos diferentes, conforme (figura 61). O novo jornalismo visual busca, em sua 

forma estrutural, criar essa separação visual, com o uso de infográficos, imagens, 

ilustrações e elementos secundários. 

Ao trabalhar esse conceito de Guimarães, pode-se observar um destaque maior 

(figura 61) para o 1º plano: infográficos, ilustrações, box coloridos e imagens. No 2º plano, 

os títulos e subtítulos com tipografias mais pesadas, a fim de destacar e marcar o início 

das narrativas textuais. No 3º plano, a matéria jornalística propriamente dita, com sua 

padronização de corpo e tipográfico.  Por último, no 4º plano, os elementos secundários de 

uma página: fios, contornos, fio data, seções e elementos de orientação das páginas que 

estabilizam a noção de sentido de localização para o leitor. 

 Essa separação visual, é feita de uma forma natural e fisiológica, atribuindo sentido 

de leitura do objeto e, sequencialmente, sentido de leitura visual. 

 

Essas organizações, originárias da estrutura cerebral são, pois, espontâneas, não 

arbitrárias, independente de nossa vontade e de qualquer aprendizado. A escola 

da Gestalt, colocando o problema nesses termos, vem possibilitar uma resposta a 

muitas questões até agora insolúveis sobre o fenômeno da percepção. (GOMES, 

2004, p. 19).  
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Kanno (2013, p. 12) argumenta que “não é apenas por influência da TV, das revistas 

ou da internet que os consumidores (leitores) estão “mais visuais”. Mas sim por uma 

questão histórica do homem e da sociedade”. Assim como apresentando no primeiro 

capítulo, é da natureza humana criar elementos visuais para se expressar, consciente ou 

inconscientemente. 

O modo de percepção das informações transformou-se de linear para não linear, 

pois as informações dentro de um mesmo plano precisam de um equilíbrio entre elas. 

Sobretudo, na era contemporânea, as linhas de textos, por si só, não conseguem mais criar 

a atenção sequencial da informação. 

Flusser (2011, p. 20) entende que “as linhas daquilo que está escrito não orientam 

os pensamentos apenas em sequências, elas orientam esses pensamentos também em 

direção ao receptor. Elas ultrapassam o ponto final ao leitor”. 

Com a mesma linha de pensamento de Flusser, Kanno, Gomes Filho e outros 

autores, acreditam que a narrativa textual inicia o processo de decodificação da mensagem 

e os outros elementos visuais, como infográficos, imagens, ilustrações, mapas, fotos, entre 

outros, irão apresentar o sentido visual da informação, criando um novo ambiente no 

jornalismo visual. 

 

Jornalismo visual é a prática de combinar estrategicamente texto e imagens para 

melhorar a eficiência da comunicação jornalística. Os textos (informação verbal) 

podem ser escritos ou falados, já as imagens (informação gráfica) podem ser 

transmitidas utilizando fotografias, infográficos, ilustrações, cores, fios, formas, 

branco, tipografia, filmes, animações, (KANNO, 2014, p. 10). 

 

Figura 62 - Sentido de leitura do olhar, segundo pesquisa Eyetrack. 

 

Fonte: Instituto Poynter, 2005. 

Montagem autor 2021. 
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A abordagem sobre jornalismo visual e infografia é de grande importância para os 

cursos de jornalismo, mas não existem muito materiais sobre esses assuntos, segundo 

Teixeira: 

 

No caso mais especificamente do nosso objeto, podemos afirmar que não há, no 

país, nenhum livro específico sobre o tema e que nos cursos de Jornalismo o seu 

ensino ainda é incipiente. Podemos arriscar a dizer, inclusive, com base em estudos 

preliminares, que as cadeiras cujos programas efetivamente abordam em 

profundidade conteúdos relacionados à infografia e ao jornalismo visual, como um 

todo, não correspondem, em média, nem a 10% da carga horária dos cursos de 

graduação em Jornalismo, quando chegam a este índice (TEIXEIRA, 2010, p. 88). 

 

É uma forma levemente recente de se entender o jornalismo, com a contação de 

histórias por narrativas com palavras, imagens e design. Esse conjunto de entendimento 

não está atrelado a questões técnicas de criação, mas sim a conhecimentos distintos da 

comunicação para concepção de um objeto, no caso o jornal, cada vez mais complexo. 

De mãos dadas com o jornalismo visual, o design de informações se torna a base 

da infografia. 

Meggs e Purvis (2009, p. 228) trazem uma abordagem sobre a real atribuição e 

colaboração do design para a informação. “O design de informações era definido como 

uma síntese de função, fluxo e forma”.  

Nessa linha de raciocínio, pode-se apresentar ‘função’ como o processo de tornar 

as informações fáceis de encontrar, ler, compreender e recordar. O ‘fluxo’, como uma 

sequência lógica racionalizada pelo conhecimento para se criar a forma da informação. E  

a ‘forma’, no entendimento de Flusser (2007), considerando que o formato precisa ser 

preenchido de informação. 

 

“Matéria-forma” fica mais evidente se traduzirmos a palavra “matéria” (materie) por 

“estofo” (Stoff). A palavra “estofo” é o substantivo do verbo “estofar” (stopfen). O 

mundo material (materielle Welt) é aquilo que guarnece as formas com estofo, é o 

recheio. (FLUSSER, 2007, p. 24). 

 

Então, todo o conjunto do design de informações faz parte de um recheio que 

completa o formato com informações decodificáveis, assim o jornalismo visual, o design da 

informação e a infografia se tornam um estofo moderno e mutável da linguagem que irão 

completar e popular uma página. 
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Já em 2012, na mostra nacional de infografia, Alessandro de Castro Alvim, editor de 

arte do jornal Globo (figura 63), veículo com grande referência no jornalismo visual, já 

expunha um novo tipo de jornalismo, um novo tipo de infografia, em ascensão no jornalismo 

mundial, na forma de fazer jornalismo visual ligado ao desenho e ao design. 

 

Figura 63 - 15 de março de 2011, matéria jornalística sobre tragédia 

no Japão - Jornalismo Visual - Imagem, Texto, ilustração e Infografia. 

 

Fonte: Mostra Nacional de Infografia, 2011. 

 

Os conceitos apresentados anteriormente dão suporte à fabricação desse novo 

jornalismo e aos novos suportes da comunicação da informação, como a infografia. A 

produção requer uma mescla de conhecimentos não palpáveis, mas identificados devido 

às suas ramificações e áreas de estudo. 

Flusser (2007, p. 36) apresenta que “fabricar significa apoderar-se (entwenden) de 

algo dado na natureza, convertê-lo (umwenden) em algo [...], dar-lhe uma aplicabilidade 

(anwend), e utilizá-lo (verewnde)”. 
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Então, esse ‘fabricar comunicação’ sobre o qual Vilém Flusser (2007) discorre pode 

ser entendido como a própria evolução da comunicação, das necessidades humanas 

diante desse novo contexto. Para se comunicar de maneira abrangente, o jornal precisa 

aplicar as novas tecnologias dos novos formatos. 

O capítulo 3 irá apresentar essa junção dos contextos teóricos apresentados 

anteriormente neste projeto, que serão usados como estofo de conhecimento, 

preenchendo, assim, a forma material com o entendimento da aplicação infográfica. 
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3. CAPÍTULO 

 

3.1. História em quadrinhos e a infografia 

 

Alguns conceitos aplicados à infografia trazem a ideia de que fazer infografia é 

contar uma história de forma diferente, utilizando conceitos e critérios para a sua 

elaboração. 

Gomes Filho (2004) acredita que levando isso à história em quadrinhos, o design 

“geralmente tem como principal atrativo um forte e sensível conteúdo artístico. [...] 

Caracterizam uma grande gama de tipos, gêneros e categorias de histórias literárias”. 

Essas narrativas que se transformam em imagens sempre foram combustíveis para 

a imaginação humana. Elas conseguem perpetuar os folclores, as histórias sobre mitologia 

e as tradições culturais, devido ao poder do homem em criar imagens. 

 

A singular capacidade do homem de criar imagens para si mesmo e para os outros 

tem sido, pelo menos desde Platão, um dos temas das reflexões filosóficas e 

teológicas. Essa capacidade parece de fato algo próprio da espécie humana, pois 

nenhuma outra espécie anterior à nossa produziu coisas que pudessem ser 

comparadas às imagens rupestres da Dordonha, por exemplo. [...] sob o nome de 

“imaginação” (Imagination) ou “faculdade imaginativa” (Einbildungskraft): ela é 

compreendida como algo dado, como um fato. (FLUSSER, 2007, p. 161). 

 

Para o jornal, os quadrinhos se convertem em tiras, ou mesmo histórias curtas que 

despertam o interesse dos leitores, estimulando a percepção de continuidade. 

Mcluhan (1964, p. 189) descreve que, para os jovens da época, a inserção de uma 

determinada história em quadrinhos criou fascinação e despertou o interesse dos jovens 

leitores da época, aumentando a veiculação do jornal New York Sunday World, “mostrando 

uma série de aventuras de crianças que ali moravam, como se fossem Pafúncio e 

Maricota30 (Maggie e Jiggs)”.  

O fato é que as histórias quadrinhos, ou simplesmente histórias, sempre 

despertaram a imaginação dos leitores ou ouvintes, pois estimulam o mundo imagético e 

fantasioso da mente humana. Antigos pergaminhos e manuscritos também se utilizaram 

                                                 
30 Pafúncio e Marocas 1884 – 1954. Pafúncio e Marocas foram os nomes destes personagens no Brasil, no original "Bringing Up 

Father". Os quadrinhos e tiras contam a história de um casal da classe operária que, da noite para o dia, se tornam multi-milionários, 

ganhando a fortuna em corridas de cavalos. A maior parte do humor contido nestas histórias do início do século se atém às tentativas 

de Pafúncio e Marocas em atingir uma posição na alta sociedade. 
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desse processo de representação semelhante às histórias em quadrinhos para registrar 

fatos, acontecimentos, cultura, crenças ou mesmo sobre as divindades. 

Meggs e Purvis (2009, p. 93) apontam que “desenhado em um estilo de ilustração 

simplificado, com os elementos figurativos dominantes, como nas histórias em quadrinhos 

contemporâneas, o livro xilografado era usado para a instrução religiosa de analfabetos”. 

 

O ato de contar histórias está enraizado no comportamento social dos grupos 

humanos, antigos e modernos. As histórias são usadas para ensinar o 

comportamento dentro de uma comunidade e discutir morais e valores, ou para 

satisfazer curiosidades. Elas dramatizam as relações sociais e os problemas de 

convívio, propaga ideias ou extravasa fantasias. [...] O contador de histórias de um 

clã ou de uma tribo servia como anfitrião, professor e historiador. Contar histórias 

preservava o conhecimento passando de uma geração para outra. (EISNER, 2005, 

p. 11). 

 

A relação das histórias em quadrinhos com a infográfica compartilha do mesmo 

pensamento, de contar uma história, que procura registrar e apresentar a narrativa de 

forma a ser identificada e reconhecida por quem as leem.  

Eisner (2005) entende que toda história precisa ter uma estrutura (figura 64) para 

dialogar com o leitor, e ela deve ter um início e um fim e, entre eles, uma linha de eventos 

que funcionará como um fio condutor. É esse fio condutor que irá manter as pontas ligadas, 

criando sinergia. Dessa forma, o estilo de contar a história pode variar, mas a história não 

muda. 

 

Figura 64 - Desenvolvimento da história. 

 

Fonte: Narrativas Gráfica, 2005. 

 

Assim como a infografia, as histórias em quadrinhos lidam com elementos 

importantes da comunicação, como as palavras e as imagens. Elas precisam estar 

interligadas, conectadas em forma e pensamento. Ambas recorrem à estrutura de que 

palavras se tornam imagens para construir a narrativa visual (figura 65). 
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Alguns estilos de infografia, como o de reconstituição / cênico ou mesmo o 

documental, seguem essa temática de contar uma história que já foi documentada e 

registrada ou de contar uma história não documentada, que irá existir e ser registrada por 

fatos ou informações coletadas. 

 

Figura 65 - Narrativa da criação do mundo segundo a bíblia. 

 

Fonte: Narrativas Gráfica, 2005. 

 

Ambas se utilizam de imagens, desenhos ou elementos iconográficos, e todos são 

mensagens. 

Flusser (2007, p.152) apresenta o conceito de imagem como sendo uma mensagem 

que precisa ser transportada: “ela tem um emissor e procura um receptor, essa procura é 

uma questão de transporte”.  

A ideia principal nesse pensamento de Flusser é que as imagens ou a informação 

que não pode ser transportada pelo meio faça com o que o receptor busque a informação, 

e que essa informação esteja pronta para ser encontrada e decodificada ao receptor. 

A infografia e a história em quadrinhos se utilizam de uma percepção dos signos e 

de não signos, assim como descrito por Coelho Netto (2007, p. 30), sob a perspectiva de 
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que “uma linguagem antes de mais nada é um sistema de signos, no entanto é constituída 

de não signos31”.  

Contar essas histórias de forma diferente é tornar a imagem comunicadora, 

transportando carisma com o timing (tempo) correto, para ser absorvida ou decodificada. 

 

A compreensão de uma imagem requer uma comunidade de experiência. Portanto, 

para que sua mensagem seja compreendida, o artista sequencial deverá ter uma 

compreensão de experiência de vida do leitor. É preciso que se desenvolva uma 

interação, porque o artista está evocando imagens armazenadas nas mentes de 

ambas as partes. (EISNER, 1989, p. 13). 

 

Essa relação entre o artista e a história em quadrinhos vai ao encontro dos infógrafos 

que criam as narrativas verbais em infografias, pois evocam imagens em sua elaboração 

que precisam estar armazenadas nas mentes do receptor. 

O design irá contribuir em sua esfera de produção conceitual e funcional para 

organizar e buscar os elementos visuais que sejam de compreensão final. 

Segundo Flusser (2007, p. 182), “a palavra design possui em sua essência o 

conceito de astúcia e fraude. O designer é, portanto, um conspirador malicioso que se 

dedica a engendrar armadilhas”. 

Essas armadilhas visuais nada mais são do que ajudar o receptor final a identificar 

a narrativa, utilizando elementos visuais como suporte da informação, ao passo que, 

dependendo do time32, essa informação poderá ser compreendida de diferentes formas, 

com resultado final diferente do esperado. 

Então, para se evitar essas lacunas de pensamento, o tempo da narrativa visual que 

é empregada terá um peso no resultado final da decodificação da mensagem, conforme 

apresentado na figura 66. 

Para Eisner (1989), a relação entre o tempo e o time caminham lado a lado. Ela 

descreve que, no universo da consciência humana, o tempo se combina com o espaço e 

com o som numa composição de interdependência, na qual as concepções, ações, 

movimentos e deslocamentos possuem um significado e são medidos pela percepção que 

se tem da relação entre eles.  

 

                                                 
31 A descrição do não signo por Hjelmslev. Estes não signos, recebem em seu modelo, a designação de figuras que, responsáveis 

pela estrutura interna da linguagem, fazem com o que esta seja entendida, final (do ponto de vista linguístico), como um sistema de 

figuras que podem formar signos (letras do alfabeto).  
32 Fenômeno da duração e da sua vivência – comumente designado como tempo (time) – é uma dimensão essencial da arte 

sequencial. (Will Eisner Quadrinhos e a Arte Sequencial). 
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Figura 66 - Relação de Tempo e Time. 

 

Fonte: Quadrinhos e arte sequencial, 1989. 

 

Para a infografia, as narrativas ou matérias jornalísticas são as histórias a serem 

contadas, e sua representação visual estaria atrelada às sequências dessa narrativa, 

podendo ser reconstituída visualmente e ajudar a compreensão do fato ocorrido.  

Teixeira (2010, p. 33) traz à tona o conceito do termo infográfico jornalístico, que 

será apresentado e discutido mais adiante, mas que é trazido nesse momento para 

relacionar e criar o link entre a representação da história em quadrinhos e a representação 

sequencial visual dos fatos (figura 67), por meio da infografia. 

 

Figura 67 – Infográfico sobre o acidente aéreo  

Tam - airbus A320, tragédia do vôo 3054. 

 

Fonte: Acervo digital, Jornal Zero, 2007. 
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Em uma outra matéria jornalística que irá se apropriar do infográfico jornalístico 

(figura 68) é possível entender a relação de time, citada por Will Eisner (1989) na arte 

sequencial de se contar uma história. 

Ambas as matérias reproduzem o mesmo tema, e contam o mesmo acidente com o 

Airbus A320 da TAM, ocorrido em julho de 2007, com diferentes formatos e elementos 

visuais diferentes, mas usando o mesmo tempo, com “timing” diferentes, que se usa para 

traduzir a narrativa de forma sequencial visual, recriando um ambiente propício e imagético 

do acontecimento. 

 

Figura 68 - Infográfico sobre o acidente aéreo Tam - airbus A320. 

  

Fonte: Mostra Internacional de Infografia, 2008. 

 

Para Flusser (2007, p. 161), dialogando com Eisner (1989, p. 25), essa competência 

do time é “retratada na maioria das vezes de forma especulativa sobre o nome de 

“imaginação” (imagination) ou “faculdade imaginativa” (Einbildungskraft): ela é 

compreendida quase sempre como algo dado como um fato na verdade pressupõe-se que 

existia algo como uma “faculdade imaginativa”, e então se discute sobre ela”. 

Para que essa imaginação aconteça de forma correta, ou que pelo menos o discurso 

sobre os fatos seja idealizado mentalmente e de uma forma mais próxima ao 



110 
 

acontecimento, a narrativa deverá ter uma sequência a fim de colaborar com os elementos 

iconográficos, imagens ou ilustração. 

 

Desde Husserl aprendemos a eliminar tais pressuposições e a falar dos fenômenos 

propriamente. E, nesse caso específico, ao fazermos isso, a imaginação 

(Einbildungskraft) manifesta-se como um gesto complexo, deliberado 

(“intencional”), com o qual o homem se posiciona em seu ambiente. Se este gesto 

for considerado de maneira mais precisa, veremos que as imagens devem seu 

surgimento não apenas a um único gesto, mas a dois gestos extamento [...]. 

(FLUSSER, 2007, p. 161). 

 

Eisner (1989, p. 25) apresenta a ideia de que as imagens sequências terão múltiplas 

interpretações da narrativa, se não houver fragmentos da narrativa que ajudem o leitor a 

entender a história. “O aspecto da escrita é particularmente adaptável às histórias em 

quadrinhos. O controle do ouvido do leitor é fundamental para que o sentido do diálogo se 

mantenha conforme as intenções do escritor”. 

Mas se os fragmentos das histórias estiverem atrelados à sequência visual das 

ilustrações, a história não mudará, mas se tornará uma grande história (figuras 69 - 70). 

 

Figura 69 - História sequencial sem texto. 

 

Fonte: Quadrinhos e a arte sequencial, 1989. 

 

Figura 70 - História sequencial com texto. 

 

Fonte: Quadrinhos e a arte sequencial, 1989. 
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Fazendo a relação do contexto sobre histórias em quadrinhos de Will Eisner e o 

infográfico jornalístico de Tattiane Teixeira, ambos caminham de mãos dadas com os 

fragmentos de texto para que se consiga dar conclusão à matéria ou à história, de forma 

correta, conforme exemplo (figura 71). 

 

[..] pressupõe uma narrativa, sendo que, neste caso, ela é construída a partir da 

inter-relação indissolúvel entre texto (que vai além de uma simples legenda ou 

título) e imagem, que deve ser mais que uma ilustração de valor essencialmente 

estético, por exemplo, mas algo que tenha o propósito claro de contribuir para a 

construção e consequente compreensão plena desta narrativa. (TEIXEIRA, 2010, 

p. 33). 

 

Figura 71 - Infográfico estilo HQ com jornalismo infográfico. 

 

Fonte: Acervo Revista mundo estranho, 2007.  
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3.2. A infografia como suporte da informação 

 

Muito se discute sobre os novos mecanismos da informação, sobre os novos 

processos que se moldaram diante de tanta transformação tecnológica, sobre a linguagem 

verbal ou narrativa necessitar de um poder maior de decodificação e os meios se 

transformarem com a convergência das mídias, se unirem criando uma simbiose e que se 

transformam constantemente em outras formas comunicacionais.  

Então, o que torna a infografia um suporte da informação tão diferente dos outros 

processos de comunicação?  

De acordo com Cairo (2008, p. 23), os infográficos possuem uma estrutura híbrida 

e interdisciplinar (figura 72). Precisamente porque a infografia consiste em uso de 

diagramas com fins informativos e “a visualização jornalística se utiliza da cartografia, da 

representação visual dos dados, do design gráfico, das artes plásticas, e nos últimos anos, 

da animação de desenhos de interação, multimídias incluindo a realidade virtual”. 

 

Figura 72 - Disciplinas relacionadas com a visualização  

da informação / infografia impressa. 

 
Fonte: Infografia 2.0, 2008 – reprodução pelo autor 2021. 

 

Para Moraes (2013, p. 17), “um dado importante é a sua forma que combina 

sistemas diferentes numa relação distinta daquela estabelecida. Os infográficos podem ser 

um elemento de transição no cenário da mídia impressa”. 

 

Todas as mensagens (informações) podem ser copiadas e transmitidas para 

receptores imóveis. Trata-se, na verdade, de uma revolução cultural, o receptor não 
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precisa distanciar-se de seu espaço privado para ser informado, isso quer dizer que 

no espaço público a política se tornou superficial, mas no caso do transporte de 

imagens estão em jogo alguns aspectos específicos (FLUSSER, 2007, p.153). 

 

Hoje, a infografia está mais do que nunca inserida nos meios impressos, como 

jornais, revistas, livros acadêmicos, científicos ou mesmo didáticos. Também está inserida 

na internet, nos canais digitais, nos documentários. 

Em 22 de maio de 2020, a Netflix lança o “History 101”, uma série jornalística 

documental, com dez episódios em sua 1ª temporada, que coloca em cena o uso da 

informação narrativa e da infografia para representar os dados de informação que 

completam as informações de cada episódio. 

Os episódios usam infográficos com os seguintes títulos: Fast Food, The Space 

Race, The Rise of China, Plastics, Oil and the Middle East, Robots, Feminism, Nuclear 

Power, AIDS e Genetics. E eles facilitam a percepção da informação. 

 

Figura 73 - Cenas documentário History 101, Netflix 

 

Fonte: Netflix, 2020, produzido pelo autor, 2021.  
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Horn (2000), citado por Cairo (2008, p. 27), “define o desenho da informação como 

a arte e a ciência de preparar informação para que possa ser usada por seres humanos 

com facilidade e com o objetivo de servir de ferramenta para guiar a ação dos usuários / 

leitores”. O desenho da informação não é somente um desenho visual da informação. Parte 

da disciplina se ocupa de como organizar textos da forma mais efetiva para acelerar a 

compreensão e memorização das mensagens.  

Já para Moraes (2013, p. 20), “a palavra informação se relaciona ao jornalismo, 

porém torna-se mais adequada a uma reflexão sobre a natureza da infografia por ser mais 

abrangente e mais adequada à sua inserção no campo do design de informação”. 

Em comparação à estrutura de ramificações apresentada por Cairo, Moraes expõe 

um conceito triádico da infografia (figura 74) que cobre informação, design e ilustração, 

gerando o infográfico como informação. 

 

A infografia se constituiu como intersecção indissolúvel dos três campos, ou seja, 

não existe se os três não estiverem presentes. O fator que pode variar de modo a 

qualificá-la - como jornalística, por exemplo - é a natureza da informação 

representada. Enquanto discurso, pode variar também em função do contexto em 

que é produzida, porém no mesmo caso, continuará sendo a interseção dos 

campos do design, ilustração e informação. O estilo do infográfico resultará do peso 

de cada um desses campos no produto final. (MORAES, 2013, p. 21). 

 

Figura 74 - Diagrama de Serra, a infografia e a  

interseção dos três campos. 

 

 Fonte: Infografia, história e projeto, 2013,  

reprodução pelo autor 2021. 
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A apresentação da infografia dependerá do tipo de informação, do estilo de design 

e do estilo de ilustração visual, só assim para se criar a decodificação da mensagem. 

Um outro exemplo dessa informação é conhecido no meio do jornalismo visual como 

visualização de dados, ou visualização de dados estatísticos (figura 75), apresentado e 

comentado historicamente com a produção de William Playfair no capítulo 1. 

 

Figura 75 - Infografia Jornal Placar - Julho e agosto de 2012. 

 
Fonte: 7ª mostra nacional de infografia, 2013. 

 

Na visão de Krum (2014), uma das vantagens de se utilizar a síntese da visualização 

dos dados é que os dados podem ser colocados de forma eficiente, com uma quantidade 

específica de dados em um mesmo espaço, de forma a criar uma comunicação atraente 

entre a matéria e o leitor. 
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Para Flusser (2007) existe uma relação de linha e superfície que dialoga com o 

pensamento infográfico nos moldes atuais da comunicação. 

 

As superfícies adquirem cada vez mais importância no nosso dia a dia. Estão nas 

telas de televisão, nas telas de cinema, nos cartazes e nas revistas ilustradas, por 

exemplo. As superfícies eram raras no passado. Fotografias, pinturas, tapetes, 

vitrais e inscrições rupestres são exemplos de superfícies que rodeavam o homem.  

(FLUSSER, 2007, p. 102). 

 

Quando se trata de infografia as linhas serão as matérias e o suporte será a própria 

infografia ou estilo infográfico que irão circular entre o homem moderno, atualmente essas 

linhas apesar de serem ainda muitos mais frequentes, estão deixando de ser menos 

visíveis. 

Flusser (2007) ainda indaga que o problema é descobrir qual o tipo de adequação 

ou equilíbrio existem entre as superfícies do mundo e as linhas. 

 

3.3. A morfologia da linguagem visual infográfica 

 

Em uma tentativa de compreender sobre o que é uma estrutura de linguagem 

infográfica, é preciso entender, inicialmente, como uma composição morfológica dos 

elementos visuais pode ser usada em sua composição visual, do macro para as partes 

individuais. 

Horn (1998, p. 69) argumenta sobre as abordagens formais da análise morfológica. 

Ele sugere que a análise das imagens, nesse caso, pode transportar para o termo de 

linguagem infográfica, pois no final ela se torna uma imagem consolidada de informações 

e micro de informações visuais. O início é com o que ele chama de ‘unidade’, referindo-se 

a "qualquer área em uma imagem que possa ser reconhecida como tendo uma identidade 

separada, mesmo que a identidade não seja conhecida". Essa abordagem consiste em 

analisar os pontos e as linhas; o resultante seria uma formação geral da imagem. 

Dondis (2003) apresenta o conceito de pontos e linhas no âmbito do design como 

sendo: ponto - unidade mais simples da comunicação visual, irredutivelmente mínima, que 

estabelece uma relação de pausa, continuidade ou mesmo de referência. Linha - contempla 

uma narrativa mais poderosa em sua estrutura, considerando que nas artes visuais a linha 

tem um enorme poder de energia. 
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A linha é também um instrumento nos sistemas de notação, como, por exemplo, a 

escrita. A escrita, a criação de mapas, os símbolos elétricos e a música são 

exemplos de sistemas simbólicos nos quais a linha é o elemento mais importante. 

Na arte, porém, a linha é o elemento essencial do desenho, um sistema de notação 

que, simbolicamente, não representa outra coisa, mas captura a informação visual 

e a reduz a um estado em que toda informação visual supérflua é eliminada, e 

apenas o essencial permanece. (DONDIS, 2003, p. 56). 

 

Outro item dessa discussão entre Horn (1998) e Dondis (2003) se estabelece sobre 

o que Horn chamaria de ‘Shape’, ou formato, e Dondis apresenta como ‘Forma’. 

Para Dondis (2003, p.57), “a linha descreve uma forma. Na linguagem das artes 

visuais, a linha articula a complexidade da forma. Existem três formas básicas: o quadrado, 

o círculo e o triângulo equilátero”.  

Ou seja, essas formas podem causar diferentes resultados de percepção visual, pois 

estão diretamente ligadas às nossas percepções psicológicas e fisiológicas, podendo ser 

associadas. Como exemplo, ao quadrado se associam enfado, honestidade, retidão e 

esmero; ao triângulo, ação, conflito, tensão; e ao círculo, infinidade, calidez, proteção. 

O autor ainda apresenta o conceito como sendo uma anatomia da mensagem visual, 

que pode ser subdivida em três níveis: 

 

Representacional – aquilo que vemos e identificamos com base no meio ambiente 

e na experiência; o abstrato – a qualidade sinestésica de um fato visual reduzido a 

seus componentes visuais básicos e elementares, enfatizando os meios mais 

diretos, emocionais e mesmo primitivos da criação de mensagens, e o simbólico – 

o vasto universo de sistemas de símbolos codificados que o homem criou 

arbitrariamente e ao qual atribuiu significados. (DONDIS, 2003, p. 85). 

 

Existem vários outros elementos que Horn e Dondis irão trazer à luz da discussão, 

e apresentar pontos de vistas similares quando se trata da composição da linguagem 

visual, mas para exemplificar de forma mais pragmática, este trabalho irá se ater à 

classificação dos elementos elementares (figura 76) da comunicação aos olhos de Horn, 

que faz uma classificação inicial dos elementos básicos considerados hoje, como textos, 

formas e imagens. 

 

A tipologia da linguagem visual possui 2 níveis. O primeiro nível são os próprios 

primitivos: palavras, imagens e formas. O segundo nível consiste em propriedades: 

características visíveis que podem ser impostas em combinações quase ilimitadas 
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a cada um dos elementos primitivos. A combinação de elementos primitivos com 

propriedades é o início de uma sintaxe da linguagem visual. (HORN, 1998, p. 71). 

 

 

Figura 76 - Sumário dos elementos morfológicos Horn. 

 

Fonte: Visual Language: Global Communication for the 21st  

Century, 1998. Tradução e reprodução nossa, 2021. 

 

Já Dondis (2003, p. 103) entende que “os níveis de todos os estímulos visuais 

contribuem para o processo de concepção, criação e refinamento de toda obra visual”. 

Dondis ainda sugere que, ao se aplicar qualquer elemento visual primário, o receptor deve 

ter conhecimento dele, então, o autor atribui ao sentido de compreensão da linguagem 

visual três níveis de compreensão: representacional, abstrato e simbólico. 



119 
 

Diante dos três níveis, ele acaba destacando a informação visual ‘representacional’ 

como sendo o nível mais eficaz a ser utilizado na comunicação, pois é forte e direta quanto 

aos detalhes visuais do meio ambiente, sejam eles naturais ou artificiais. 

Existe uma infinidade de teorias que poderiam ser debatidas nessa questão da 

sintaxe dos elementos visuais primários da comunicação visual, discutida por autores como 

Bruno Munari, Donis A. Dondis, Robert E. Horn, entre outros, mas elas não serão 

apresentadas de forma exclusiva neste trabalho. O importante é trazer alguns dos autores 

para a discussão, pois isso esclarece ou ajuda a criar a ponte de entendimento, entre os 

elementos primários e de que forma contribuem no desenvolvimento da linguagem visual 

infográfica, conforme os elementos apresentados (figura 77). 

 

Figura 77 - Infográfico - detalhes e curiosidades da tocha olímpica. 

 

Fonte: acervo digital, https://www.estadao.com.br/- 2016. 

 

https://www.estadao.com.br/
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O infográfico sobre a tocha olímpica está carregado dos vários conceitos dos 

elementos primários da comunicação visual que Dondis e Horn discutem em seus 

trabalhos, e que são vistos de forma mais clara através no quadro morfológico criado por 

Horn (figura 76).   

 

3.4. Modelos de linguagens e informação infográfica 

 

Desenho de informação e infografia são dois conceitos de linguagem que 

apresentam distintas formas de interpretação, e que muitas vezes se confundem, devido à 

falta de entendimento da composição e do que se deseja transmitir com as distintas formas 

de linguagem. 

Horn (2000), citado por Cairo (2008, p. 27), define o desenho da informação como 

sendo uma arte, a ciência de preparar informação para que possa ser usada pelos seres 

humanos com facilidade, com o objetivo de seguir como ferramenta que guie as ações dos 

usuários / leitores. 

O desenho de informação para alguns autores da área se distingue completamente 

do conceito do que é a linguagem infográfica, assim como as ilustrações científicas também 

não podem ser consideradas como infografia, e sim como um suporte para tal. 

 

A maioria das ilustrações científicas são desenhos de grande complexidade e 

detalhe, elaborados (ou mandados elaborar) por especialistas (cientistas, muitas 

vezes) para explicar temas científicos a outros especialistas. A estas ilustrações 

falta o caráter de divulgação e popularização tão típicas das verdadeiras infografias. 

(HEITLINGER, 2009, p. 23). 

 

Essa segregação pode ocorrer quando a linguagem que está sendo usada não 

carrega o conceito jornalístico na sua essência, podendo tornar-se somente um elemento 

visual ilustrativo em um espaço, dependendo de sua complexidade. 

Um exemplo desse entendimento com uma contribuição do design visual gráfico é 

o mapa do metrô de Londres, de Henry Beck (figura 78). O sistema ferroviário subterrâneo 

de Londres (figura 79) estava ficando complexo na década de 1930 e os designers do mapa 

estavam tendo dificuldade em encaixar todas as estações em um mesmo espaço visual. 

Saindo das convenções cartográficas, um desenhista de engenharia desempregado, Henry 

Beck, traçou o subsolo como se estivesse desenhando uma placa de circuito elétrico. Para 

o período constrói-se uma quebra de paradigma formal, para uma interpretação em forma 

de diagrama.  
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A porção central do mapa, mostrando intercâmbios complexos entre as rotas, era 

ampliada em proporção às áreas periféricas. Sinuosas linhas eram traçadas num 

grid de horizontais, verticais e diagonais de 45 graus. A codificação por cores claras 

identificava e separava as rotas. (MEGGS, Purvis., 2009, p. 425). 

 

Figura 78 - Mapa metrô de Londres até 1922. 

 

Figura 79 - Henry C. Beck, mapa para o metrô de Londres, 1933. 

 

Fonte:  História do Design Gráfico, 2009. 

 

Para Rajamanickam (2005), “o mapa resultante, embora geograficamente impreciso, 

forneceu uma visão geral coerente de um sistema complexo (figura 78). Ela fornece uma 

imagem organizadora de sua cidade”.  
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Assim como mencionado por Cairo (2008), esse desenho da informação se torna 

uma ferramenta para os usuários, permitindo o reconhecimento e a identificação da 

informação.  

O conceito também é válido quando se trata de uma ilustração científica: se não vier 

com o conteúdo documental científico em sua essência, ela se tornará mais um elemento 

visual ilustrativo 

Sancho (2001) entende que a infografia é uma nova forma de comunicação, uma 

porta da informação realizada com elementos icônicos e tipográficos que permite a 

facilidade da compreensão dos acontecimentos, ações e coisas da atualidade, sendo que 

acompanham ou substituem os textos. 

Ainda para Sancho (2001), a infografia é uma linguagem que possui suas 

características peculiares ou, pelo menos, o que se espera dela, como: 

 Dar significado a uma informação plena e independente; 

 Proporcionar informação suficiente da atualidade; 

 Compreender o sucesso do acontecido; 

 Conter informação escrita com formas tipográficas; 

 Conter elementos icônicos precisos; 

 Permitir ao receptor visualizar e completar a informação com texto; 

 Proporcionar certa sensação estética visual; 

 Não conter erros ou falta de coerência. 

 

A infografia / visualização estetizante como sendo aquela corrente que enfatiza o 

aspecto da apresentação, o “peso” visual do gráfico, o poder que tem que fazer as 

páginas ficarem mais atrativas, rápidas, dinâmicas. A corrente estetizante concebe 

a infografia como um elemento ornamental e informativo ao mesmo tempo, apesar 

que em muitos casos se permita que os elementos estéticos impeçam a 

compreensão das histórias. Esta é a tendência dominante na visualização da 

informação na imprensa e na atualidade, e conduzem, e levam, em suas 

manifestações mais extremas (mas não incomuns), a confundir infográfico com 

ilustração. (CAIRO, 2008, p. 29). 

 

De Pablos (2013, p. 20). “a infografia é uma voz moderna usada em dois sentidos, 

dos quais apenas um deles nos interessa aqui. Animação moderna baseada em 

computador [...] e a estática grafia significa algo como animação: todo um exercício do 

imaginário”. 
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3.5. Proposta Tipológicas de Infografia 

 

Na visão de Teixeira (2010, p. 41), “a infografia, bem empregada, pode melhorar a 

narrativa jornalística e torná-la mais compreensível aos leitores, além de ser algo muito 

atrativo, como já demonstraram algumas pesquisas”.  

Para se estabelecer uma relação direta entre a matéria jornalística e o tipo de estilo 

infográfico a ser criado, é preciso analisar alguns formatos tipológicos para ser ter uma 

base das diferentes classificações e estilos infográficos propostos por diferentes 

pesquisadores e autores da área. Esses formatos irão dar o tom do enquadramento da 

infográfica. 

Autores como: Venkatesh Rajamanickam, Edward R. Tufte e Tattiana Teixeira 

apresentam suas propostas tipológicas de classificação infográfica. Em particular, a 

pesquisadora brasileira Tattiana Teixeira traz uma classificação sobre o tema jornalismo 

infográfico diante de todo o legado já existente sobre tipologia infográfica. 

Os modelos tipológicos apresentados basicamente estão estruturados por: tipo de 

informação, ferramentas de representação e o infográfico final, com sua estrutura. 

Nessa primeira proposta de Rajamanickam (2005), o autor define o tipo de 

informação narrativa como elemento primário que irá ditar como será desenvolvido o 

infográfico e sua classificação (figura 80). 

 Espacial: informações que descrevem as posições relativas e as relações 

espaciais em um local físico ou conceitual. 

 Cronológico: informações que descrevem as posições sequenciais e as 

relações causais em uma linha do tempo física ou conceitual. 

 Quantitativa: informações que descrevem escala, proporção, mudança e 

organização de quantidades no espaço, tempo ou ambos. 

Os outros elementos visuais, aqui chamados de ferramentas de representação ou 

suporte visual, podem ser: mapas, diagramas, ilustrações, gráficos, entre outros. E, por 

último, o próprio método de comunicação resultante para sua publicação: estático, 

dinâmico e interativo, relacionados ao tipo de mídia onde será publicado. 
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Figura 80 - Proposta tipológica de Venkatesh Rajamanickam. 

 

Fonte: Infographics Seminar Handout, 2005. Reproduzido pelo autor, 2021. 

 

A proposta de Tufte (2007), presente na figura 80, se assemelha ao tipo de definição 

de informação da proposta de Rajamanickam (2005). 

A definição das informações de Edward Tufte pode ser entendida com: 

 Espacial: ligada à localização, mapas, geografia e demais locais ou áreas de 

objetos. 

 Cronológica: informações sobre tempo, estático (horário, estações, ano, 

mês), um espaço de tempo. 

 Quantitativa: dados mensuráveis, sua exposição e/ou comparação, 

informações estatísticas. 

 

Figura 81 - Proposta de Edward R. Tufte. 

 

Fonte: The Visual Display of Quantitative Information, 2007.  

Reproduzido pelo autor 2021 
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A tipologia apresentada por Rajamanickam, apresenta três estilos de infografia 

(figura 82): qualitativa, cronológica e espacial, dando uma nova visibilidade aos estilos de 

infográficos. 

 

Figura 82 - Representação infográfica segundo  

classificação de Rajamanickam. 

 

Fonte: Mostra Internacional de Infografia, 2008. 
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Diante da tipologia de Tufte (figura 83), é possível identificar uma sequência de 

classificação de infográficos que o autor apresenta como sendo: Localizadora, Científica, 

Documental e Comparativa, que se estabelece como a classificação espanhola, uma 

classificação mais abrangente diante dos estilos de infografia. 

 

Figura 83 - Representação infográfica segunda Tufte. 

 

Fonte: Mostra Internacional de Infografia, 2008. 
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Teixeira (2010) entende que deve haver um critério diferenciador no planejamento e 

produção infográfica que favoreça o leitor na decodificação da mensagem. Assim, a 

narrativa jornalística deve estar em sintonia com o infográfico e todos os seus elementos 

que ajudem no entendimento do conteúdo. 

 

O objetivo deveria ser, sempre, favorecer o leitor e a função primordial do jornalismo 

enquanto forma de conhecimento e [...] os caminhos para conseguir tal qualidade 

enunciativa são vários e, com base nas pesquisas até aqui empreendidas, 

sugerimos o seguinte modelo tipológico para a infografia que geralmente aparece 

na imprensa, para, após, nos debruçarmos de modo mais aprofundado sobre o que 

chamamos de infográfico jornalístico, (TEIXEIRA 2010, p. 41). 

 

Após a proposta tipológica de Teixeira (figura 84), a autora irá enunciar o conceito 

proposto por ela, chamado de jornalístico infográfico. Nesse conceito, a matéria jornalística 

é pensada em uma conversão para o infográfico, e isso significa que ela pode ser criada 

diferentemente de uma matéria convencional: o jornalista escreve pensando 

infograficamente. 

Na argumentação de Lima (2015, p. 114), “na forma tradicional de se fazer 

jornalismo, a matéria jornalística é caracterizada como um tipo de texto composto por 

palavras, a informação verbal gráfica. Um dos elementos fundamentais do jornalismo é a 

matéria jornalística”. 

 

Figura 84 - Proposta de Tattiana Teixeira. 

 

Fonte: Infografia e Jornalismo. conceitos, análises  

e perspectivas, 2010. Reproduzido pelo autor 2021. 
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Para justificar a proposta, a autora separa a sua classificação em dois grandes 

grupos de infográficos: Enciclopédico e Jornalístico, e suas subsequências: Independente 

e Complementar, que estão direcionados à estrutura da matéria jornalística em conjunto 

com a infografia. 

Enciclopédicos: trata-se de uma matéria jornalística com explicações de caráter mais 

universal, como, por exemplo: funcionamento do coração, corpo humano, formação das 

nuvens, transmissão de doenças e assuntos relacionados à estrutura econômica e política, 

conforme apresentado (figura 85). 

Jornalísticos: se atêm a aspectos mais próximos da singularidade dos fatos, ideias 

ou situações narradas. Nesse sentido, pode-se entender o jornalístico como sendo uma 

história contada por alguém, como, por exemplo: acidentes aéreos, acidente de trânsito, 

narrativa de um ambiente que não se pode registrar com imagem. Com essas informações 

de narrativas, a história e a sua representação visual (infográfico) serão baseadas na coleta 

de dados (figura 86). A interpretação dessa mensagem infográfica dependerá do nível de 

detalhamento da história contada. 

 

Figura 85 – Infográficos enciclopédicos segundo Teixeira. 

 

Fonte: Mostra internacional de infografia, 2010. 
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Figura 86 Infográficos jornalístico segundo Teixeira. 

 

Fonte: Acervo O Globo, 2011. 

 

Teixeira (2010, p.52) entende que “uma vez definido como jornalístico ou 

enciclopédico, o infográfico pode ser dividido como sendo complementar e independente”, 

sendo usado como uma subcategoria. 

Enciclopédico Complementar ou Jornalístico Complementar: nessa linha de 

pensamento entende-se que o infográfico está diretamente vinculado à matéria ou à 

reportagem, atuando como um fio condutor e facilitando, assim, a compreensão do leitor, 

possibilitando contextualização mais detalhada da matéria (figura 87).  

 

Costuma ser indispensável à matéria, sobretudo quando é capaz de trazer 

esclarecimentos que se tornariam maçantes e/ou confusos se – para explicitá-los – 

fosse usada a narrativa jornalística textual e convencional. Além disso, costuma ser 

feito a partir de uma ação conjunta de repórteres, editores e equipe de arte, tendo 

em vista a especificidade das informações que encerra. (TEIXEIRA, 2010, p. 53). 
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Figura 87 - Enciclopédico Complementar ou Jornalismo Complementar. 

 

Fonte: Amostra infográfica, 2006. 

 

Já o Enciclopédico Independente introduz um conceito de ser um infográfico isolado, 

independente de texto jornalístico, narrando ou dando uma introdução (figura 88). Para 

Teixeira (2010, p. 53), é “um modo diferenciado de explicar ou sistematizar informações 

mais clássicas, [...] personagens da mitologia grega ou romana; sobre acontecimentos 

históricos; fenômenos biológicos ou físicos; inovações tecnológicas”. 

 

O arranjo sintático dos elementos apresentados nas páginas [...] organizado em um 

número relativamente pequeno de padrões topológicos específicos - isto é, 

diferentes tipos de formas visíveis ou padrões de formas. As topologias também 

são estruturas sintáticas - comunicam efetivamente o significado porque se 

baseiam nos princípios da Gestalt da percepção humana. Quando a sintaxe da 

linguagem visual viola esses princípios, o significado é perdido ou distorcido. A 

noção de topologias é importante para a linguagem visual, especialmente na 

compreensão de uma grande classe de diagramas. (HORN, 1998, p. 81). 
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Figura 88 – Infográfico Enciclopédico Independente segundo Teixeira. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2021. 

 

De acordo com a definição sobre o Infográfico Enciclopédico Independente, o 

conceito de Horn ajuda a entender a complexidade em se ter uma estrutura composta de 

poucos elementos topológicos, ao mesmo tempo em que se precisa dos princípios da 

Gestalt para que o todo seja compreendido. 

De certa forma, a comparação entre essa junção de partes visuais individuais e não 

textuais, que por sua vez farão parte de um todo infográfico, nos remete ao conceito que 

Vilém Flusser (2011, p. 64) atribui ao texto, onde “texto quer dizer tecido [...]. Textos são 

condutos tecidos inacabados. Tecidos inacabados são feitos de linha (da “corrente”) e não 

são unidos, como tecidos acabado, por fios (a “trama”) verticais”. 

Trazendo à luz o conceito de Vilém Flusser, quando se fala dos textos e linhas que 

irão tecer a malha da narrativa, pode-se entender que todos os elementos visuais que farão 

parte dessa composição independente precisam estar muito bem tramados. O receptor irá 
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recolher ao seu imaginário ou ao seu repertório, para que o infográfico, como um todo, 

ganhe seu significado visual e a mensagem, mesmo sem texto. 

O tipo Jornalístico independente, exemplificando o conceito apresentado na 

classificação de Teixeira (2010, p. 56), figura 84: “como sendo uma forma diferenciada de 

narrar um acontecimento jornalístico”, ou seja, ele irá trazer vários recursos gráficos e 

visuais, ou conjunto deles, para compor um infográfico complexo. A autora ainda esclarece 

mais uma ramificação na sua classificação, apresentada como sendo uma “reportagem 

infográfica”, que se comporta como uma narrativa que irá dar uma introdução ou abertura 

da matéria ou reportagem e, consequentemente, estará acompanhada de infográfico ou 

infográficos.  

Essa narrativa inicial proporcionará uma contextualização em grande profundidade. 

A leitura introdutória sobre o tema ou sobre a matéria se tornará mais visível diante de um 

possível infográfico complexo e cheio de detalhes, conforme propõe a autora. 

Lima (2015, p. 114) descreve que “um dos elementos fundamentais do jornalismo é 

a matéria jornalística”, definida por (ROSSI, 2001:391) como “texto jornalístico que constitui 

uma unidade temática, destinado à publicação”. 

 

Figura 89 - Infográfico Jornalismo Independente segundo Teixeira. 

 

Fonte: Mostra nacional de infografia, 2008. 
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O grupo que proporciona bastante discussão entre os autores sobre a infografia é o 

dos estilos chamados e reconhecidos como sendo as Megainfografias ou Infografias 

Coletivas, usando expressão cunhada por autores como Sancho (2001) e De Pablos 

(1999), e citada por Teixeira (2010). 

São um conjunto de grupos de infográficos que irão gerar um ainda maior. 

 

O texto introdutório é típico da abertura de uma reportagem informativa, onde se lê 

informações atuais [...] megainfográfico ou infografia coletiva, para usar uma 

expressão cunhada por autores como Sancho (2001) e De Pablos (1999), – 

composta por um conjunto de gráficos e infográficos menores. (TEIXEIRA, 2010, p. 

59). 

 

Essa narrativa com o megainfográfico deve se ater ao nível de complexidade do 

tema a ser retratado, ao mesmo tempo em que não se pode deixar a eloquência do 

resultado final se tornar uma ilustração sem contexto jornalístico. 

 

Os melhores especialistas em infografia reconhecem, de acordo com exemplo de 

George Rorick33: o principal erro dos gráficos foi o megagraphic ou gráficos por 

gráficos. Geralmente há gráficos que são tão intimidantes para o leitor quanto a 

longa história com coluna após coluna é para texto. (GARCÍA,1998, p. 45). 

 

Nas megainfografias, para Teixeira (2010, p. 61), “temos um conjunto de 

informações, desde aquelas mais gerais, destacadas em infografias enciclopédicas, até 

outras bem específicas, destacadas em mapas, tabelas e outros recursos semelhantes”. A 

infografia enciclopédica é destacada na figura 89 abaixo. 

 

Figura 90 - Megainfografico Arena Palmeiras. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2012. 

                                                 
33 George Rorick, designer norte-americano que acredita em “bom jornalismo visual, não apenas imagens decorativas”. 



134 
 

Figura 91 - Megainfografico hidroelétrica na Amazônia. 

 

Fonte: Acervo Folha de São Paulo, 2011. 

 

No cenário contemporâneo, a interatividade é um fator de grande atuação entre as 

novas mídias, os meios de comunicação e o conteúdo a ser transmitido. A quantidade de 

suportes e aparelhos aumentaram de uma maneira surreal nos últimos anos, assim, a 

comunicação se vê diante de uma nova cultura digital, que surge entre essa evolução da 

tecnologia dá vida às coisas digitais, interagindo e criando uma nova forma de interação do 

ser humano com a sociedade. 

De acordo com Castells (2001), os sistemas tecnológicos são socialmente 

produzidos na medida em que a necessidade humana aumenta e se criam novas 

necessidades. Dessa forma, a produção social é criada e estruturada socialmente.  

 

A cultura dos produtores da Internet moldou o meio. […]. No entanto, no estágio 

atual de difusão global da Internet, faz sentido distinguir entre produtores/usuários 

e consumidores/usuários. Por produtores/usuários refiro-me àqueles cuja prática 

da Internet é diretamente reintroduzida no sistema tecnológico; os 

consumidores/usuários, por outro lado, são aqueles beneficiários de aplicações e 

sistemas que não interagem diretamente com o desenvolvimento da Internet, 
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embora seus usos tenham certamente um efeito agregado sobre a evolução do 

sistema. (CASTELLS, 2001, p. 34). 

 

Cairo (2008) entende que a exploração dos usos de novos suportes personalizados 

e a aplicação de softwares nos locais de trabalho, no último quarto do século, fez com que 

surgisse uma série de profissões relacionadas a atender esses usuários que interagem 

com essas novas tecnologias.  

Dessa forma surge o termo infográfico interativo34, aplicado a um novo tipo de 

infográfico que tem a propriedade de atuar no mundo digital interativo e busca converter a 

interação em um produto que seja fácil de se entender e de apreender. 

Cairo (2008), ainda apresenta uma proposta de classes (figura 92), para ser 

observada no desenvolvimento de um infográfico interativo. Se a interação significa 

intercâmbio de informação entre o usuário e um dispositivo, cabe a pergunta: de que 

maneira esse intercâmbio pode ser criado? O autor sugere três classes: instrução, 

manipulação e exploração. 

 

Cada tipo de interação depende de estar baseada imediatamente na anterior, que 

os tipos de interação são organizados hierarquicamente não quer dizer, porém, que 

um seja melhor que o outro, é claro. A cada variedade de infografia e de história 

corresponde um tipo de interação que facilita a exploração dos dados. (CAIRO, 

2008, p. 71). 

 

Figura 92 - As três classes de interação, Alberto Cairo. 

 

Fonte: Infografia 2.0, visualización interactiva de información en prensa, 2008.  

Reprodução e adaptação pelo autor, 2021. 

                                                 
34 A visualização interativa, identificado por Alberto Cairo como uma disciplina que consiste no desenvolvimento de produtos e 

artefatos que são usáveis, que são mecanismos fáceis de se desenhar e que as sensações experimentadas durante sua manipulação 

e visualização sejam agradáveis. Dizendo de outra forma: o objetivo central do desenho de interação é melhorar a experiência do 

usuário. Fonte: Infografia 2.0, 2008. 
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No exemplo abaixo (figura 93) referente ao infográfico interativo sobre todas etapas 

do um desfile de escola de samba, é possível correlacionar as três fases descritas por Cairo 

(2008). 

Para Teixeira (2010, p. 109), “é preciso levar a ideia de convergência para além das 

salas de pesquisa e fazer com que haja uma efetiva integração entre disciplinas de web, 

impresso, rádio e tevê etc.”. Ou seja, o infográfico para web não pode ser meramente um 

conteúdo animado a fim de despertar curiosidade. Dialogando com Cairo, o entendimento 

sobre esse conceito de interatividade é que deve buscar a explicação sobre o conteúdo 

jornalístico de forma criativa, informando, instruindo e massificando a informação no meio 

digital. 

 

Figura 93 - Infográfico interativo, carnaval 2013. 

 

Fonte: Montagem pelo autor, 2021.  
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3.6. Estrutura e produção infográfica  

 

3.6.1. Proposta de estruturas infográficas 

 

Essa etapa do capítulo não busca apresentar proposta de fluxo de produção 

infográfica e muito menos representar fórmulas ou regras, mas sim representar a 

universalidade e o diálogo entres as áreas envolvidas em um processo colaborativo, tendo 

cada área seu complexo de conhecimento. 

Moraes (2013) traz um discurso sobre a prática da infografia, sugerindo que a 

produção de infográfico está ligada diretamente à fase de planejamento da edição de texto 

(com o jornalista), e que esses colaboradores produzem somente conteúdo informativo de 

não imagens. Com o próprio surgimento do conceito de jornalismo visual, já citado 

anteriormente neste trabalho, essa produção de infográfico muda de esfera. Assim, outras 

áreas da linguagem visual começam a fazer parte desse processo colaborativo entre texto 

e imagem.  

Designers, arte, fotografia e editores de imagens começam a participar mais e a 

colaborarem mais com o aspecto visual do jornal. Consequentemente, seguem para o 

infográfico, o que possibilita uma evolução estética visual e conceitual do projeto gráfico 

como um todo, mas que aqui se aterá à infografia. 

 

As dicas de profissionais publicadas para o público leigo certamente visam valorizar 

a infografia, mas também demonstram a complexidade que está por trás da 

produção de infográficos. De algum modo, estas manifestações ajudam a colocar 

em prática um discurso que costuma ser repetido pelos profissionais, não só no 

Brasil: para aprender infografia é necessário estar atento para observar os trabalhos 

desenvolvidos até então. (TEIXEIRA, 2010, p. 82). 

 

Toda essa estrutura infográfica está contemplada na decodificação da mensagem 

narrativa: uma vez definido o conteúdo jornalístico é preciso avaliar qual será a melhor 

forma de se representar essa informação. 

Moraes (2013, p. 68) diz que “uma vez definida a pauta, é necessário escolher de 

que modo os assuntos serão apresentados aos leitores. Para isso é preciso avaliar os 

temas a partir de uma questão específica: como o assunto pode ser melhor 

compreendido?”. 
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Conforme representado (figura 93), Moares (2013) cria uma proposta e fluxo de 

produção infográfica, um esquema a fim de contribuir para o desenvolvimento dos 

infográficos dentro de um processo dinâmico, onde as áreas se correlacionam. 

 

Figura 94 - Esquema produção infográfica - Ary Moraes. 

 

Fonte: Infografia: história e projeto, 2013.  

Reprodução pelo autor 2021. 

 

Para Kanno (2013), quando se trata de produção infográfica em jornal o processo é 

um pouco mais acelerado (figura 94). O planejamento, de um infográfico para revista pode 

demandar semanas enquanto, para um jornal podem demandar horas de produção. Esse 

tipo de necessidade requer não uma receita, mas sim uma linha de pensamentos, 

esquemático que ajude nesse desenvolvimento. “Diante disso a comunicação entre os 

profissionais de texto e imagem tem de ser mais intensa e imediata, e o planejamento 

continua imprescindível. (Kanno, 2013, p 55). 

 

Figura 95 - Figura 94 - Esquema produção infográfica - Mário Kanno. 

 

Fonte: Manual de infografia, Folha de São Paulo, 1998. 
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É o recurso gráfico que se utiliza de elementos visuais para explicar algum assunto 

ao leitor. Esses elementos visuais podem ser tipográficos, gráficos, mapas, 

ilustrações ou fotos. A função básica da infografia é enriquecer o texto, permitindo 

que o leitor visualize o assunto em pauta. Sua função secundária é “embelezar” a 

pauta, tornando-a mais atrativa. (KANNO, 1998, p. 2). 

 

Independente do tipo de estrutura que utilize na elaboração do infográfico, ele 

deverá buscar a originalidade, que se faz necessária na medida em que um infográfico atua 

como uma reivindicação ou atração para o leitor, inserindo as informações.  

De Pablos (1999, p. 238), “a consistência do autor em detrimento da generalidade 

que supõe libertar plenamente o imaginário do artista, que, ao buscar a originalidade, pode 

fazer perder as expectativas do leitor que diariamente busca suas referências no meio”. 

Em uma análise por SANCHO (2001, p. 251), dialogando com De Pablos (1999), 

entende-se que: 

 

O conceito de mecânica do infográfico introduzido por De Pablos é válido, uma vez 

que se refere à pré-programação do infográfico para que seja uma resposta 

automática eficaz a qualquer evento a ser desenhado, com a utilização de 

elementos comumente admitidos na imprensa como um modelo de referência. O 

fator criativo será o protagonista claro na forma do evento, no estilo, no layout ou 

na personalização do imprevisível, deixando o “mecânico” e o previsível para 

encerrar o infográfico. SANCHO (2001, p. 251). 

 

Sugerindo mais uma proposta de estrutura para a elaboração infográfica, Alberto 

Cairo (2008) traz o termo “desenho da informação e a infografia”. De acordo com o autor, 

a própria palavra “desenho” implica estrutura, no sentido de que o trabalho do designer de 

informação é precisamente dar forma ao que por natureza parece ser caótico e 

incompreensível devido à sua grande complexidade. O autor ainda sugere uma relação 

direta entre dados, informação e conhecimento, conforme figura 95. 

 

Figura 96 - Proposta de estrutura infográfica, Alberto Cairo. 

 

Fonte: Infografia 2.0, visualización interactiva de información en prensa, 2008.  

Reprodução e adaptação nossa, 2021. 
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Em uma breve descrição, Cairo (2008, p. 27) diz que os “dados que não têm valor 

informativo por si mesmo, se transformam em informação, e isso dá significado aos dados 

através de sua organização, que pode ser compreendida pelo usuário e memorizado, 

transformando por sua vez em reconhecimento, que informa o comportamento futuro”. 

 

3.6.2. Produção infográfica 

 

A produção infográfica ou pensar infograficamente, de acordo com Teixeira (2010, 

p. 67) é no sentido de que a “infografia pode contribuir de maneira efetiva para a qualidade 

da narrativa jornalística, mas, com exceção de um grupo ainda restrito de profissionais, 

nem sempre se sabe como fazê-la de maneira eficaz”.  

No entanto, o fazer do jornalismo infográfico não é apenas uma questão individual, 

como apresentado por Teixeira (2010), dialogando com Moraes (2013). Ele é uma 

combinação de conhecimentos de habilidades gerais e específicas, onde o ponto primordial 

para que se obtenha o resultado desejado está na compreensão da relação de texto e 

imagem. 

 

É evidente que as melhores infografias não são feitas por uma só pessoa, mas 

parece-nos claro que todas aquelas envolvidas na produção de um infográfico 

devem ser capazes de entender a relação indissociável entre imagem e texto de 

uma forma que vá além do conhecimento superficial porque isto interfere em todas 

as etapas de produção, que vai da pauta ao produto final. (TEIXEIRA, 2010, p. 69). 

 

A infografia proporciona e traz para a cena, de uma forma diferenciada, os 

profissionais de arte, design e fotografia, reconhecidos como artistas gráficos em outras 

aplicações chamadas de designer de informação. Mas, neste projeto, eles serão 

entendidos como infógrafos, termo sugerido e descrito por autores da área para tratar da 

produção e desenvolvimento das infografias.  

O outro profissional em discussão é o próprio jornalista, produtor do conteúdo 

jornalístico, da narrativa verba. Cabe a ele pensar na produção de conteúdo para a 

infografia, que irá ditar o gênero do estilo infográfico a ser desenvolvido.  

Para Sancho (2001), o perfil do jornalista que está embrenhado na infografia ou que 

irá produzir o conteúdo para tal vem se transformando nos últimos anos. 
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O jornalista literário que acessa a cena deve aprender a executar esboços 

compreensíveis pelo profissional de infográficos. Deve saber seus vários tipos, seus 

componentes normais e o propósito de cada um com a sensibilidade visual em 

qualquer ambiente informativo. (SANCHO, 2001, p. 251). 

 

Sanches (2001) e Teixeira (2010) dialogam sobre a necessidade desse tipo de 

conhecimento ser estruturado inicialmente nas faculdades, nos cursos de jornalismo, já que 

somente o dom da escrita narrativa e o dom da arte não bastam para uma Gestalt da 

informação visual.  

Sancho (2001, p, 251) conclui que “isso pode ser ensinado ou aprendido nas 

faculdades de ciências de informação ou comunicação, tanto com esboços interessantes 

de uma informação como com a coleta de diversas ideias ferramentais”.  

Segundo Teixeira (2010, p. 75), “infojornalismo é a infografia, porém não é só isto, 

pois implica em uma maneira de trabalhar que potencializa este renascido gênero visual 

impresso, com a ajuda de jornalistas providos de cultura visual suficiente para saber em 

cada momento o que é mais infograficamente conveniente”.  

Em contribuição prática e profissional, Mário Kanno (2013, p. 11) entende que “os 

jornalistas devem ter em mente, quando começam a pensar, em como vão contar sua 

história”.  

A linguagem jornalística, especialmente quando se trata de notícias e reportagens, 

se caracteriza pela utilização do discurso indireto como eixo norteador para a reconstrução 

dos acontecimentos, transformados em fatos jornalísticos, e a redação de cada texto em 

particular deve estar calcada nesse propósito. 

Isso permite um aspecto vantajoso da infografia na comunicação, em especial no 

didatismo: é o uso de uma linguagem verbal mais direta, dividida em tópicos, que permite 

uma leitura mais rápida e compreensão mais imediata por parte dos leitores. 

 

Os jornais e os leitores vão ganhar muito se os profissionais do texto aprenderem 

a trabalhar em conjunto com os infografistas, diagramadores e fotógrafos. São raros 

os repórteres que conseguem imaginar sozinhos qual tipo de tratamento visual sua 

reportagem deve ter e mesmo estes têm o seu trabalho mais bem finalizado se 

podem contar com a ajuda de outras pessoas para encontrar a melhor maneira de 

contar visualmente suas histórias. (KANNO, 2011, p. 32). 

 

O que se pode observar entre os diálogos e colaborações dos autores é que existe 

uma necessidade de conhecimentos gerais e específicos em diversas áreas, que irão 

contribuir para um designer da informação. Na verdade, isso nos mostra que é preciso 
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adaptação em algumas áreas. Citando Teixeira (2010, p. 70), “é preciso, pois, mudar a 

perspectiva sobre alguns dos próprios processos de produção e as habilidades e 

competências dos profissionais. Isto também significa derrubar alguns mitos”. 

 Em uma apresentação clássica de pesquisa da área de infografia, apresentada aqui 

nesse projeto, Holmes (2008, p. 24) apresenta de uma forma bem-humorada a 

representação dessas áreas do conhecimento (figura 96), uma análise que o autor acredita 

que deve ser levada em consideração ao se traçar o perfil do profissional da área de 

infografia. 

Figura 97 - Auto retrato de Holmes. 

 

Fonte: Perfiles de la Comunicación Gráfica, 2008.  

Reprodução e adaptação nossa, 2021. 
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Para o autor, o processo de desenvolvimento do infográfico não depende de uma 

pessoa técnica em informática ou ferramentas gráficas, inicialmente. Teixeira (2010, p. 69) 

entende que diante desse posicionamento de Holmes (2008) é possível destacar três 

aspectos que ela considera mais importantes: “fácil acesso a ambos os hemisférios 

cerebrais (25%), curiosidade jornalística e capacidade acurada de observação (25%) e, por 

fim, capacidade de tratar de forma igualitária o desenho e o texto escrito (25%)”. 

 

3.7. Infógrafos Contemporâneos 

 

3.7.1. Peter Sullivan 

O objetivo não é criar uma lista dos melhores infógrafos da atualidade, mas sim 

trazer à tona profissionais e pensadores que marcaram e registraram sua história no mundo 

da infografia, referências que não podem, e não devem, ser esquecidas, porque são a 

própria história da infografia moderna. 

De acordo com Errea (2017), em 1987 Harold Evans, antigo diretor do jornal Sunday 

Time, escreveu que Peter Sullivan era o mais importante graphic journalist35, ou jornalista 

gráfico do mundo. Ao usar o termo graphic journalist, Evans se referia a um jornalista 

distinto do fotógrafo ou artista, bem como do desenhista ou cartógrafo. Ele estava falando 

de uma pessoa que usava sua habilidade visual para dar sentido às notícias. 

Peter Sullivan (1932-1996) não era jornalista, mas criou uma conexão com o 

jornalismo ao longo de sua carreira. Sullivan inicia sua carreira como professor de design 

artístico, em uma escola secundária na área metropolitana de Londres. Depois, entre 1965 

e 1967, torna-se professor do Kingston Upon-Hull College of Education. Na sequência, 

torna-se professor de arte no curso de pós-graduação da Birmingham Polytechnic, entre 

1970 e 1987 e assume o posto de diretor de design gráfico na Canterbury College of Art 

anos mais tarde. 

Seu grande conhecimento em artes e design ajudou a estruturar e integrar o 

departamento de arte da redação do jornal Sunday Times, o que possibilitou um grande 

salto para o jornal, sendo Sullivan considerado o pai do jornalismo moderno infográfico. 

Intrigado pelos efeitos, ele sempre se esforçou para revelar como as coisas funcionavam. 

Trabalhando em uma era pré-computador, ele estava à frente dessa época e seus gráficos 

                                                 
35 Termo usado por Harold Evans para creditar a importância de Sullivan e sua contribuição para o jornalismo em transformação. 

Fonte: Visual Journalism, infographics from the World’s Best Newsrooms and Designers, 2017. 
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inovadores continuaram a influenciar muitos infógrafos e jornalistas modernos, e ainda 

influenciam. 

 

3.7.2. Nigel Holmes 

Como outro grande nome da infografia contemporânea, Nigel Holmes foi um ícone 

do jornalismo contemporâneo infográfico, um apaixonado pelo sistema de pictogramas 

usado em seus infográficos. Ele acreditava que os pictogramas são mais do que formas 

geométricas e ajudam o leitor a entender a complexidade dos números abstratos e os 

conceitos completamente complexos de decodificação, citando os infográficos de dados 

estatísticos como referência. 

Escritor Britânico enraizado nos USA, com suas obras na área de comunicação e 

design, Nigel contribuiu de forma espantosa na teorização e expansão do mundo dos 

infográficos. 

Errea (2017, p. 17) cita Nigel como sendo “um estilo único, baseado em silhuetas, 

linhas grossas, mínimo de cores, apesar da simplicidade de seus gráficos, eles sempre têm 

um elemento narrativo”. 

Esse tipo de trabalho diferenciado, e que eleva os infográficos de Nigel, estão 

baseados no sistema Isotype, já apresentado no capítulo 2. Seu estilo é embebido pelos 

projetos de Otto Neurath, Gerd Arntz e Marie Reidemeister36.  

Teixeira (2010, p. 20) cita que “Holmes na TIME foi a grande novidade gráfica dos 

anos que surgiram (1978 a 1983) e logo foi imitado por muitas publicações, inclusive o USA 

Today [...].” Assim, esse estilo de Holmes se espalhou ainda mais, tornando-o mais 

importante infográfico e influência na imprensa mundial.  

Em mais uma tentativa de esclarecer a importância da infográfica, Heller (2008), 

citando Nigel, apresenta o conceito de que precisa haver uma alfabetização infográfica para 

melhor compreensão dos dados. 

  

“Nesse nível, a falta de conhecimento em infografia é um horror. Não é culpa do 

público; cientistas, economistas, estatísticos e outros têm sua própria linguagem - 

em geral, é por isso que mantêm seus empregos. Por se tratar de uma língua que 

nos é estranha, ficamos de fora do clube. Os comunicadores gráficos podem 

reverter a situação, iluminando campos do conhecimento obscurecidos pelo jargão 

profissional”, (HELLER, 2008, p. 132). 

 

                                                 
36 Esposa de Otto Neurath. Trabalhou junto com Otto e o ajudou na disseminação do Sistema Isotype de comunicação. 
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Figura 98 - Infográfico Revista Life, Nigel Holmes. 

 

Fonte: Visual Jornalism: Infoggraphics from the world’s best newrooms and design, 2017. 

 

3.7.3. Alberto Cairo 

Alberto Cairo foi jornalista e designer com muitos anos de experiência liderando 

equipes gráficas e de visualização em vários países. A contribuição de Cairo vai além da 

própria infografia, considerado um dos mais renomados produtores de conteúdo e de 

produção infográfica contemporânea. 

 

Alberto Cairo - jornalista espanhol, abandona o texto e migra para a infografia, 

primeiro em La Voz de Galicia e depois no El Mundo (ambos na Espanha). [...] um 

dos maiores ganhadores dos prêmios Malofiej, Alberto inicia uma campanha quase 

missionária propagando os conceitos do jornalismo visual e da infografia pelo 

mundo. (KANNO, 2013, p. 54). 

 

Cairo foi citado pela Microsoft por sempre estar na vanguarda do jornalismo visual.  

Ele é autor dos livros How Charts Lie: Getting Smarter About Visual Information (WW 

Norton, 2019), The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication (Peachpit 

Press, 2016) e The Functional Art: an Introduction to Information Gráficos e visualization 

(Peachpit Press 2012). Cairo também escreveu para o The New York Times e para a revista 

Scientific American. 

Alberto Cairo é conhecido nacional e internacionalmente por ter atuado em grandes 

veículos editoriais, até mesmo no Brasil, em junho de 2010 e dezembro de 2011, como 

diretor de infografia e multimídia da Editora Globo. Liderando a criação do departamento 

de Infografia Interativa do jornal El Mundo (Espanha), ganhou mais prêmios internacionais 

de infográficos Malofiej37 e da Society for News Design (SND) do que qualquer outra 

organização de notícias em todo o mundo entre 2001 e 2005. 

                                                 
37 Alejandro Malofiej (Buenos Aires, Argentina, 1938 - 1987) foi o pioneiro da infografia. Trabalhou como fotojornalista e cartógrafo em 

revistas como Panorama, Siete Días y Semana Gráfica, e diários como Nueva Provincia, La Opinión e o Tiempo Argentino. 
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Atuando no mundo da visualização de dados, Cairo começa uma nova caminhada 

para apresentar essa transformação da infografia estática para o mundo digital. 

Para Cairo (2008), a infografia digital deve ser referida como uma apresentação 

visual da informação, com o objetivo de facilitar o seu entendimento por parte de um público 

determinado. Essa interação é dinâmica, mas não pode ultrapassar o nível de 

conhecimento do observador. Deve ser clara e transparente, criando o que o autor chama 

de multimidialidade. 

 

A interatividade é um fator decisório na visualização da informação online, é a 

multimidialidade. Os meios de comunicação web têm uma grande capacidade de 

combinar diferentes mídias em pacotes interativos integrados: textos, diagramas, 

vídeos, áudio, fotografias, etc., todas as ferramentas comuns nos meios 

audiovisuais têm espaço na visualização interativa, e o seu interesse em explorar 

seu uso crescente. (CAIRO, 2008, p. 79). 

 

Os estudo e aplicações conceituais de Cairo podem ser visto e observados em 

muitos dos jornais interativos, uma contribuição sem precedentes, na história da infográfica 

digital.  

 

Figura 99 - Infográfico, Revista Época, Alberto Cairo. 

 

 

Fonte: Mostra nacional de infografia, 2010. 
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3.7.4. Luiz Iria 

Luiz Iria foi diretor do Núcleo de Infografia da Editora Abril. Direto da revista 

Superinteressante, teve infográficos publicados nas revistas Mundo Estranho, Aventuras 

na História, Playboy, Quatro Rodas e Saúde. Também em publicações internacionais, 

como Muy Interesante (Espanha, México e Venezuela) e Focus (Itália, Polônia e Rússia). 

Ganhou três vezes o prêmio Esso de jornalismo na categoria criação gráfica. Foi ganhador 

de muitos prêmios Malofiej38, a maior premiação de infografia do mundo, realizada 

anualmente na cidade de Pamplona, Espanha, entre outros vários prêmios da área. 

 

Figura 100 - infográfico Revista Saúde, Luiz Iria e equipe. 

 

Fonte: 7ª mostra de infografia, 2013. 

 

                                                 
38 Os prêmios Malofiej são considerados os Pulitzers da infografia. O workshop profissional “Show, Don't Tell!” e a Conferência de 

Pamplona reúnem anualmente os melhores artistas infográficos da mídia (jornais, revistas, agências) de todo o mundo. Malofiej é 

organizado pela Society for News Design Spain (SNDE). 

O prêmio Malofiej foi criado em 1993 por dois professores da Universidade de Navarra, em parceria com o capítulo espanhol da SND. 

O nome é uma homenagem ao argentino Alejandro Malofiej, um dos pioneiros no uso da infografia em todo o mundo. A premiação 

acontece todos os anos desde então. Infografia e jornalismo: Conceitos, análise e perspectiva, 2010. 
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3.7.5. Jan Schwochow 

Segundo Errea (2017), Jan Schwochow se destacou como um infógrafo eclético e 

altamente versátil. Ele é igualmente hábil na criação de um mapa ou diagrama em corte, 

assim como no projeto de uma visualização abstrata. Para Jan, isso não pode ser chamado 

de um estilo distinto, mas se adapta às características e ao tom do meio de comunicação 

para o qual trabalha.  

Jan Schwochow (2017) contribui dizendo que recentemente deu à sua vida 

profissional uma nova reviravolta e desistir não parece fazer parte de seu vocabulário. 

Ele afirma que seu cérebro é sua ferramenta mais útil e sua intuição é seu software 

mais eficiente. Com esta orientação fundamental, Schwochow é hoje um dos infógrafos 

mais importantes da Alemanha e um dos mais prestigiados do mundo, segundo Javier 

Errea (2017). 

 

Figura 101 - infográfico - Evolução da bicicleta  

desde sua invenção, Jan Schwochow. 

 

Fonte: Visual Jornalism: Infoggraphics from the world’s  

best newrooms and design, 2017. 
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Este trabalho poderia passar algum tempo trazendo mais referências e nomes 

conhecidos mundialmente no cenário da infografia e exemplificando os projetos visuais 

infográficos que colaboram e valorizam o jornalismo visual. Mas esse não é o intuito. O 

objetivo é trazer para a discussão a valorização e a própria transformação dos infográficos 

a partir da década de 80 e a contribuição da infografia para a própria comunicação, quando 

se inicia o processo de transformação do jornal, sendo referenciado como jornalismo visual. 

Como exemplo: 

 

George Rorick - o designer norte-americano acredita em “bom jornalismo visual, 

não apenas imagens decorativas”. Em sua carreira, sempre buscou gráficos que 

contassem histórias e explicassem coisas. Quando o jornal USA Today foi lançado 

em 1982, um dos seus diferenciais era o uso intenso da cor. Rorick bancou a aposta 

de produzir um mapa da previsão do tempo que usava faixas de cor e ícones para 

comunicar as previsões (ainda sem computador, era tudo feito à mão). (KANNO, 

2013, p. 54).  

 

É perceptível que todos os projetos apresentados acima trazem as origens e 

aplicações conceituais teóricas sobre artes plásticas, design, comunicação, Gestalt. Heller 

(2008, p. 42) relembra que “Neurath, em seu International Picture Language (1936), 

descreveu seu trabalho visual como uma linguagem auxiliar".  

Essa linguagem pictográfica é muito mais do que uma linguagem auxiliar, e que hoje 

está presente no cotidiano das pessoas e em todos os lugares a todo momento. 

Criando uma relação com a metaescrita39, citada por Vilém Flusser (2011, p. 18), 

“todo escrever está correto: é um gesto que organiza os sinais gráficos e os alinha. E os 

sinais gráficos são (diretamente ou indiretamente) sinais para os pensamentos”. 

Dessa forma, é possível entender que todos os elementos visuais, iconográficos, 

imagens, pictogramas, desenhos e a própria escrita são essa metaescrita visual da 

infografia, que se transformou durantes os anos assim como a própria escrita, adaptando-

se às novas mídias e às novas realidades comunicacionais. 

 

O infográfico é particularmente qualificado para reunir pedaços díspares de 

informações em um todo visual coerente, preservando o acesso aos detalhes. Na 

medida do possível, um infográfico é independente. Ou seja, dentro dos limites do 

                                                 
39 Metaescrita: para Vilém Flusser, mostra a tentativa de escrever sobre a escrita. Pretende-se que apenas aquele que anteriormente 

subscreveu tudo aquilo que está oculto no escrever, aquele que está engajado e aquele que posteriormente subscreverá tudo aquilo 

que se perderia com a subscrição da escrita tenha direito de escrever sobre a escrita mas, além disso pode escrever sobre o fim da 

escrita. Vilém Flusser, 2011.  
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contexto, deve permitir ao leitor compreender uma única parte do assunto. (HORN, 

1998, p. 61). 

 

A citação por Robert E. Horn (1998), traz à luz a discussão sobre como era feita a 

infografia e o seu significado em nosso contemporâneo. 

A partir da redescoberta da infografia nos anos 1980, com os fortes impulsos que se 

deram às novas formas de infografias nos jornais, pode-se ver o auge dos jornais, que 

também se transformaram ao longo de sua história. Tudo isso se deve às aplicações 

técnicas eletrônicas que, de acordo com Sancho (2001), representam a evolução 

tecnológica, a criatividade, as novas formas de comunicação e o acesso aos novos meios 

e seus formatos de reprodução. 

 

O poder de transmissão de ideias deste novo meio, as inovações tecnológicas, 

podem ter um impacto social muito grande. Uma das grandes inovações da 

imprensa consiste na digitalização conjunta de todas as informações, que permitem 

abordar novos objetivos de difusões”. (SANCHO, 2001, p. 43-44). 

 

Toda essa transformação tem um objetivo quase que único: a perpetuação da 

informação, pois aquilo que se vê e se decodifica fica, com uma maior duração, no 

pensamento do leitor.  

De acordo com Flusser (2011, p. 172), “o conceito de “duração” transcende o 

conceito de tempo em direção ao “nunc stans” (o presente eterno), que é o fim do conceito 

da eternidade”. 

Hoje, a questão da duração da informação precisa de uma nova abordagem para a 

sua própria transmissão. Assim, a infográfica pretende, com suas características de 

conceitualização, uma certa eternidade visual da informação, levando em conta que sua 

construção visual, pictográfica, já está em um estágio de alfabetização visual. 

 

Apesar dessas modificações, há um sistema visual, perceptivo e básico, que é 

comum a todos os seres humanos; o sistema, porém, está sujeito a variações nos 

temas estruturais básicos. A sintaxe visual existe, e sua característica dominante é 

a complexidade. A complexidade, porém, não se opõe à definição. (DONDIS,2003, 

p.19). 

 

De certa forma, essa transformação leva a um próximo nível da comunicação, sendo 

ela pictórica ou não, mas que dependerá basicamente do tipo de suporte, do tipo de 

receptor e de sua alfabetização visual.  
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Em seu livro “A escrita: há futuro para escrita”, Vilém Flusser (2011) discute sobre 

esses novos códigos digitais que estão simultaneamente presentes em todos os lugares a 

todo momento, e sua relação com a própria escrita e a sua forma de interpretação no 

contemporâneo. Basicamente um processo transacional, da escrita aos novos códigos. 

Isso define como a escrita tem o seu período de alfabetização para os leitores e 

como a infográfica possuiu um processo paralelo de alfabetização visual, o que dá suporte 

para o processo principal de decodificação da mensagem. 

Então, qual é o futuro da infografia? 

 

Nos últimos 20 anos, as discussões sobre a infografia parecem estar sempre em 

torno de posições extremas. As discussões em torno do presente e do futuro da 

infografia se intensificam ano após ano, revelando algumas contradições e muitos 

desafios. (TEIXEIRA, 2010, p. 27 - 29). 

 

Em uma publicação do livro de Malofiej (2009), Juan Antonio Giner (2009, p. 8), 

citado por (Teixeira, 2010, p. 30), proclama que os “infográficos monomedia estão mortos”, 

para defender que o futuro da infografia está na multimidialidade. 

Sancho (2001) trata essa questão sobre o futuro da infográfica de um ponto de vista 

mais pragmático. Revelando uma certa parcimônia, o autor entende que o futuro ou o 

presente da infografia exige certas qualidades e profissionais de uma tecnologia que nada 

tem a ver com a anterior, tanto em relação à sua construção como em relação à 

transformação do público. 

 

O leitor está mudando, está se transformando à medida que as jovens gerações 

que nasceram com a televisão e o computador vão se incorporando e vão 

demandando maiores e melhores doses de visualidade, com novas linguagens e 

mensagens, com jornais altamente visuais, na tentativa de identificação com as 

formas de televisão. (SANCHO, 2001, p. 78). 

 

É importante entender que as relações entre o meio e a mensagem estão mais do 

que correlacionados às novas tecnologias, bem como às formas como elas irão se 

reinventar, ou mesmo se adaptar, no ecossistema da comunicação. 

Heller (2008, p.150) supõe “um futuro da informação do ponto de vista da infografia, 

acreditando na simplicidade e clareza, no respeito e na falta de tempo dos leitores, o que 

vem junto com a necessidade de entender rapidamente as informações”. 
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3.8. Internacionalização Infográfica 

 

3.8.1. Prêmio Malofiej de infografia 

 

Considerado o “Pulitzer em infografia” ou o “Oscar”, o prêmio Malofiej40 de infografia 

é dado em forma de reconhecimento sob o ponto de vista de produto e de conceito visual 

artístico e narrativo, que premia não só o infográfico do ponto de vista técnico e visual, mas 

seu processo de desenvolvimento, narrativo e visual. 

Segundo Sancho (2001), a organização que promove o prêmio Malofiej, a SND 

(Society for News Design), é uma sociedade de design de jornais, cujas atividades são 

múltiplas, contemplando congressos anuais de jornalistas, prêmios mundiais de design e 

infográfico e publicações de trabalhos premiados e exibidos.  

De acordo com a própria SND (2014), “A Society for News Design41 inventa, faz, 

promove e ensina o melhor jornalismo visual”. 

Com premissas fortes voltadas para a ideia do jornalismo visual, já referenciado 

anteriormente, se direciona a: 

 Promover padrões éticos; 

 Defender o jornalismo visual como uma disciplina integral; 

 Educar jornalistas continuamente; 

 Celebrar a excelência em todos os aspectos do jornalismo; 

 Incentivar a inovação em toda a indústria; 

 Fornecer um fórum para críticas, revisão e discussão de questões; 

 Valorizar o caráter internacional e multicultural único e diverso. 

Alejandro Malofiej (Buenos Aires, Argentina, 1938-1987) foi um grande infógrafo, 

admirado por seus trabalhos e sua contribuição para a infografia mundial, em uma época 

em que não haviam ferramentas digitais que contribuíssem para o desenvolvimento dos 

infográficos. Foi considerado um artesão na arte da infografia, porque fazia os mapas à 

mão (figura 101). Era um jornalista que não escrevia, mas representava visualmente as 

informações, mapas e infografias, para o jornal La Opinión, de Buenos Aires. Também tinha 

relação próxima com a Universidad de Navarra, onde os professores Miguel Urabayen e 

Juan Antonio Giner promoveram a primeira chamada universitária, em 1990, do prêmio 

                                                 
40 O prêmio Malofiej foi criado em 1993, por dois professores da Universidade de Navarra, em parceria com o capítulo espanhol da 

SND. O nome é uma homenagem ao argentino Alejandro Malofiej, um dos pioneiros no uso da infografia em todo o mundo. A 

premiação acontece todos os anos desde então. Fonte: Infografia e Jornalismo, conceitos, análises e perspectivas, 2010. 
41 SND - Society for News Design: https://www.snd.org. 

https://www.snd.org/
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Malofiej, em homenagem a Alejando Malofiej. Depois, a premiação ganhou repercussão 

mundial, e a SND trouxe o prêmio para o âmbito internacional. 

 

Figura 102 - Infografia de Alejandro Malofiej. 

 

Fonte: La infografía, Técnicas, análisis y usos periodísticos, 2001. 

 

Em uma matéria do El País, Alberto Cairo, 07 de fevereiro de 2012, o autor comenta 

sobre o nome e quem foi Alejandro Malofiej. 

 

Quem Alejandro Malofiej realmente foi? A resposta mais provável será incógnita e 

pouco esclarecedora: cartógrafo argentino da época em que mapas, estatísticas e 

diagramas eram forjados a tinta e caneta não surgiam na tela graças à alquimia de 

algoritmos e vetores. É um paradoxo que a maioria dos jornalistas visuais hoje saiba 

tão pouco sobre um dos mais importantes patriarcas da profissão. (CAIRO, 201242). 

 

O fato é que depois do surgimento da premiação Malofiej de infografia, os trabalhos 

de infografia se transformaram em artes visuais com um conteúdo jornalístico refinado. 

Hoje, todos os jornais do mundo participam da convocatória a fim de apresentar para o 

mundo seus melhores trabalhos. Conquistar a premiação é registrar na história a 

representação da qualidade infográfica de sua edição. 

                                                 
42 Blog El País: https://blogs.elpais.com/periodismo-con-futuro/2012/02/alejandromalofiej.html, acesso 2021. 
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3.8.2. Em busca da premiação Malofiej 2843, categoria Print. 

 

Atualmente, o prêmio é organizado por tipo de produtos e mídias, uma relação 

classificatória onde jornalistas dos maiores grupos editoriais são escolhidos para fazer 

parte dessa banca julgadora. 

Nas referências a seguir, está considerada somente a mídia impressa (print) - revista 

e jornais - e a mídia interativa (digital) como representação da última banca avaliadora do 

Prêmio Malofiej 28. 

Enquanto os infográficos estáticos possuem suas características específicas para 

seu mundo de publicação, que afetam diretamente o leitor ou o receptor, os digitais surgem 

como uma nova categoria exigida e reivindicada pela própria tecnologia. Independente do 

tipo de publicação, o norte para seu entendimento da informação deverá ser sempre o 

cunho jornalístico da matéria representada infograficamente. 

 

Infográficos podem ser publicados em diferentes meios impressos e cibermeios, 

afirmamos 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 icônicos. Esta 

relação entre imagem e texto, indissociável, é para nós umas das principais 

características da infografia jornalística. (TEIXEIRA, 2010, p. 18). 

  

Invocando Flusser (2007, p. 102-103) sobre o conceito de superfície: “essas 

superfícies se tornaram um meio diferenciado em nosso cotidiano, adquirindo cada vez 

mais importância em nosso dia a dia, citando, televisão, telas de cinema, atualmente as 

superfícies digitais e remotas. Essas superfícies, em um passado não tão distante, eram 

raras e permitiam um poder de conscientização maior da informação, fotografias, pinturas, 

tapetes, vitrais e inscrições, essas rodeavam os homens e faziam parte do seu cotidiano”.  

Assim como a própria escrita precisou se adequar a essas novas superfícies, a 

infografia acompanha a adequação das novas superfícies do contemporâneo. 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Malofiej 28, International Infographic Awards. July 31, 2020 

Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bc_1rhKxSSzA6mbIkqGN5mxR5cky80vHhPWyW0XHCfM/edit#gid=0. Acesso 2021. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bc_1rhKxSSzA6mbIkqGN5mxR5cky80vHhPWyW0XHCfM/edit#gid=0
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Figura 103 - infográfico The New York Time USA.  

How Big Was Last Sunday’s Protest in Hong Kong 

 

Figura 104 - infográfico Reuters USA. Drowning in plastic. 

 

Figura 105 - infográfico The New Yourk Time USA.  

What Path Takes You to Congress. 

 

Fontes: Malofiej 28 International Infographic Awards. July 31, 2020. 
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3.8.3. Em busca da premiação Malofiej 28, categoria Digital. 

 

Para Heller (2008, p.123) existe um processo de análise, antes da transformação ou 

mesmo produção de infográficos para a web que as difere do estático (print). “Em primeiro 

lugar, é difícil ler fontes pequenas na web. Em segundo lugar, é um meio que se presta a 

levar o leitor de uma ideia visual para outra simplesmente operando o “mouse” na palavra 

“próximo”. Terceiro, a web permite que os objetos se movam". 

Pensando nesta questão de transformação do estático para o interativo (figuras, 105 

a 108), Teixeira (2010) sinaliza que os projetos de infográficos interativos, ou de interação, 

possibilitam um estímulo para o reconhecimento para as novas gerações de consumidores 

de conteúdo. 

 

Do mesmo modo, é preciso levar a ideia de convergência para além das salas de 

pesquisa e fazer com que haja uma efetiva integração entre disciplinas de web, 

impresso, rádio e tevê etc., revendo processos de produção e a expectativa em 

torno dos produtos oriundos destas experiências. De outro modo, acredito, 

continuaremos produzindo trabalhos que discutem conceitualmente o fenômeno e 

assistindo a práticas que nem sempre são capazes de torná-lo qualitativamente 

exequível inclusive porque, nas escolas, ainda estamos distantes – com raras e 

competentes exceções – de conseguir fazer da convergência uma tendência que 

sabemos entender e aplicar. (TEIXEIRA, 2010, p. 109). 

 

Figura 106 - Infográfico Digital The Washington Post USA. What remains of Bears Ears. 

 

Fontes: Malofiej 28 International Infographic Awards. July 31, 2020  
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Os projetos acima demonstram um pouco desse formato interativo de aprendizado, 

ganhadores do Malofiej 28, categoria digital. 

Dialogando com Flusser (2007, p. 158) o print do nosso contemporâneo seria “o 

método de transporte atual que não corresponde à técnica dos novos meios, mas apenas 

à intenção subjacente a eles. Os meios podem ser dispostos diferentemente até mesmo 

para se tornarem mais eficazes”. 

 

Figura 107 - Infográfico Digital Reuters USA. The race to save the river Ganges 

 

Fontes: Malofiej 28 International Infographic Awards. July 31, 2020 

 

Figura 108 - Infográfico OESP.  

These charts show the topics addressed in presidential inauguration. 

 

Fontes: Malofiej 28 International Infographic Awards. July 31, 2020 
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Os projetos acima demonstram um pouco desse formato interativo de aprendizado, 

ganhadores do Malofiej 28, categoria digital. 

Dialogando com Flusser (2007, p. 158) o print do nosso contemporâneo seria “o 

método de transporte atual que não corresponde à técnica dos novos meios, mas apenas 

à intenção subjacente a eles. Os meios podem ser dispostos diferentemente até mesmo 

para se tornarem mais eficazes”. 
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4. CAPÍTULO 

 

4.1. Análise da iconografia nas páginas do Jornal O Estado São Paulo 

 

O projeto de pesquisa inicialmente tem como finalidade avaliar o processo de 

informação infográfica na mídia jornal impressa, especificamente no jornal O Estado de 

São Paulo (OESP).  

O produto jornal, se transforma como uma metamorfose, mas se vê nos dias atuais 

diante de uma simbiose44 do seu formato tradicional com o meio digital para manter seu 

registro na história. É nítido que autores discutam sobre o tempo do produto jornal impresso 

em nosso contemporâneo, o que causa uma certa provocação quanto ao tema discutido. 

Qual o tempo do jornal?  

 

Portando os jornais devem ser considerados tão antiquados quanto as carroças, 

embora o modo de escrever que lhes corresponde se aperfeiçoe cada vez mais de 

acordo com as mais novas teorias da informação e da comunicação, e embora eles 

se sirvam de técnicas cada vez mais modernas? E ainda, embora a produção e a 

divulgação de suas informações sejam dirigidas por sistemas cada vez mais 

sofisticados? (FLUSSER, 2011, p. 170) 

 

Flusser (2011) entende que somente com a chegada das novas mídias que se 

apropriaram do produto jornal, consegue se transformar em uma memória duradoura de 

acesso ao conteúdo, possibilitando assim um novo mundo de codificado ou pelo menos 

tendo acesso a ele, fazendo uma menção ao “mundo codificado45”. 

 

O jornal é uma forma confessional de grupo que induz à participação comunitária. 

Ele pode dar uma “coloração” aos acontecimentos, utilizando ou deixando de utilizá-

los. Mas é a exposição comunitária diária de múltiplos itens em justa posição que 

confere ao jornal a sua complexa dimensão de interesse humano. (MCLUHAN, 

1964, p. 231). 

 

Do ponto de vista técnico e produtivo (papel, tinta, impressão e acabamento), o jornal 

se transformou em um produto quase que colecionável, assim como suas questões visuais, 

design e mesmo ergonômica favorecem seu destaque nos meios editoriais em comparação 

                                                 
44 Qualquer associação ou interação entre dois ou mais organismos de diferentes espécies. Michaelis, 2021. 
45 Apresentar a revolução no mundo da comunicação (cujas testemunhas somos nós), influencia nossa vida com mais intensidade do 

que tendemos habitualmente a aceitar. Entendimento da codificação para descodificar a informação. Vilém Flusser: O mundo 

codificado, por uma filosofia do design e da comunicação, 2007.. 
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à sua história. Em contrapartida, há o avanço das novas mídias, que deram saltos 

gigantescos, os novos suportes e os aparelhos nutridos de inteligência da informação, e 

que ofuscam o avanço do produto. 

São essas percepções que sustentam o pensamento de Flusser (2011, p. 177), que 

se refere ao fim do jornal impresso, pontuando que “o jornal desaparecerá assim que as 

fitas e discos de áudio e vídeo dos emissores eletromagnéticos cheguem às casas em 

grande quantidade e com o baixo custo (talvez grátis) para ali serem armazenados em 

áudios e videotecas”. 

Mesmo com seu pensamento apocalíptico quanto à vida do jornal, Vilém Flusser 

(2011) acerta quando se pensa nas “fitas de discos e de áudio e vídeo das emissoras” 

como os smartphones cheios de memória de armazenamento, os podcast ou mesmo os 

jornais digitais. Também, quando se compara os “vídeos e emissoras eletromagnéticas”, 

aos canais de Youtube e Vimeo. 

Sim, o custo de acesso a todo esse conteúdo diminui. Por outro lado, é possível 

defender o objeto de pesquisa aqui apresentado, o produto jornal, que se transforma, se 

converge e se adapta à sua nova realidade mercadológica e tecnológica. 

 

4.2. O Estado de S. Paulo (OESP) 

 

Segundo histórico do próprio jornal, O Estado de S. Paulo (OESP) nasceu no dia 4 

de janeiro de 1845, com o nome de A Província de São Paulo (figura 108, à esquerda). 

Seus fundadores foram um grupo de republicanos, liderados por Manoel Ferraz de Campos 

Salles e Américo Brasiliense, que decidiram criar um diário de notícias para combater a 

monarquia e a escravidão. É estabelecida uma linha mestra, que caracteriza o jornal até 

hoje: “fazer da sua independência o apanágio de sua força”. 

Em 1875, a sede, redação, administração e oficinas foram instaladas em um sobrado 

da Rua do Palácio,14, antiga Rua das Casinhas, atualmente Rua do Tesouro, esquina com 

a Rua do Comércio (atual Álvares Penteado), no centro velho de São Paulo. Entre os 

proprietários do novo jornal destacavam-se Américo de Campos e Francisco Rangel 

Pestana. O administrador era José Maria Lisboa, que morava com a família nos fundos do 

prédio.  

Já em 1876, no período de inovação, a Província logo se diferenciou no mercado. 

Barrete branco na cabeça (figura 108, à direita), uma buzina na mão e um maço de jornais 

debaixo do braço, o francês Bernard Gregoire saía a cavalo pelas ruas da cidade 
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anunciando as notícias do dia. Foi um escândalo. Os jornais concorrentes chegaram a 

ridicularizar a imagem do jornaleiro – que mais tarde foi incorporada ao ex-libris do Estado. 

 

Figura 109 - OESP e Logo 

 

Fonte: Acervo OESP, 2021. 

 

Consolidando o período de mudanças e transformação em abril de 1877, O Estado 

muda-se para a Rua da Imperatriz, 44, atual Rua XV de Novembro.  

Tattiana Teixeira (2010), apresenta uma discussão sobre o surgimento da infografia 

no Brasil ou pelo menos as primeiras manifestações infográficas impressas e veiculadas 

no jornal. 

 

Segundo a pesquisadora, recentemente, localizou-se o que seria uma das 

primeiras manifestações do uso de recursos gráficos precursores da infografia, no 

jornal O Estado de S. Paulo, publicada em 18 de agosto de 1909, há mais de cem 

anos, portanto. (TEIXEIRA, 2010, p. 24). 

 

Figura 110 - Primeira manifestação infográfica, 

publicada segundo Teixeira. 

 

Fonte: Acervo OESP, 18 agosto 1909. 
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Em 1979, 70 anos depois dessa imagem, o jornal publica seu primeiro anúncio 

colorido e abre alas para uma nova era em sua redação, que acompanha o mercado 

jornalístico e a nova fase cultural dos leitores. 

 

Figura 111 - Primeiro anúncio  

colorido no OESP. 

 

Fonte: Acervo OESP, 1979. 

 

O Estado de S. Paulo lançou um novo projeto gráfico assinado por Mário Garcia. 

Como parte do projeto, Garcia trouxe o consultor norte-americano Jeff Goertzen46 

para implementar o trabalho de infografia no jornal. A reforma do mais tradicional 

de São Paulo não teve os mesmos resultados obtidos pelos concorrentes. 

(MORAES, 2014, p. 54). 

 

Mesmo com todas as suas reformas gráficas, o jornal não conseguiu destaque no 

cenário nacional, pois permanecia uma certa rigidez conceitual no design gráfico das 

páginas. Mesmo com uma proposta de uso da infografia no jornal, sua aplicação era tímida, 

sem apelo visual. 

Depois de 10 anos, o jornal passou por uma nova grande reestruturação de design 

editorial, orquestrada por Antoni Cases. Essa nova roupagem obteve o sucesso, mudando 

o conceito do design das páginas e infográficos, segundo Moraes (2014). 

                                                 
46 Jeff Goertzen trabalhou como jornalista, diretor de arte e consultor por mais de 30 anos em dezenas de agências de mídia e jornais 

em todo o mundo, incluindo USA Today, The Dallas Morning News, New Straits Times (Singapura), El Mundo (Madrid), Le Monde 

(Paris), O Globo e O Estado (Brasil). É especialista em gráficos informativos, visualização de dados e ilustração. Fonte: Blog do autor. 

https://www.pe.com/author/jeff-goertzen/. 
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Essa mudança (figura 112) gerou visibilidade no cenário internacional, sendo 

reconhecido pela SND e, consequentemente, premiada pelo Malofiej de infografia (figura 

112). 

 

Figura 112 - Infográficos publicado no jornal OESP. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2021. Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 
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Figura 113 - Mudança no projeto gráfico editorial OESP. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2021. 

 

4.3. Metodologia de pesquisa e resultados da pesquisa 

 

A pesquisa está estruturada com a proposta de verificar o tema Covid-19, no veículo 

jornal O Estado de S. Paulo, tendo como objetivo a verificação da quantidade de 

infográficos e classificação infográfica que estão relacionadas ao surgimento e veiculação 

do tema no veículo. Seguindo os moldes qualitativo e quantitativo, o levantamento de dados 

se passa no primeiro semestre do ano de 2020, com recorte de 25/02/2020 a 31/07/2020. 

Analisadas todas as edições diárias digitais do acervo do OESP, durante o recorte 

determinado, foram encontradas 161 edições e 125 infográficos com a inserção do tema 

Covid-19 e a representação visual infográfica da matéria. 

Quanto à classificação dos infográficos, eles foram divididos em: Estatístico, 

Científico, Cênico e Geográfico.  

Como referência tipológica de classificação infográfica, utiliza-se a proposta de 

Tattiana Teixeira (2010), dialogando com Valero Sancho (2001), devido ao posicionamento 

e pensamento dos autores estarem muito próximos. 



165 
 

Assim, a descrição das classificações da pesquisa segue o abaixo: 

 

 Infográficos comparativos / dados estatísticos: quando comparam dados ou 

qualidades; representação de dados estatísticos e quantitativos. 

 Infográfico documentais / científicos / enciclopédicos: retratam e explicam 

características documentais e ilustram documentos, ações ou coisas, 

reproduções do funcionamento de algo, muitas delas voltadas para 

representações técnicas, manuais de uso e científicos, entre outros. 

 Infográfico teatral / cênico:  quando narram um acontecimento ou reproduzem 

imagens narradas por testemunhas, infografias de acidentes, atentados ou 

combates, reprodução e reconstituição de cenas ou narrativas 

documentadas. 

 Infográfico localizador / geográfico: informa e introduz o conceito de 

posicionamento geográfico, situa a informação ou marca um espaço onde um 

acontecimento ocorreu - mapas de ruas, satélite, ou mesmo de localização.  

 

Figura 114 - Tabela da coleta de dados, por período, mês a mês. 

 

Fonte: Produzido pelo autor, 2020. 

 

5. Representação gráfica sobre a Covid-19 no jornal O Estado de S. Paulo 

 

Após a coleta e apuração dos dados, a figura 115 apresenta uma primeira 

abordagem da representação de dados estatísticos. Assim como referenciado no capítulo 

2, as primeiras aplicações para representar números visuais em forma de gráficos foi de 

William Playfair (1786). 
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Figura 115 - Representação dos dados meses fevereiro e março de 2020. 

 

Fonte: Produzido pelo autor, 2020.  

 

No período de 25 a 29/02/2020, quando surge o primeiro caso de Coronavírus no 

Brasil, a produção do jornal abarcou 40% de infográficos científico e estatístico e 20% 

cênico. De 01 a 31/03/2020, os casos de Coronavírus aumentam e os números começam 

a ser tornar expressivos e o interesse em saber a localização do avanço do vírus se torna 

mais presentes na produção do jornal, sendo representado em 5% infográficos cênico, 11% 

científico, 50% estatístico e 33% geográfico.  

 

Figura 116 - Representação dos dados meses abril e maio de 2020. 

 

Fonte: Produzido pelo autor, 2020.  

 

No período de 01 a 30/04/202, os casos de Coronavírus mais que triplicam, as 

informações sobre a estrutura do vírus, formas de contágio e procedimento de prevenção 

começam a se estabelecer e se tornar mais presentes, sendo representados em, 8% 

Infográficos cênicos, 15% científico, 65% estatístico e 12% geográfico. Em 01 a 

31/05/2020, as informações sobre os números de casos recuam, abrindo espaço para os 
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mapas de localização, que indicam as cidades mais infectadas pelo vírus no país, junto 

com os mapas as campanhas de prevenção e assuntos relacionados ao novo estilo de vida 

crescem, a produção do jornal nesse período é representada com os números de 12% 

infográficos científico, 38% estatístico, 27% geográfico e 23% cênico. 

 

Figura 117 - Representação dos dados meses junho e julho de 2020 

 

Fonte: Produzido pelo autor, 2020.  

 

Os meses de junho e julho serão marcados com o grande avanço do vírus e os 

números de mortos devido ao contágio, surge em cena as especulações sobre os possíveis 

remédios e as grandes fabricantes farmacêuticas da possível vacina e de como essas 

vacinas seriam produzidas e sobre os possíveis efeitos no corpo humano começam a ser 

veiculados na produção do jornal. Os infográficos cênicos e científicos são usados com 

maior intensidade para auxiliar na visualização dessas informações. 

De 01 a 30/06/2020 é representado na produção do jornal como sendo, 15% 

infográficos científico, 46% estatístico, 21% geográfico e 18% cênico.  

O mês de junho, de 01 a 31/07/2020, mantêm os números sobre interesse no cenário 

científico, desenvolvimento e funcionamento da vacina no corpo humano, indefinição sobre 

os possíveis fornecedores ganham força cada vez mais, enquanto os números de casos 

aumentam e a expansão do vírus se alastra pelos estados, a produção do jornal nesse 

período é representada por, 15% infográficos científico, 50% estatístico, 30% geográfico 2 

5% cênico. 
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5.1. Representação infográfica da Covid-19 

 

Figura 118 - Análise sobre o tema Convid19 nas edições diárias  

online do OESP no período de 25/02/2020 a 31/07/2020 

 

Fonte: Dados acervo digital OESP, Infográfico produzido pelo autor, 2021. 
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5.2. Amostragem dos infográficos durante o período de pesquisa 

 

Figura 119 - Infográficos Covid19 OESP e Infográfico  

de estatístico digital Johns Hopkins. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2019 e University & Medicime Johns Hopinks, 2020, 2021.  

Montagem e reprodução pelo autor 2021. 
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6. Análise da pesquisa sobre Covid-19 no OESP 

 

Através da pesquisa é possível identificar a evolução jornalística sobre o tema Covid-

19 no veículo em questão e como os infográficos (figuras 115 e 116) e sua classificação se 

desenvolveram e se transformam à medida que o tema se torna mais presente no cotidiano. 

Assim como o jornal O Estado de S. Paulo, uma grande maioria dos veículos nacionais de 

informação pouco divulgaram ou veicularam informação sobre a onda que estaria por vir, 

considerada inicialmente como sendo um vírus que pouco causaria preocupação. 

Os veículos, embebidos de informações carnavalescas devido à data comemorativa, 

pouco destacaram o tema, talvez por ser ofuscado pelas marchinhas de Carnaval e blocos 

de foliões. O OESP veicula sua primeira matéria de capa sobre a Covid-19 no dia 

25/02/2020, trazendo a informação do fervor financeiro ocorrido diante do avanço do vírus, 

e um infográfico no caderno Metrópole, página A8, representando o percurso do vírus 

desde sua origem até os Estados Unidos e Europa, também retratando que até a data não 

haviam casos no Brasil. 

O infográfico do OESP apresentado no caderno Metrópole (figura 118) é 

representado por um conjunto de infográficos complementares: (documental, científico, 

localizador, geográfico e cênico). Basicamente, informações que posicionam o leitor do 

movimento de transmissão do vírus, informações científicas sobre o marco do vírus e 

processo de contaminação pelo ser humano. Depois, uma referência dos sintomas e 

principais órgãos que seriam afetados pelo vírus após período de contaminação. 

 

Figura 120 - Primeira matéria de capa e infográfico Covid19, OEPS. 2020 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020.  

Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 
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É possível identificar que todas as matérias e infográficos inicialmente se utilizam da 

classificação Documental/Científica e Localizadora/Geográfica, conforme matéria do dia 

27/02/2020.  

Durante o período de 02/2020 a meados de 03/2020, informações voltadas à 

educação sobre o vírus, os primeiros casos identificados pelo ministério da saúde, dados 

estatísticos e quantitativos. Os números são os pontos de atenção quanto à evolução, 

agora não mais imaginária e sim realista, para todos os cidadãos no âmbito nacional e 

internacional. 

 

Figura 121 - Primeiros casos identificados no Brasil, OESP. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020. Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 

 

Com o tema agora mais recorrente, O Estado de S. Paulo cria seu primeiro elemento 

visual de destaque iconográfico que ajudaria os leitores a identificar a matéria sobre o 

Covid-19, chamada inicialmente de “Especial Coronavírus” e veiculado em 11/03/2020. 

 

Figura 122 - Identificação do tema Covid19, OESP. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020. 

 

No dia 12/03/2020 a OMS (Organização Mundial de Saúde) declara a pandemia por 

Coronavírus, e isso dá o impulso para o jornal criar a chamada que iria encabeçar as 

matérias sobre o assunto “Pandemia do Coronavírus” (figura 119). Dando início a uma 
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avalanche de infográficos estatísticos e materiais especiais sobre a quarentena, o assunto 

ganharia destaque diário até os moldes atuais.  

Sequencialmente inicia-se a medida de restrição estabelecida pelo governo e 

Ministério da Saúde, com suspensão das aulas, trabalhos em home office. As matérias 

foram veiculadas no jornal a partir de 14/03/2020.  

 

Figura 123 - Infográficos estatísticos Covid19. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020. Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 

 

No dia 18/03/2020, a informação do primeiro morto por coronavírus no Brasil (figura 

121), intensifica as informações sobre isolamento social e a permanência dos trabalhos em 

modos home office. A ilustração The Jetsons é uma série animada de televisão produzida 

pela Hanna-Barbera, exibida originalmente entre 1962 e 1963.  

Referenciada na capa dessa mesma edição, a ilustração iria ditar o presente 

atualmente chamado de “novo normal”, com vídeo chamadas, reuniões online, aulas 

virtuais, teleconsulta, entre outras atividades. 

A corrida pela descoberta da vacina se torna a discussão global para o período, e a 

pergunta do momento seria colocada à prova? “Quem seria o primeiro país a desenvolver 

a vacina?”. China, Europa e Estados Unidos saem em disparada nessa disputa.  

Enquanto o objetivo de informar para os leitores sobre o funcionamento da vacina e 

a produção de vacina se torna mais presente, isso levanta uma bandeira de alerta sobre a 

capacidade produtiva de vacinas no Brasil. O infográfico documental / científico (figura 

122), veiculado em 23/03/2020, apresenta as etapas para o desenvolvimento e as fases de 
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testes para a apresentação de uma vacina e, sequencialmente, para a análise e a validação 

junto aos órgãos competentes.  

 

Figura 124 - Matéria primeiro morto Convid19 Brasil, infográfico produção vacina. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020.  

Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 

 

Em 11/04/2020, registra-se a marca de mais de 1.000 mortes por Covid-19 (figura 

122). Devido ao isolamento, a renda do trabalhador brasileiro, segundo a matéria veiculada 

no dia 12/04/2020, cai pela metade. Para representar essas informações, os infográficos 

estatísticos começam a ser usados como representações desses números. Assim como a 

escrita é a representação visual da fala, segundo Horcades (2004), os infográficos de 

dados estatísticos serão a representação visual dos números e de suas sequências 

numéricas em escala. 

 

Figura 125 - Mais de 1000 mortos convid19 e infográfico sobre redução de reanda. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020. Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 
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O mês de abril e maio se mostram representativamente pelos números. Os casos 

de novos infectados e a quantidade de mortos por milhão sobem assustadoramente e os 

especialistas começam a não enxergar uma luz no fim do túnel. As campanhas de 

prevenção se intensificam no jornal e os cadernos especiais sobre o vírus se tornam mais 

presentes, assim como o isolamento social. Os infográficos de dados estatísticos começam 

a usar a cor como informação.  

 

Assim considera-se a cor como informação todas as vezes em que sua aplicação 

desempenhar uma dessas. Funções responsáveis por organizar e hierarquizar 

informações ou lhes atribuir significado, seja sua atuação individual e autônoma ou 

integrada e dependente e outros elementos do texto visual em foi aplicada (formas, 

figuras, texturas, textos ou até mesmo sons e movimentos, como produtos de 

multimídia). Quando quiser enfatizar o uso desse conceito, utilizarei o termo a cor-

informação. (GUIMARÃES, 2003, p. 31). 

 

Figura 126 - Dados sobre o aumento de mortos aumenta,  

campanhas se intensificam. 

 

Fonte: Acervo OEPS, 2020. Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 

 

De acordo com Guimarães (2003), a cor-informação representada nos infográficos 

estatísticos não traz nenhuma informação positiva para o período. A cor vermelha se faz 

presente em todas as representações no gráfico de barras ou outros formatos. 

 O que se pensava ser uma coisa passageira inicialmente, agora estava na realidade 

da população. As formas de trabalho que para poucos já era normal, como home office, 

são decretadas para todos, afetando o setor educacional e escritórios e gerando uma nova 

forma de trabalho. A grande maioria se viu de mãos atadas, diante de uma tela de 
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computador, trabalho isolado, criando uma nova cultura social de trabalho. Ninguém 

imaginava, mas essa reestruturação forçada tem seu prolongamento. 

As matérias veiculadas nos dias 17, 24 e 28 de maio de 2020 são representadas por 

infográficos cênico, geográfico / localização e dados estatísticos (figura 125), 

representando as informações do momento. Como Especial, a matéria do dia 17/05/2020 

fala sobre o novo formato para educação e sobre as dificuldades que toda a área da 

educação e seus profissionais (professores) teriam de enfrentar. 

 

Figura 127 - Infográficos sobre o novo normal. 

  

Fonte: Acervo OESP, 2020.  

Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 

 

No mês de junho chega o pico das previsões para o Brasil (figura 126). Matéria do 

dia 12/06/2020 traz letras e números garrafais e sua importância está exatamente no peso, 

no tamanho e no uso do preto. 

Temas como novos negócios, golpes virtuais, aumento de demanda por drones, 

cadernos especiais sobre bem-estar e saúde, transformações dos negócios, aumento de 

entregas delivery também se destacam no mês, talvez um aviso de que as coisas não 

voltariam ao seu normal. 

 

 

 

Figura 128 - Pico dos números nacionais. 
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Fonte: Acervo OEPS, 2020. Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 

 

No mês de junho chega o pico das previsões para o Brasil (figura 126). Matéria do 

dia 12/06/2020 traz letras e números garrafais e sua importância está exatamente no peso, 

no tamanho e no uso do preto. 

Temas como novos negócios, golpes virtuais, aumento de demanda por drones, 

cadernos especiais sobre bem-estar e saúde, transformações dos negócios, aumento de 

entregas delivery também se destacam no mês, talvez um aviso de que as coisas não 

voltariam ao seu normal.  

 

Figura 129 - Novo contágio, novos númros e a esperança por uma vacina. 

 

Fonte: Acervo OESP, 2020.  

Montagem e reprodução pelo autor, 2021. 
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7. Desdobramento final da Análise 

 

Durante o período de pesquisa, analisando as edições diárias do jornal O Estado de 

S. Paulo, e analisando outros veículos de comunicação como referência de informação, foi 

possível evidenciar a força e a necessidade dessa linguagem visual da informação, assim 

como a usabilidade dos infográficos como suporte das matérias jornalísticas, reforçando o 

seu crédito, seus números e suas referências científicas, geográficas, estatísticas e 

cênicas. 

Os jornais, nesse período de pandemia, não veicularam suas versões impressas 

devido à paralisação das atividades, conforme as regras de restrição nos respectivos 

estados. Logo, todos os veículos se viram forçados a produzirem os conteúdos para o novo 

ambiente digital (jornalismo digital). Assim como produto jornal, a própria infografia precisou 

ser feita em um novo formato agora, não só na sua versão para o impresso, mas interativa, 

dinâmica e animada, gerando uma maior interação entre usuário e a informação, criando 

uma sinergia entre o produto e seu consumo de informação.  
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8. Considerações Finais 

 

Este estudo sobre a infografia do jornal O Estado de S. Paulo e a Covid-19 permitiu, 

inicialmente, apresentar de forma conceitual o tema para trazer a sua essência, 

defendendo que a infografia é mais do que uma ilustração, conectada com as outras 

disciplinas da comunicação, como a arte e o design. 

Essa construção e proposta de trabalho teve como objetivo ir além de apresentar os 

tipos e formatos de infográficos, ou suas aplicações no meio jornalístico enquanto 

ferramenta da informação, e sim trazer à tona questões teóricas que muitas vezes são 

desconhecidas do universo da pesquisa. Dessa forma, o trabalho representa um esforço 

de retomada dos precursores do processo, ou mesmo aqueles que deram instrumentação 

para que bases teóricas pudessem ser criadas e consolidadas, e assim desmistificar e 

justificar a infografia como ferramenta da comunicação. 

Ainda existe muita coisa para se falar e estudar sobre a infografia, tendo como base 

como a própria forma de comunicação se adaptou aos novos moldes comunicacionais das 

novas mídias. 

Assim como o autor Vilém Flusser traz a discussão se ainda há futuro para a escrita, 

Valero Sancho também expõe a discussão sobre o futuro da informação, que se reflete 

sobre o futuro da infografia. É claro que todo esse movimento de fomentar esse tipo de 

discussão envolve as novas mídias, já há alguns anos se espera que a mensagem 

apocalíptica do fim do jornal impresso, veiculada e discutida, se torne realidade. 

E os novos formatos baseados nos velhos formatos de comunicação deverão surgir 

para se adequar a esse novo ambiente digital de bits e bytes. Ciberjornalismo, jornalismo 

digital ou web jornalismo são assuntos e temas recorrentes que preenchem salas de 

discussões, agora não mais para entender como isso funcionária, deixando de ser uma 

esfera futurista e fazendo parte de uma realidade.  

Para projetar o futuro é preciso conhecer seu passado, e a infografia tem esse 

passado histórico, conceitual e técnico.  

Ela é constituída de elementos iconográficos, simbólicos, figurativos, verbais e 

semióticos e, por mais que existam mudanças tecnológicas, essas áreas estarão se 

adaptando e se retroalimentando na sociedade. 

Com o seu conceito aplicado ao leitor, ajudando nas interpretações da informação 

de forma esquemática, a infografia se estabelece como suporte da informação, fazendo 

com que o leitor possa decodificá-la (da linguagem verbal para a linguagem visual). 
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Por isso, esse projeto - e nenhum outro projeto que procure falar sobre infografia - 

terá fôlego para esgotar o tema. Referenciando o autor Alberto Cairo (2018), a infografia é 

interdisciplinar, e isso nos permite navegar por outras áreas da informação e de estudos 

sobre o tema.  

Em futuras pesquisas poderão ser tratados temas sobre essa interconexão das 

novas mídias com a infografia, abrindo um novo leque de discussão sobre a sua usabilidade 

dentro do ciber aprendizado ou do ciberjornalismo. Questões que se estabelecem em 

nosso passado, presente e futuro. 

Que este projeto não se estabeleça como apenas mais um projeto na linha do tempo 

que aborda um tema, mas que crie um movimento, interesse ou curiosidade que estabeleça 

uma sinergia entre as áreas de conhecimento, fomentando ainda novas discussões e 

abordagem para o futuro. 

 

Os infográficos representam uma transição por se constituírem de um sistema 

híbrido, multimodais, que congregam ao mesmo tempo texto e imagem, linguagem 

verbal e não verbal, numa relação em que se completam mutuamente. Apontam 

para uma realidade comunicacional diferente daquela de se originou. (MORAES, 

2014, p. 17). 
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