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RESUMO
O uso da infografia tem se ampliado nos veículos midiáticos, principalmente, após o
processo de informatização ocorrido entre os anos 1980 e 1990. A linguagem visual
esquemática utilizada em sua construção tem especificidades que ajudam a otimizar a
obtenção de informação por meio de conceitos relacionados ao design da informação e a
visualização da informação. Assim, para a eficácia deste processo, teoria e prática têm de
estar alinhadas. O objetivo desta dissertação é investigar o quanto a teoria influencia na
construção das infografias nas redações de dois grandes veículos de mídia impressa de
São Paulo: os jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo.
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ABSTRACT
The use of infographics has been increased in media vehicles, especially since the informatization process occured between the years 1980 and 1990. The schematic visual
language applied to construct those infographics has specificities that help in obtaining
information optimization trought concepts related to information design and information visualization. Thus, for the effectiveness of this process, theory and practice have to
be aligned. The purpose of this thesis is to investigate how much theory influences the
construction of the infographics in the editorial offices of two major press media in São
Paulo: Folha de São Paulo and O Estado de São Paulo
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INTRODUÇÃO
Nossos olhos foram reduzidos a instrumentos
para identificar e para medir, daí sofremos de uma
carência de idéias exprimíveis em imagens e de uma
capacidade de descobrir significado no que vemos.

Rudolf Arnheim

INTRODUÇÃO

No início do século XX acirra-se uma discussão a respeito do poder informacional das imagens, estudo este influenciado pela formação das primeiras
teorias da comunicação. As imagens, antes consideradas meramente decorativas, são percebidas como um meio de comunicação no hibridismo da
linguagem verbal e visual nos editoriais.
Fotografias, ilustrações e outros recursos visuais passam a ser utilizados para
comunicar, complementar o texto e ainda orientar a interação entre o produto
e o seu público. A imagem é percebida como um formato imediato e facilitador
na transmissão da notícia, classificada em um primeiro nível de leitura.
Na evolução deste contexto, a complementaridade entre os elementos
textuais e não-textuais acabou por conjugar-se em informação esquemática, a
infografia. O caráter prático e didático gerado, foi rapidamente absorvido pelos
meios comunicacionais, expandindo-se para variados suportes de informação.
Atualmente, a infografia pode ser encontrada em meios impressos e virtuais,
em projetos videográficos, interativos, impressos e arquitetônicos.
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Para esta dissertação, nos limitamos ao uso da infografia impressa e de sua
função informacional em jornais de grande circulação da capital de São Paulo
(Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo), os quais nos permitem avaliar
a construção da infografia frente a complexidade da necessidade de informações rápidas e precisas e a organização de uma equipe multidisciplar que
consiga garantir a efetividade deste processo.
Os jornais, em questão, foram escolhidos por serem veículos de grande credibilidade no mercado editorial (ambos os jornais possuem mais de cem anos
de publicações), trabalharem com um elevado número de circulação (aproximadamente 150 mil exemplares diários para cada jornal) e possuírem em suas
estruturas equipes premiadas de infografia. Ambas as redações geram informação para o mesmo público-alvo.
A prática da infografia se constitui na interrelação da comunicação social
(conteúdo) e da teoria e prática da visualização da informação (apresentação),
áreas que configuram o design da informação, objeto central do estudo,
através do qual é possível avaliar a efetividade visual da informação produzida
nas redações.
Desta forma, a dissertação entende e correlaciona os aspectos práticos e
teóricos na construção da infografia impressa em jornais, abrangendo todas
as etapas deste processo. Para isso, a dissertação foi dividida em cinco
capítulos que contextualizam a infografia, em sua história, teoria e prática.

O primeiro capítulo define o que é infografia, sua função, aplicação na comunicação impressa e sua evolução no contexto histórico. O texto apresenta os
motivos pelos quais a infografia se instituiu nos veículos de mídia impressa,
sua evolução histórica no Brasil e no mundo até sua configuração atual.
Determina os limites da palavra infografia em um âmbito geral e sua
aplicação para esta dissertação.
O segundo capítulo contextualiza e define o design da informação,
apresentando suas principais características, as quais serviram de base
para a análise prática da infografia. O capítulo situa o design da informação
enquanto parte da comunicação e elabora algumas de suas principais características a partir dos processos que se inserem nesta área.
O terceiro capítulo relaciona a percepção humana aos elementos gráficos que
compõem a estrutura esquemática da infografia. Apresenta a função informacional dos elementos gráficos e textuais que compõem o infográfico e o modo
como visualizamos essa informação.
Neste capítulo, elementos frequentes na constituição dos infográficos são
apresentados de maneira isolada e discutidos segundo seu potencial gráfico
informacional e sintético, divididos em: design analítico, ilustrações e pictogramas, cor e elementos textuais. Para embasar a análise são utilizados critérios referentes à visualização humana (memória e percepção).
O quarto capítulo refere-se à metodologia da análise. Apresenta os jornais, os
aspectos do design da informação, da visualização de informação e mostra como
eles se relacionam aos dados coletados nas entrevistas realizadas nas redações.
O quinto capítulo traz a análise comparativa da infografia nos dois jornais
– Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo – com o intuito de avaliar o
quanto a equipe e sua gestão influenciaram no layout dos infográficos, e
se os aspectos do design da informação e da visualização de dados foram
aplicados em sua construção. Os infográficos são avaliados e classificados
segundo critérios da prática cotidiana, da complexidade da informação e de
sua capacidade informativa.
Pretende-se com isso, conseguir englobar de forma concisa e lógica as relações
estabalecidadas na construção da infografia em jornais impressos no encontro
entre teoria e prática. Assim, podemos compreender melhor quais fatores são
determinantes para a construção da síntese visual informativa e o quanto a
visualização da informação é convergente com esses fatores. Identificar a tangibilidade na convergência entre teoria e prática é determinante para a otimização
do processo de construção do infográfico e de sua linguagem visual.
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CAPÍTULO 1
O que é infografia?
O modo visual constitui todo um corpo de dados
que, como a linguagem, pode ser usado para
compor e compreender mensagens em diversos
níveis de utilidade, desde o puramente funcional até
os mais elevados domínios da expressão artística.

Dondis A. Dondis

O QUE É INFOGRAFIA?

Para definir o que é infografia, inicialmente, precisamos discutir a introdução desta terminologia e suas traduções no contexto acadêmico. O estudo
da infografia e do design da informação (área na qual se insere) são estudos
recentes e pouco sistematizados, apresentando ainda algumas divergências
em suas definições.
O termo “infografia” é um neologismo da língua portuguesa que segundo
RIBAS (2005) surgiu da tradução e adaptação da expressão em inglês informational graphic, da qual se deriva o termo infographics. Da mesma forma, o
termo foi traduzido para o espanhol como infográfico ou infografia).
A tradução da expressão information graphic trouxe problemas para definir o
conceito de infografia, não havendo consenso entre os autores sobre a abrangência desse termo, ocasionando a utilização de diversos outros vocábulos.
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De acordo com STOVALL (1997), a palavra graphics é utilizada como sinônimo
ou abreviação de infografia; MORAES (1998, p.113) considera a denominação
de ‘diagrama’ para “infografia”, traduzindo assim diagram graphics do inglês
como “gráfica diagramática” e/ou infográfico; Nigel Holmes, segundo LIMA
(2009) usa o termo explanation graphics que se traduziria como explicação
gráfica e RIBAS (2005):
Figura 1. Gráficos
estatísticos de barra,
linhas, circulares,
áreas, cartogramas,
mistos, bolhas,
dispersogramas
e pictogramas,
respectivamente,
da esquerda para
a direita.

No inglês, graphics é diagram, mas diagram, não é o mesmo
que chart ou graph, as traduções corretas para ‘gráfico’, em
português. (...) Se fizermos, portanto, a tradução correta do
ingles para o português identificaremos que ‘diagrama’ não
é sinônimo de ‘gráfico’, embora em nossa língua o seja. Isto
nos permite sugerir que a tradução mais correta para a origem
do conceito de ‘infográfico’ ou ‘infografia’, infographics, seja
‘diagrama informativo’.”

Dentre as definições utilizadas nota-se o uso recorrente das palavras “gráfico”
e “diagrama” e de combinações que relacionam esses termos com informação, no sentido explicativo e ou comunicativo, presumindo com isso, que
uma das principais características que definem infografia é a utilização de uma
linguagem visual esquemática com a finalidade de informar. Entretanto, o uso
dos termos apresentados acima como a palavra “graphic” (STOVALL, 1997), por
exemplo, ainda acaba por englobar variadas formas de representação gráfica
como sendo infográficos, por isso ao definir os termos “gráfico” e “diagrama”,
poderemos entender melhor a abrangência de sua definição.

1.1 Gráfico e Diagrama
Gráficos são estruturas visuais criadas por matemáticos, economistas e
estatísticos para facilitar a visualização e compreensão de dados. Segundo
TUFTE (1983) “Os gráficos são instrumentos que ajudam a raciocinar sobre
a informação quantitativa. Sem dúvida, é a forma mais efetiva de descrever,
explorar e resumir um conjunto de dados, mesmo quando estes representam
grande conjunto de dados. ”
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Há dois grupos de gráficos usualmente mais utilizados: os estatísticos e os
conceituais. Dentre os estatísticos os mais usuais são os de barra, linhas,
circulares, áreas, cartogramas, mistos, histogramas, dispersogramas e pictogramas. Dentre os conceituais, destacam-se os matemáticos, os modelos
geométricos e de redes de trabalho.
Sobre os gráficos estatísticos, de acordo com Leinhardt e Zaslavsky e
Stein (1990 apud CAZORLA, 2002 pg. 44), um gráfico é uma representação
simbólica de dados, geralmente relacionando duas ou mais variáveis (...)
Os gráficos se movimentam em três espaços: o algébrico, o gráfico e o da
situação ou do fenômeno do qual os dados foram extraídos e que os dois
primeiros tentam modelar.
Para PINKER (1990 apud CAZORLA, 2002, pg. 44) o objetivo do gráfico
estatístico é comunicar ao leitor um conjunto de n-uplas1 de valores em
“n” escalas matemáticas, usando objetos cujas dimensões (comprimento,

1. n-uplas se refere
a uma sequência
ordenada de
elementos, na qual
“n” correponde
ao número de
elementos desta
sequência.

O QUE É INFOGRAFIA?

Figura 2.
Gráficos conceituais matemáticos (Lei de
Fechner), modelos geométricos (prisma de
olfato de Henning), redes de trabalho (modelo
STM-LTM de Atkinson e Shiffrin).

sombreamento, forma, posição dentre outros) correspondem às respectivas escalas e cujos valores em cada
dimensão (particularidade de um objeto, comprimento,
posição, entre outros) se relacionam com os valores
nas escalas correspondentes. O emparelhamento é
realizado porque qualquer objeto visualizado pode ser
descrito, simultaneamente, por seus valores ao longo de
um número de dimensões visuais.
Sobre os gráficos conceituais BITLER
afirma (1993
apud CAZORLA, 2002, pg. 47): são diferentes dos gráficos
estatísticos, pois eles não representam dados, mas
conceitos e suas relações. Sendo assim, todas as definições de gráficos apresentadas permeiam os conceitos
matemáticos, e mostram as relações feitas entre os
fatores existentes na construção de cada representação.
De acordo com as definições de gráficos apresentadas
podemos concluir:
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Figura 3. Diagrama
de Euler-Venn
(expressa os
conjuntos A, B e C
e a intersecção entre
esses conjuntos).

Gráficos são modelos visuais de representação e síntese de
dados que relacionam elementos simplificados de acordo com
parâmetros determinados pela sua função.

Alguns autores classificam gráficos e diagramas sob um mesmo conceito,
BITLER (1993 apud CAZORLA, 2002, pg. 47), por exemplo, define o diagrama
de Euler-Venn como um gráfico conceitual, por sua vez, ARAÚJO (apud
LIMA, 2009, pg. 30) diz que gráficos e diagramas constituem em uma forma
de representação cujo objetivo é demonstrar, sem utilização do discurso
escrito, todas as relações que existem entre elementos rigorosamente
definidos e conhecidos.

De acordo com BITLER e ARAÚJO,
gráficos e diagramas se assemelham no que tange a síntese visual
através de um sistema que relaciona
os elementos presentes na função.
Entretanto, o próprio ARAÚJO (apud
LIMA, 2009, pg. 30), acaba por
distinguir os dois termos apresentando funções diferentes para cada
um: o gráfico põe em imagem a
demonstração esquemática de um
fato, enquanto o diagrama representa a demonstração esquemática
de um objeto.

Figura 4. Exemplo de gráfico segundo Emanuel Araújo (LIMA, 2009 pg. 30)

As figuras mostram que a ausência do recurso escrito apontada por
Araújo, diz respeito ao uso da escrita de forma explicativa, sendo assim, os
textos utilizados de forma pontual, como no exemplo do diagrama citado
(fig. 4), não se enquadram nesta questão. Outro ponto é a respeito da função
do diagrama, a qual, Araújo restringe a “demonstração esquemática de um
objeto”, enquanto outros autores como LUPTON e PHILLIPS (2008, pg. 199)
ampliam esta definição: diagrama é uma representação gráfica de uma estrutura, situação ou processo. Ainda, para FARIAS (2008, pg.2), um ‘diagrama’
pode ser definido, de modo geral, como uma associação entre elementos
expressa por meio de relações em um ambiente visual.
Tanto FARIAS, quanto LUPTON e PHILLIPS, não especificam quais tipos
de elementos são utilizados na constituição de um diagrama. LUPTON e
PHILLIPS apresentam como exemplo de diagramas, representações visuais
que misturam elementos gráficos e escrita apresentando níveis elevados de
detalhamento e acuidade visual, como por exemplo:

Figura 5.
Exemplo de
diagrama segundo
Emanuel Araújo
(LIMA, 2009 pg. 30)
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Figura 6. Diagrama circular que cataloga o histórico de emprego de uma designer por período e localização. Produzido
por Kim Bentley, MFA Studio (LUPTON e PHILLIPS, 2008 pg. 206).
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Figura 7. Diagrama criado pela designer Lisa Strausfeld para a revista New York Magazine, com a finalidade de representar as complexas relações dos grupos terroristas ao redor do mundo, com o auxílio da linguagem Processing
(LUPTON e PHILLIPS, 2008 pg. 208).
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Figura 8. Diagrama
criado pela designer
Marian Bantjes
descrevendo suas
influências visuais,
uma narrativa que
transita entre:
escrita medieval
e celta, ornamentos
barrocos e rococós,
tipografia suíça
e psicodelismo
americano.
(LUPTON e PHILLIPS,
2008 pg. 198)
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Por sua vez, MEYER (1997, pg. 231) define diagrama como um híbrido de
elementos que margeiam quatro fatores: organização visual; gráficos que
transmitem a informação simbolicamente; mapas que sintetizam largas-escalas em escalas menores; ilustrações que tornam o abstrato imaginável
(tradução própria). Meyer ainda divide os diagramas em quatro grupos: representativos, esquemáticos, instrucionais e de corte.
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Figura 9. Diagrama representativo e realístico mostrando com o uso de um corte vertical
a drenagem de rios para auxiliar a agricultura. (MEYER, 1997 pg. 234)

Os diagramas apresentados por Meyer e por Lupton e Phillips, ilustram
diferentes níveis de complexidade visual e apontam para a presença variada
de elementos gráficos e pictóricos combinados com o uso da escrita, tanto
de forma pontual quanto explicativa. Desta forma, podemos inferir que a
definição feita por Araújo é muito restrita para um termo tão abrangente,
como sugerido posteriormente por Farias, Meyer e Lupton e Phillips. Deste
modo conclui-se que a função do diagrama é o que enseja sua definição:

Diagramas são modelos visuais de representação e síntese
de dados que relacionam elementos (escritos e ou pictóricos)
com a finalidade de explicar determinado fenômeno, seja este
físico ou abstrato.

Figura 10.
Diagrama esquemático mostrando
a árvore genealógica dos TUDOR
e alguns fatos e
detalhes sobre
alguns membros da
família real inglesa.
(MEYER, 1997,
p. 239)
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1.2 Definições
Segundo MORAES (2013) Infográficos são constituídos em sistemas híbridos,
multimodais, que congregam ao mesmo tempo texto e imagem, linguagem
verbal e não verbal numa relação em que se complementam mutuamente.
Nessa afirmação, Moraes mostra a infografia em sua relação entre texto e
imagem, o que confere um caráter visual e jornalístico à sua função.
Um infográfico pode ser destinado a variados tipos e plataformas de comunicação, como a publicitária, por exemplo. Entretanto, o presente estudo se
restringirá à análise da infografia jornalística nos meios impressos, incluindo
as características de seu discurso e estrutura.
Por seu caráter sintético, informativo, visualmente atrativo e dinâmico, uma
vez que não pressuôe, necessariamente, uma leitura linear, a infografia foi
gradativamente inserida nos meios de comunicação, seja de forma complementar ao texto ou mesmo apresentando a notícia de forma completa.
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Assim como a fotografia, os infográficos estão no primeiro
nível de leitura de qualquer meio impresso. Isso significa que
eles são, geralmente, a exemplo das fotos e dos títulos, a porta
de entrada para os textos, ou seja, é “ali que o leitor deposita,
inicialmente, sua atenção e poder ser por meio deles que o
leitor decida ler ou não a matéria” (SCALZO, 2004, pg. 74).

Sobre a eficácia da comunicação de um infográfico SILVEIRA (2010) explica:
o aprimoramento da comunicação visual possibilita que
elementos imagéticos comuniquem informação e opinião. A
rápida assimilação” da imagem não tem como única finalidade
ou efeito a facilitação da leitura e a simplificação do conteúdo,
mas pode também causar um impacto diferente do transmitido
por palavras”

Ainda, a linguagem multimodal citada por Moraes é descrita e contextualizada
por VELHO (2009, pg. 2) ao apresentar as características da infografia segundo
sua narrativa:
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Podemos entender como uma ferramenta de intertextualidade, por meio de códigos diferentes, formando um quadro
de informações, onde aparecem condensadas informações
selecionadas e organizadas de forma rigorosa e transmitidas
pela união de imagem e texto, tendo como objetivo a qualidade
informacional de matérias jornalísticas, “permitindo o acesso
à informação por várias vias de linguagens construídas por
códigos culturais”.

Para NEVES (2013, pg. 13) a estrutura básica de uma infografia deve conter
título, texto e fonte, esta assemelha-se a uma reportagem no sentido em que
deve responder às tradicionais perguntas: “o quê? (o assunto), quem? (os
protagonistas do acontecimento), quando? (a data do acontecimento), como?
(de que maneira aconteceu), onde? (local em que ocorreu) e porquê? (motivos
que levaram ao acontecimento)”, sendo o seu principal objetivo informar.
Figuras 11 e 12. Diagramas feitos por Neigel Holmes para o seu livro Wordless Diagrams
(2005), no qual Holmes representa alguns costumes e procedimentos, em sua maioria,
cotidianos através de passo-a-passos. Estes diagramas poderiam ser considerados infográficos
se inseridos em outro contexto que não o jornalístico expresso neste estudo. Os diagramas
não são contextualizados em uma narrativa que indique um fato ocorrido ou o motivo pelo qual
foram construídos.
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Para este estudo utilizou-se a definição de LIMA (2009, pg. 23) para “infografia
jornalística como uma peça gráfica que utiliza simultaneamente a linguagem
verbal, gráfica, esquemática e pictórica, voltada prioritariamente à explicação
de algum fenômeno.” O autor acrescenta que, na infografia jornalística, as
linguagens gráfica e verbal não podem ser dissociadas sem prejuízo compreensão ou sem a necessidade de nenhum outro recurso explicativo, já que a
infografiaconsistiria em um recurso narrativo autônomo com início, meio e fim.
Assim, de acordo com as definições apresentadas anteriormente, podemos
assumir que a tradução para gráfico seria graph ou chart; A palavra graphic
é uma generalização de representação gráfica; Diagram refere-se a diagrama
e pode representar infografia, assim como explicitado por MORAES (1998)
no item 1.1. De modo que todo infográfico é um diagrama, mas nem todo
diagrama é uma infografia, reafirmando a tradução de infographics (infografia)
feita por Ribas (2005), como diagrama informativo. Assim, podemos dizer que
a infografia jornalística tem essencialmente o caráter informativo, sendo uma
ferramenta visual utilizada pelos meios de comunicação.
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Figura 13. Infográfico Jornalístico criado por Nigel Holmes em 2012 com o título The Human Face of Big Data mostra
o poder dos dados em comparação ao um ativo econômico como o óleo, apresentando o universo digital em expansão.
http://thehumanfaceofbigdata.com/downloads/img/3.jpg Acessado em 02/09/2016.

1.3 O contexto (breve histórico)
O advento de novas técnicas gráficas em razão da revolução industrial transformou os meios de comunicação impressa, permitindo novas composições e
manipulações de tipos e imagens que, gradativamente, foram incorporadas
para valorizar a linguagem visual do conteúdo a ser transmitido. Conteúdo
este que passou por várias transformações em sua estrutura: primeiramente
valorizando o texto (quantitativamente: mais texto, mais informação) e posteriormente as imagens.
A introdução da imprensa e seu processo industrial de tipos móveis, a priori
limitado, fizeram com que a comunicação verbal (escrita), se separasse da
não-verbal (imagem). As máquinas eram desenvolvidas privilegiando a reprodução do texto e quase toda iconografia foi sendo suprimida. Foi com maquinário ainda rudimentar que surgiram os primeiros jornais; daí vem o uso
intensivo e quase exclusivo da escrita como registro da informação, enchendo
as páginas de texto. KANNO (2013, p. 13).
O texto se desenvolveu primeiro, mas a iconografia
foi sendo inserida gradativamente. Novos modelos de
gráficos e diagramas foram criados para apresentar
dados de forma sucinta e inteligível. Segundo KANNO
(2013), as informações numéricas ganham importância
no controle e planejamento social, político e econômico,
na medida em que matemáticos, físicos e conomistas
desenvolviam meios para representar comparativamente
os dados com os quais trabalhavam. Assim, desenvolveram-se também linguagens gráficas estatísticas como
gráficos de tempo, barra, tarja, diagramas de áreas variáveis, dentre outras que são utilizadas até hoje.
Um dos exemplos no desenvolvimento da visualização
de dados estatísticos é William Playfair (1759-1823),
engenheiro e economista escocês que desenvolveu o
primeiro gráfico de barra (1786) e pizza (1801). Seu
gráfico de pizza, mais tarde foi utilizado por Florence
Nightingale, enfermeira e matemática britânica que
cuidava de militares após a Guerra da Criméia, para
registrar o número e as diferentes causas de morte dos
soldados britânicos.
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Figura 14.
Primeiro gráfico de pizza desenvolvido
por William Playfair. http://www.mikepadgett.com/technology/information-design/
who-hates-allthe-pies/.
Acessado em 01/08/2016
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Figura 15.
Gráfico de barras
desenvolvido por
William Playfair
para mostrar
oposição as políticas
inglesas de financiar
as guerras coloniais
através da dívida
nacional. Publicado
em 1786 no The
Commercial and
Financial Atlas.
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Figura 16. Diagrama de Florence Nightingale. https://whatsthepont.com/2013/01/27/florence-nightingale-the-mother-ofinfographics-btw-she-was-also-a-nurse/ Acessado em 01/08/2016

Sobre o período WILDBUR e BURKE discorre:
(…) concomitantemente à mecanização dos meios de transporte, surgiu uma crescente demanda por mapas, sistemas de
sinalização e pela produção de tabelas e quadros de horários,
e devido à natureza mutante de grande parte das informações
usadas, a forma tradicional de escrita usada em sinalização foi
substituída pela tipografia”.

A mecanização dos meios de transporte otimizou o fator distância/tempo,
alterando significativamente a configuração das cidades que cresciam ao
englobar a massa de trabalhadores (MORAES 2013, p.25) e geravam uma
necessidade de informações para o coletivo.
Como exemplo de sistemas de informação coletivos decorrentes das
mudanças sócio estruturais desse período, evidenciam-se o diagrama do
sistema de linhas do metrô de Londres de 1933 desenvolvido por Henry C.
Beck, que representava o sistema de transporte de forma não-geográfica,
simplificada e linear, e o sistema Isotype de Otto Neurath, um sistema de
informação positivista baseado na linguagem pictórica, que propunha ser um
sistema de informação adicional, sintético e acessível à letrados e não-letrados, são alguns exemplos de sistemas de informação coletivos decorrentes
das mudanças sócio estruturais do período (a importância do sistema Isotype,

Figuras 17 e 18. Gráfico quantitativo seguindo o modelo ISOTYPE por Otto Neurath, 1936. Pictogramas simbolizando as
diferentes raças. Courtesy Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading. http://www.cabinetmagazine.
org/issues/24/pendle.php Acessado em 24/07/2016. https://www.fulltable.com/iso/e.htm Acessado em 31/08/2016
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Figura 19.
Mapa do Metrô de
Londres, Henry C.
Beck, 1933. https://
briieme.wordpress.
com/2011/12/09/
history-of-graphic-design-field-journal-7/ Acessado
em 24/07/2016.
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suas implicações na linguagem visual atual e suas motivações serão discutidas de forma mais aprofundada adiante).
O incremento das técnicas visuais tornou-se fundamental para a comunicação
por meio das mídias impressas que atendiam a uma sociedade cada vez mais
dinâmica e heterogênea. MORAES (2013, p. 28, 29) indica a impressora a vapor
(1814); a introdução do telégrafo na produção jornalística na década de 1830; e
o advento da fotografia nos jornais, por volta de 1880”, como os três adventos
determinantes na adaptação da imprensa ao seu novo contexto.
O uso da impressora a vapor permitiu o aumento da tiragem e diminuiu
o tempo de produção de cada exemplar. O telégrafo encurtou o tempo e a
distância na obtenção da informação. A fotografia, por sua vez, ampliou o
entendimento da informação, bem como tornou “transportável” a representação aparente do real. Vale ressaltar que em meados do século XIX a produção
de conteúdo informativo começa a ser pensada e estruturada de forma comercial, com periodicidade definida e visando à obtenção de lucro, transformando-se de uma produção artesanal para industrial.
Não há consenso entre os estudiosos sobre qual teria sido o primeiro infográfico, sobretudo em função da discordância de quais seriam os atributos
mínimos para caracterizá-lo como tal.
Segundo CAIXETA (2005) a primeira publicação de um infográfico nas mídias
impressas ocorreu em 1702, no The Daily Counrant (figura 2), primeiro diário

Figuras 20 e 21.
Infográfico publicado no The Daily
Counrant em 1702
e infográfico publicado no The Times
em 1806 com
o título de Mr.
Blight’s House.
https://diloengrafico.
wikispaces.com/file/
view/daily_courant.
jpg/134034829/
168x301/dai ly_
courant.jpg
https://online
journalismblog.files.
wordpress.com/
2014/05/mrblights
housetimes.png
Acessado em
20/02/2015.

Figura 22. Páginas
da Fortune Magazine
de Agosto de 1941.
https://itsasmallweb.wordpress.
com/2011/07/10/
infographics-nowand-then/
Acessado em
28/07/2016.

inglês. Outros autores como SANCHO (2001) e PELTZER (1991) consideram
apenas a estrutura publicada em 1806 no jornal The Times de Londres,
denominada “Mr. Blight’s House” (figura 3), que explicava os fatos ocorridos
em um assassinato), como o primeiro infográfico publicado, por possuir uma
configuração mais próxima da estrutura visual de um infográfico atual.
Entre as décadas de 1930 e 1940 (LANKOW, RITCHIE e CROOCKS), popularizou-se, nos editoriais, o uso de artes detalhadas para ilustrar as notícias,
isto pode ser visto nas páginas da publicação americana Fortune Magazine.
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Apesar das rápidas transformações sociais e consequentemente
da imprensa, a infografia só foi
incorporada à mídia impressa de
maneira significativa, como um
recurso narrativo visual, na década
de 1970. Principalmente, pela
estruturação dos grandes jornais
que começaram a compor uma
equipe de arte especializada.
De acordo com MEYER (1997), a
criação do USA Today em 1982 (figura
4) define um novo parâmetro para a
utilização da arte nos meios de informação ao incorporar de maneira
significativa a cor e a infografia nos
jornais. Já MORAES (2013, p. 31)
apresenta o USA Today como uma
das melhores sínteses das tentativas
de atualização dos jornais nos anos
1980, mas afirma que as edições do
anuário da Society for News Design
(SND), publicadas entre 1978 e 1982
mostram que outras publicações
também exploravam novos recursos
visuais no período.
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Figura 23.
Página do USA
Today de1982.
http://datavis.
ca/milestones//
admin/uploads/
images/rorick1982-weathermap-lg.jpg
Acessado em
20/02/2015.

1.4 No Brasil...
Acompanhando as transformações mundiais consequentes da revolução
industrial no século XVIII, a imprensa brasileira também sofreu suas transformações, na medida em que as novas técnicas e equipamentos advindos,
principalmente, da Europa são inseridos em seu contexto. Contudo, comparado a Europa e aos Estados Unidos o desenvolvimento da imprensa brasileira
é considerado tardio.
As ilustrações ganharam destaque nas publicações acompanhando a modernização das gráficas e mais lentamente a iconografia (mapas e gráficos)
também foi inserida nas publicações passaram a apresentar novas estru-

turas visuais denominadas por MORAES (2013, p.39) como “protoinfográficos”:
artes compostas por uma imagem central que sintetizava o assunto abordado
(ilustração, foto, mapa etc.) e minimamente auxiliadas por pequenos textos,
títulos, legendas, apontamentos, dentro de uma estrutura não necessariamente esquemática (imagem e textos são dissociáveis), porém informativa.
Figura 24. Planta Topográfica publicada
pela Vida Fluminense sobre a passagem de
Humaytá um dos momentos da Guerra do
Paraguai. De acordo com MORAES (2013,
p.41) a planta apresenta as edificações
paraguaias e o deslocamento da frota brasileira através de um sistema de legendas.
LUCAS, Ricardo J. L. Angelo Agostini e Vida
Fluminense: primórdios da infografia
na imprensa brasileira? 8º Encontro Nacional
de História da Mídia, Paraná, 2011.

Segundo MORAES (2013, p.42) a primeira publicação de um protoinfográfico
foi realizada na edição de 14 de março de 1868 na Vida Fluminense, jornal que
fazia oposição a D. Pedro II, com o título de Passagem de Humaytá (retratando
aspectos da Guerra do Paraguai) realizada por Angelo Agostini (ilustrador):
Embora seja apresentada como ilustração, a Passagem
de Humaytá tem objetivo mais descritivo do que opinativo,
este, um traço característico da obra do autor do desenho,
Angelo Agostini, geralmente associado ao desenho de humor
e à caricatura. Essa diferença é crucial pois transforma a
Passagem de Humaytá num infográfico e lança sobre a decantada obra de Agostini uma nova faceta”.

A valorização da credibilidade da fonte de informações e a intenção de fazer o
relato dos fatos de forma isenta, são outras características deste protoinfográfico que se assemelham a infografia atual.
Dentre as publicações paulistas TEIXEIRA (2009) aponta o protoinfográfico
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo em 18 de agosto de 1909, como um
dos primeiros da imprensa brasileira. O protoinfográfico em questão representa o crescimento do tráfego marítimo no Brasil em decorrência do crescimento do comércio internacional.
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Fatores específicos com grande
repercussão, fora dos assuntos
políticos usuais, motivavam as
publicações a procurar maneiras
diferentes de apresentar o conteúdo
ao leitor. A passagem do Graf
Zeppelin pelo Brasil na década de
1930, as coberturas esportivas de
grandes eventos e o bom desempenho do futebol brasileiro na
segunda metade do século XX são
alguns exemplos.
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Figura 25.
Protoinfográfico do
Jornal O Estado de
São Paulo, 1909.
https://webmanario.
com/2009/09/01/100
-anos-de-infografia/
Acessado em
05/08/2016.

Figura 26.
Planta do Circuito
Gávea publicada
em 1937 pelo Globo
Matutino. MORAES,
Ary. Infografia.
História e projeto.
Editora Blucher, São
Paulo, 2013. p. 46.

Uma planta do Circuito Gávea publicada em 1937 pelo Globo Matutino
(fig. 26) traz alguns dos elementos
presentes
do
desenvolvimento
da infografia da segunda metade
do século, como identificação do
circuito e seus principais pontos e
dos pilotos. Também, as publicações do jornal A Noite e do Diário
Carioca de 1930, apresentam duas
maneiras distintas de se destacar
a notícia sobre o Graf Zeppelin com
o uso de mapas e fotos que explicavam o percurso a ser realizado e
identificavam cada ponto de parada
da viagem.
Figura 27. “A viagem ao Brasil do Graf Zeppelin”, detalhe do jornal Diário Carioca
– 18 de maio de 1930, p.1 Nadia M. Leschko, Vera M. M. Damazio, Edna L. O.
Cunha Lima, Joaquim M. F. Andrade | Repercussões gráficas da passagem do Graf
Zeppelin pelo Brasil: infográficos publicados na imprensa periódica. InfoDesign:
Revista Brasileira de Design da Informação . 2014, Vol. 11 Issue 3, p243-259. 17p.

Figura 28.
“O grande triângulo geográfico”, detalhe do jornal A Noite
– 19 de maio de 1930, p.6.
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Vale ressaltar que a concorrência entre as publicações é um fator determinante para o avanço das estruturas das publicações e a incorporação das
novas tecnologias nas redações. Isso incluiu alguns fatores importantes como
a inserção da impressão off-set (impressão colorida), da incorporação do
design no processo completo de construção da publicação, informatização das
redações e do uso e aplicação da infografia nas publicações, assim como, a
criação de suas equipes e departamentos nas redações.
Nos anos 1970, essa concorrência acirra-se com a crise provocada, principalmente, pelo aumento do preço do papel, o que acarretou o fechamento de
variadas publicações (mais de 15 entre 1950 e 1980 só no Rio de Janeiro) concentrando o público. Época na qual, CAIXETA (2005) a infografia já estava presente
nos grandes jornais, com profissionais especializados e departamentos de arte.
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As poucas redações que chegaram aos anos 1980 buscavam atualizar as
suas publicações, pois a influência da TV, muito presente na sociedade, trazia
ao público uma forma mais dinâmica de comunicação. Assim, temos nessa
década o redesign dos jornais, a inserção da computação gráfica nas redações,
a adoção da impressão off-set colorida e a consolidação do uso da infografia
frente ao debate do papel do design no layout das páginas das publicações.
O design das páginas que representava a parte sensível aos
leitores das mudanças organizacionais nas empresas jornalísticas foi introduzido pelo processo que passou a identificar as
ações de atualização empresarial, industrial, editorial e gráfica
dos jornais a partir dos anos 1980, conhecida como redesign.”
MORAES (2013, p. 48)

Nos anos 1980, então, os computadores chegam às redações,
oferecendo outro ritmo à produção jornalística e, principalmente,
à utilização da imagem nos jornais, graças as possibilidades
apresentadas pela computação gráfica. (VELHO, 2009, p. 03)

Essa transição da inserção das novas tecnologias e do uso constante da
infografia nas redações pode ser visto nas páginas do Jornal Folha de São
Paulo apresentado por KANNO (2013). As páginas sofrem uma transição
diminuindo o volume de texto corrido, inserindo cor e mais recursos visuais
como fotos, arte, infografia, boxes, setorizando mais as matérias e o layout
(cada coluna pode ser trabalhada separadamente ou em conjunto, a diagramação do jornal inclui muitos detalhes em uma mesma página).
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Figura 29. 1971 – Jornal adota sistema eletrônico de fotocomposição (KANNO, 2013.
p. 17). Com o advento da impressão off-set a qualidade de impressão das fotos foi aprimorada
proporcionando a exploração de tal recurso.
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Figura 30. 1989 – Cor e computadores para infografia
(KANNO, 2013. p. 18) A impressão colorida mudou
o uso das artes no jornal. As cores conseguiam
destacar as ilustrações, com isso a infografia ganha
mais espaço nos editoriais.

2. Criado em 1993
pela Universidade
de Navarra e pelo
Capítulo Espanhol
da SND (The Society
for News Design),
o prêmio Malofiej
reconhece anualmente os melhores
infográficos publicados ao redor do
mundo. É o principal
e mais reconhecido
prêmio da área.

Figura 31. 1990 – É implantado o sistema de
paginação eletrônica (KANNO, 2013. p. 19) Com a
informatização as páginas conseguiam ser montadas
com mais rapidez, o que possibilitou diversificar mais
o conteúdo e a diagramação do jornal.

A infografia foi definitivamente introduzida nas redações no final dos anos
1980 frente as grandes transformações ocorridas nesses editoriais, mas
consolidou-se apenas na metade dos anos 1990, com as mudanças estruturais das redações e o apoio de consultorias editoriais internacionais provenientes, em geral, da Espanha e Estados Unidos. Em 1996, o jornal O Dia
recebe seu primeiro prêmio Malofiej2, o primeiro dentro os brasileiros, com o
título Mike Tyson.
No jornal O Globo, a inserção da infografia na redação foi feita através de Nigel
Holmes, então diretor de arte da Revista Times, em 1994. O jornal aproveitou
o momento para publicar uma matéria sobre o designer inglês e seus
infográficos, segundo MORAES (2013) a primeira vez que o tema tomou essa
dimensão na grande Imprensa Brasileira.
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Figuras 32. 1994 –
Uso intensivo e até
exagerado de cor
(KANNO, 2013.
p. 20) As páginas
vão diversificando
seu conteúdo e
novos recursos são
incorporados para
criar uma hierarquia de leitura,
como cores, boxes,
colunas, artes etc.

Figura 33. Mike Tyson. Infográfico publicado no Jornal O Dia, em 13 de agosto de 1995. Autor; Ary Moraes; Repórter:
Renato Ribeiro. Neste infográfico o leitor conseguia comparar as suas medidas com as de Mike Tyson. Vencedor do
prêmio Malofiej na única vez em que uma categoria específica para infográfico mais inovador foi disputada (MORAES,
2013. p. 51). http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/04/entrevista-ary-moraesfala-sobre-trajetoria-da-infografia-no-brasil.html Acessado em 17/08/2016.
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Foi a partir dos anos 90 que revistas como as da Editora Abril e jornais como
O Dia, O Globo e Folha de S. Paulo começaram a fazer uso de forma sistemática no jornalismo impresso (da infografia). O Jornal Folha de São Paulo é tido
como pioneiro a utilizar o recurso em suas páginas (de forma sistemática) e
também o primeiro a ter um manual de infografia, no ano de 1998. (TEIXEIRA,
2009; CAIXETA, 2005).
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Figura 34. Páginas do Manual de Infografia da Folha de São Paulo, desenvolvido por Mário
Kanno e Renato Brandão em 1998.

Dentre as revistas, a Editora Abril destaca-se com a Superinteressante.
Também proveniente da Universidade de Navarra, foi através desta consultoria que a infografia chegou as redações da editora, criando-se posteriormente o Núcleo de Infografia que detém mais de 30 medalhas no Malofiej.
Sobre a infografia da Superinteressante:
Os infográficos da Superinteressante tornaram-se tão característicos que sua forma foi adotada pelas agências de publicidade que anunciavam na revista”. (MORAES, 2013 p. 61).

Atualmente, o Brasil tem uma das infografias mais premiadas do mundo
apesar do início tardio da inserção deste recurso nos editoriais brasileiros e
da sua difícil disseminação nas redações (as principais redações brasileiras
no circuito Rio-São Paulo, de maneira geral, obtiveram êxito na implantação
e desenvolvimento da infografia o que já não ocorreu de forma tão efetiva nas
publicações de outras regiões brasileiras).

É preciso frisar, inclusive, que a
implantação da infografia no Brasil
não se deu sem conflitos internos
nas redações (...) Desde 2005,
estamos realizando pesquisas sobre
o uso da infografia no jornalismo
brasileiro e nossa metodologia de
estudo de caso múltiplo, adotada
nos projetos nos quais estamos/
estivemos envolvidos, inclui a realização de entrevistas padronizadas
ou estruturadas com profissionais
que estão ou estiveram à frente da
produção de infografias nos veículos
estudados. A dificuldade quanto à
compreensão do que seja a infografia
e o quando e o porquê de seu uso é
uma constante nos relatos dos entrevistados, sempre como um ponto
de divergência dentro das redações
(TEIXEIRA, 2009).
Ainda, a falta de cursos específicos
para a área, colocando as próprias
redações como principais instituições formadoras de profissionais
especializados, as quais, por sua
vez, tinham limitado investimento
para o treinamento destes profissionais, são fatores que contribuíram
para dificultar a rápida eficiência e a
disseminação da infografia no Brasil.
Atualmente a infografia é um recurso
que se expandiu para além das
redações e é utilizada em variadas
plataformas. Apesar de tardia, a
infografia brasileira desenvolveu-se
rapidamente e hoje consta como uma
das mais premiadas do mundo.
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Figura 35. Assim como os anunciantes a Superinteressante também
se valeu da infografia como recurso publicitário. Os três anúncios
desenvolvidos pela Agência Salve em 2010, formam uma série na qual
a revista apresenta o seu diferencial informativo na criação de infográficos que conseguem transformar simples elementos do cotidiano em
estruturas complexas e “superinteressantes”. https://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/09/28/redes-semanticas-enxergue-super/
Acessado em 18/08/2016.
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A Evolução do Infográfico
no Brasil e no Mundo
A inserção tardia da infografia nos
veículos de mídia impressa no Brasil
e a rápida incorporação e evolução
na criação e uso desta ferramenta
visual após os anos 1980 podem ser
notados de forma mais veemente
neste comparativo.

1860

Planta topográfica da
Guerra do Paraguai,
publicada pela revista
Vida Fluminense.

BRASIL
MUNDO

1806

1702

Infográfico
publicado no jornal
The Daily Courant,
reportado como o
primeiro infográfico
já publicado.

1786

Primeiro gráfico
de barras (1786)
e primeiro gráfico
de pizza (1801),
desenvolvidos por
William Playfair.

Mr. Blight´s House,
publicado no The Times.
Um dos infográficos
que disputa o título
de primeiro já publicado.

1856

Florence Nightingale
registra as mortes
de soldados britânicos
na Guerra da Criméia.

1909

Crescimento
do tráfego marítimo
no Brasil.
Publicado pelo
jornal O Estado
de São Paulo.

1989

Infográficos
ganham destaque
com o uso da cor
e da computação.
Destaque no
jornal Folha de
São Paulo.

1930

Cobertura da
passagem do Graf
Zeppelin pelo Brasil.
Publicado pelos
jornais A Noite
e Diário Carioca.

1933

Diagrama do
sistema de
linhas do metrô
de Londres,
desenvolvido por
Henry C. Beck.

1936
Otto Neurath
desenvolve
o Isotype.

1995

O jornal O Dia
recebeu seu primeiro
prêmio Malofiej,
o primeiro dentre
os brasileiros,
com o título
Mike Tyson.

1971

O jornal Folha de
São Paulo passa a
adotar o sistema
eletrônico de
fotocomposição

1941

Páginas da revista norte americana
Fortune Magazine já apresentava o
desenvolvimento de infografias.

1982

O jornal USA Today
incorpora de forma
significativa a cor e a
infografia nos jornais.

CAPÍTULO 2
Design da informação
A informção na era da comunicação significa que
o mero aumento do número de canais, meios e
suportes, ou o aumento da superestrutura de
redes e de plataformas digitais, não supõe necessariamente o aumento da informação (utilitária,
funcional, estética, cultural, autodidática).

Joan Costa

DESIGN DA INFORMAÇÃO

Como citado anteriormente, há divergências sobre o desenvolvimento e
prática do design da informação. A produção científica em torno do assunto
ainda é recente e pouco sistematizada, voltada à atividades específicas e ou
correlacionadas, tornando assim difícil a generalização e conceituação de
determinados aspectos desta área do conhecimento.

2.1 Definições e objetivos

52

Alguns autores reconhecem a prática do design da informação (DI) desde
as pinturas rupestres, como MEGGS e PURVIS (2009, p. 18-19) que citam as
pinturas como “formas naturais de comunicar ideias, de registrar e transmitir
informação”. Outros autores como HORN (2000, p. 17) citam a prática do DI a
partir do século XVIII, com a criação de elementos comunicativos específicos
como gráficos de barra e linhas do tempo, mas aponta o desenvolvimento,
análise e disseminação desta disciplina enquadrados na segunda metade do
século XX, ainda MEYER (1997, p.8) define os anos 1980 como o início da era
da informação, no qual os meios de comunicação começavam a buscar novas
formas e ferramentas para auxiliar e atrair o público para a notícia, conferindo
a esta década o desenvolvimento desta disciplina.
Independente do início da sua prática (que pode ser atrelada desde os primórdios da comunicação até a era da informação), a disseminação de estudos
mais aprofundados que citam o DI como disciplina (como os citados acima),
datam do final da década 1980 até hoje, impulsionados pela informatização
e consequentemente a geração de novas áreas do conhecimento, como por
exemplo, a arquitetura da informação, web design, design de serviços etc.
Apesar do presente trabalho se restringir ao estudo da infografia impressa
cabe ressaltar que a informatização das redações foi um fator extremamente
relevante para a disseminação da infografia, que conseguiu ampliar a sua
gama de recursos gráficos e diminuir o tempo de produção da notícia-gráfica,
atrelando ao DI o seu desenvolvimento. Ainda, há de se ressaltar que apesar
da informatização ter impulsionado os estudos voltados ao Design da Informação, o DI como disciplina tem aplicações em variados nichos, trabalhando

questões bidimensionais e ou tridimensionais, no design gráfico, design
editorial, web design, sinalização e design de produto (interfaces operacionais de produtos).
O design da informação está inserido em um contexto comunicacional multifacetado, no qual o usuário é dinâmico e se utiliza de variadas plataformas para
o acesso à informação. HORN (2000, p 15) ao definir Design da Informação
como a arte e a ciência de preparar a informação para ser usada por seres
humanos com eficiência e efetividade, cita alguns dos objetivos desta disciplina apresentando sua aplicação em algumas áreas do design:

1

2

3

Desenvolver
documentos
compreensíveis para
assimilação rápida
e precisa, e que
sejam facilmente
convertidos em ações
específicas;

Projetar interações
fáceis, naturais e
prazerosas para
interfaces homem
computador;

Auxiliar pessoas a
encontrar caminhos
em espaços
tridimensionais com
conforto e facilidade,
especialmente em
ambientes urbanos,
mas também em
espaços virtuais.

Dentre todas as aplicações citadas, o DI apresenta-se como uma função intermediária entre o meio (suporte da informação) e o usuário (receptor da informação), com a função de facilitar a compreensão da mensagem e otimizar a
ação subsequente à compreensão do conteúdo. Segundo BONSIEPE (2011, p. 88):
a maneira como os dados e informações são apresentados tem
um papel importante. O design pode facilitar sua recepção e
interpretação, permitindo uma ação mais eficiente. ”

PETTERSSON (2002, p.44) define os princípios do DI segundo sua função,
independente do suporte da informação:
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Figura 36.
Diagrama de
PETTERSSON
(2002, p. 9) sobre
a construção
do Design da
Mensagem.

Sociedade

Linguagem
Mercado
e legislação

Arte e estética
Tecnologias
de mídia

DM
Comunicação

Informação

Cognição

Indivíduos
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Facilitando a aprendizagem, proporcionando uma estrutura
clara da mensagem, com clareza, simplicidade, unidade, garantindo uma alta qualidade da mensagem e limitando os custos
totais. São todos princípios importantes para a apresentação de
mensagens verbo-visuais claras em qualquer meio. ”

Já LIMA (2009 p. 31) apresenta o DI segundo as áreas do conhecimento que
ele engloba:

3. PETTERSSON (2002, p. 8) apresenta as disciplinas inseridas em cada um das seis áreas definidas:
1. Disciplinas de Linguagem: assim como o teatro, design gráfico, linguística, retórica, semiologia e semiótica, linguagem
verbal, linguagem visual e alfabetização visual (para o design da mensagem as perspectivas do design gráfico são mais importantes do que os aspectos da arte).
2. Disciplinas de arte e estética: assim como estética, computação gráfica, cinema, iconografia, icologia, ilustração e fotografia.
3. Disciplinas da informação: assim como ciência da computação, processamento de informação, biblioteca e
ciência da informação.
4. Disciplinas de comunicação: assim como a teoria da comunicação, educação tecnológica, design da informação, tecnologia
da informação, teoria da informação, design educacional, design educacional da mensagem, tecnologia educacional, jornalismo, estudos de mídia, design de persuasão, planejamento comunicacional, televisão e vídeo.
5. Disciplinas de comportamento e cognição: assim como ciências cognitivas, didática, ergonomia da informação, pedagogia,
psicologia, sociologia e suas subáreas. Os estudos de atenção, percepção habilidades cognitivas e memorização são muito
importantes. Alguns aspectos são relacionados há questões individuais e outros com a sociedade na qual está inserido.
6. Disciplinas de mercado e de produção de tecnologia midiática: assim como economia e administração, informação econômica, informação administrativa, direito, tecnologias de produção e distribuição de diferentes mídias.

Sociedade

Linguagem

Arte e estética
DI

Mercado
e legislação

Tecnologias
de mídia

DM
Comunicação

Informação

Figura 37.
Diagrama elaborado
para apresentar
as variadas áreas
que compõe o
Design da Informação, baseado na
junção da definição
inicial de Design
da Mensagem e
do gráfico quantitativo das áreas
componentes do
DI proposta por
PETTERSSON
(2002)5.

Cognição

Indivíduos

Trata-se de uma área voltada para o design gráfico, mas que
se relaciona com a linguística e a psicologia aplicada, como a
ciência da informação, entre outras áreas.”

O diagrama desenvolvido por PETTERSSON (2002, p. 9) com o título de
“message design model” (modelo do design da mensagem) apresenta
de forma mais aprofundada, como diferentes áreas influenciam e contribuem para o que ele denomina como design da mensagem (DM). Segundo
PETTERSON3 o design da mensagem é composto pela junção de seis principais áreas: Linguagem; Arte e estética; Informação; Comunicação; Comportamento e cognição; Mercado e produção de tecnologia midiática.
Dentro deste modelo, o design da informação é tratado como um dos grupos
que integram o design da mensagem4, tendo como principais componentes as
palavras, o visual e a forma. Apesar de inicialmente incluído no subgrupo de
comunicação, o DI mostrou-se uma área composta pela combinação de outras
ciências, como apresentado.
De acordo com CORREIA (2009, p. 187) a definição de design da informação
proposta pela SBDI é a que melhor conecta as relações abordadas como “a visão
sistêmica da ergonomia; a preocupação com o componente humano (o usuário)
e o desempenho geral do sistema; a adequação do sistema aos processos cognitivos, de comunicação e de representação do conhecimento na mente”. Assim:

4. Os diferentes
grupos de design da
mensagem definidos
por PETTERSON
(2002, p. 9) são:
design gráfico,
design de massa,
design de persuasão, design educacional e design da
informação.

5. PETTERSSON
(2002, p.17)
apresenta o gráfico
do design da
informação com os
mesmos componentes de seu
gráfico de composição do Design
da Mensagem, no
entanto, de maneira
quantitativa.

55

DESIGN DA INFORMAÇÃO

Design da Informação é uma área (…) que objetiva equacionar
os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos que envolvem
os sistemas de informação através da contextualização, planejamento, produção e interface gráfica da informação junto ao seu
público alvo. Seu princípio básico é o de otimizar o processo de
aquisição da informação efetivado nos sistemas de comunicação
analógicos e digitais” (SBDI, 2008 apud CORREIA, 2009, p. 187).

Sendo assim, o DI pode ser compreendido como uma área do design que vai
intermediar a relação entre o usuário (receptor da informação) e o meio informacional (suporte da informação), se valendo de ferramentas visuais e atividades organizacionais para isto, trabalhando na junção de algumas áreas do
conhecimento como semiótica, psicologia e comunicação, com o intuito de
otimizar o processo de aquisição da informação, o que é reiterado por HORN
(2000, p. 14) de modo holístico “como a conexão entre a informação, o pensamento humano e o uso.”
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Alguns aspectos do DI são difíceis de serem generalizados e sistematizados
dada a especificidade de cada atividade, ainda assim, GIANELLA (2014, p.19)
apresenta alguns fatores fundamentais em todos os contextos de sua aplicação:
(...) existem aspectos fundamentais que devem ser considerados durante o processo (DI), a saber: a definição dos objetivos
(por quê?; para quê?); a quem nos dirigimos (para quem?), a
definição do contexto (onde e quando?) e a estrutura da informação (por quais meios?) ”

Os fatores citados por GIANELLA mostram que não só o momento de obtenção
da informação é eficaz para a prática do DI, mas sim, todo o percurso percorrido pelo usuário e todo o projeto realizado até obtenção da informação. Assim,
é importante definir a audiência que se quer alcançar e então buscar a melhor
linguagem para atingir tal objetivo, conferindo a esta área o intuito não só de
informar, mas de “decodificar” a informação de forma eficaz e concisa, trabalhando a relação entre o usuário, a informação e o meio, com foco no usuário
(público alvo) e seus processos cognitivos. O que conclui GIANNELLA (2011, p.20):
O design da informação é necessariamente centrado no usuário e em suas
necessidades, o que faz com que o objetivo primordial de sua atividade se
destaque da produção de objetos em si para a produção de sentidos para e
pelo usuário” A produção de sentidos para e pelo usuário só é passível de
ocorrer mediante uma interface inteligível, na qual o produto informativo não

é um objeto passivo, mas, sim, atuante o suficiente para despertar o interesse
do usuário. Para FRASCARA apud GIANNELLA (2011, p.20):
A noção do design centrado no usuário parte do pressuposto
de que o objetivo do design não é a produção de objetos, mas a
geração de reações desejadas nas pessoas. O problema central
do designer da informação é a criação de meios que sirvam
para as pessoas aprenderem, recordarem, atuarem, interagirem
(com objetos, pessoas e informações), realizarem seus desejos
e satisfazerem suas necessidades. ”

As afirmações de GIANNELLA e FRASCARA pressupõem que o meio informacional deve ser funcional e sensitivo, vagando entre a objetividade do instrumental funcionalista e a compreensão do usuário com sua determinada carga
cultural e predisposição interativa a certos meios comunicacionais. Assim, o
meio infomacional se apresenta como mediador e obrigatoriamente produtor
de sentido e significado para e pelo usuário.
Deste modo, sem a produção de sentido e significado não há a prática efetiva
do design da informação. Os meios informacionais são estruturas pautadas em
bases concisas de acesso à informação, priorizando aspectos como legibilidade,
compreensão e clareza em sua construção, bem como o conhecimento e exploração das características socioculturais de seu público alvo.
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Evidentemente, o processo de obtenção da informação ocorre entre dois
agentes: o emissor (o meio) e o intérprete (o usuário). Essa relação pode não
ser necessariamente linear, assim como a interpretação se vale da vivência
cultural, emocional, cognitiva de cada intérprete, sendo possível obter
variadas respostas a partir de um único emissor.
Para BONSIEPE (2011, p. 84):
a mediação ocorre em uma interface em que o conhecimento
pode ser percebido e assimilado pelo usuário”, ou seja, sem
a percepção prévia do usuário, não há o processo cognitivo
necessário para a produção dos sentidos, não há a produção
de conhecimento6.”

É imprescindível dizer que o conteúdo construído neste processo não depende
apenas da vivência (carga cultural) do intérprete, mas é também condicionada a interpretação do produtor de conteúdo (designer). “A ideia de mediação

6. Para BONSIEPE
o conhecimento
é uma forma de
descobrir o mundo:
reconhecer, compreender, captar.
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7. A realidade é
definida por COSTA
(1998, p.14) como
aquilo que podemos
perceber.

corresponde à percepção de que não há conhecimento direto da realidade e de
que o acesso ao “real” é sempre intermediado por um ponto de vista” BRAGA
(2012a, p. 32 apud GIANNELLA (2011, p.30). O que é reiterado por COSTA
(1998, p. 14) ao citar o papel do designer (ilustrador, comunicador visual) na
transmissão de informação:
O trabalho do designer consiste em transformar dados
abstratos e fenômenos complexos da realidade7, em mensagens
visíveis, tornando assim possível aos indivíduos “ver com seus
próprios olhos” tais dados e fenômenos que são diretamente
incompreensíveis – e, portanto, inimagináveis – e compreender,
através deles, a informação, e o sentido oculto que contém.”

Para esta dissertação, vamos utilizar a construção do real proposta por
BRAGA e COSTA, o que reflete a lógica comunicacional através da qual são
pautadas as redações (ambientes de construção da informação) um dos
objetos analisados neste estudo.
O diagrama formulado por CAIRO (2011, p.75), representa a relação entre o
designer e o usuário na construção e obtenção da informação.
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Figura 38.
Fatores que influenciam a codificação
da informação.
CAIRO (2011, p. 75).

Complementando o que foi apresentado por Cairo, o processo de aquisição
de conhecimento é comumente interpretado dentro do Design da Informação
a partir de um modelo linear que se utiliza de quatro conceitos base: dado >
informação > conhecimento > sabedoria. BONSIEPE (2011, p. 83) complementa
esses conceitos para melhor exemplificá-los, tornando-os: dados primários
(brutos), dados elaborados (informação), informação validada (conhecimento) e
informação validada existencialmente (sabedoria).

Designer da
Informação
Dados

Codificação
visual-textual

Adequação
da natureza
da comunicação

Intuição sobre
os conhecimentos
dos usuários

Usuário
Decodificação

Interpretação

Conhecimento
dos usuários

Produtores

Figura 39.
Diagrama proposto
por SHEDROFF
- DIKW model
(data, information,
knowledge, wisdom).

Consumidores

Experiência

Dado

Informação

Conhecimento

Sabedoria

Pesquisa
Criação
Coleta

Apresentação
Organização

Conversa
Narrativa

Pensamento
Evolução
Interpretação
Retrospecção

Global

Local

Pessoal

Contexto

59
O diagrama proposto por SHEDROFF (1994, p. 3) apresenta não só o processo
de aquisição da informação, mas também as especificidades de cada etapa
inseridas em um contexto que permeia o meio, o intérprete, as ações e experiências deste processo.
Ao aplicar este modelo em uma ação comum, como a de pegar um trem em
uma estação ferroviária, BONSIEPE (2011)8 exemplifica as três primeiras
etapas. Os horários de trens (partida, chegada, número de trens, destinos)
formam um banco de dados, dados brutos. Quando esses dados passam de um
estado de alta entropia (estado de desordem) para um estado de baixa entropia
(ordenado), podem ser considerados informação. Por sua vez, a informação se
torna conhecimento quando é estruturada de forma a possibilitar que o usuário
compreenda o significado das conexões das linhas de trens, ou encontre o
horário que procura, o local de partida e chegada etc. Em síntese:
Dados: São unidades primárias que constituem o produto bruto a ser
utilizado na construção da comunicação. Para transmitirem qualquer significado os dados precisam ser elaborados e organizados.
Informação: quando a elaboração e organização dos dados se
converte em relações de significado na construção de um conteúdo.

8. Como a
sabedoria é tratada
em um âmbito
individualizado
e não pode ser
criada ou compartilhada como a informação BONSIEPE
(2011) opitou por
não definí-la em
seu escopo.

DESIGN DA INFORMAÇÃO

Este é um ponto chave da aplicação do design da informação. O processo
do design neste campo inclui dois momentos distintos: a organização da
informação (o conteúdo e duas unidades de sentido, textos e ilustrações),
e o planejamento e implementação da sua apresentação visual. FRASCARA
(2000, p.8).
Conhecimento: Essa etapa diferentemente das anteriores, refere-se
diretamente aos intérpretes e não mais aos produtores de conteúdo. O
conhecimento é a compreensão do conteúdo pelo usuário de maneira
individualizada e contextualizada por suas experiências pessoais, assim
pode ser interpretado em duas fases: A primeira seria a partir do uso
da informação pelo usuário, denominado conhecimento contextual; A
segunda etapa seria transformar o uso em ações e metas orientadas.
Vale ressaltar que o conhecimento não necessariamente é utilizado para a execução de uma tarefa, diferente da informação. (...) Enquanto
a informação representa uma interpretação dos dados com uma perspectiva
de ação, pode-se considerar o conhecimento (saber) como uma interpretação
dos dados na busca de sua conexão causal e sua consistência interna. (LIESSMANN apud BONSIEPE, 2011 p. 84).
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Sabedoria: Compreensão mais profunda do conhecimento que se
adquiriu. Pessoal, abstrato e intransferível este tipo de entendimento do
conteúdo só se adquiri de forma individualizada.
Desse modo, mediante a interpretação do diagrama de SHERDOFF podemos
concluir que a informação é construída e ‘(...) O design da informação é, de
fato, metadesign: design sobre design, design para ajudar indivíduos a fazer
e desfazer suas próprias informações, seus próprios sentidos” DERVIN (2000,
p. 43) apud GIANNELLA (2011, p. 21). O que condiz com a construção, composição e finalidade da infografia jornalística impressa tratada nesta dissertação.

2.2 Princípios práticos
9. A linguagem
visual em questão
se resume ao
conjunto de
palavras, imagens e
formas que servem
para comunicar.
(HORN, 2000)

Na aplicação do design da informação os elementos gráficos e textuais são
trabalhados em conjunto a fim de otimizar a assimilação da informação
construída para e pelo usuário, os dados são transformados pelos designers em
linguagem visual9. A linguagem desenvolvida mediante a interface segundo os
parâmetros do Design da Informação tende a ser prática, concisa e funcional.
MARSH (1983) apud PETTERSSON (2002, p. 17) faz uma clara distinção entre a
abordagem artística e a abordagem do design sobre a informação, afirmando

que elas divergem em seus objetivos. Enquanto a abordagem artística busca
a perfeição do design busca trabalhabilidade em um contexto de custo-benefício. A abordagem do design minimiza a necessidade de revisões e edições
devido ao seu cuidadoso processo de trabalho. A afirmação de MARSH deixa
claro que a funcionalidade é um dos aspectos incipientes a transmissão de
informação, o que é reafirmado por HORN (2000, p. 25).
Justamente porque são produzidos para serem usados (...)
os produtos do design da informação afastam-se de certas
faculdades do design gráfico e das Belas Artes: aspectos
estilísticos e estéticos devem ser secundários em relação
aos princípios de clareza, precisão, legibilidade, compreensibilidade e simplicidade”

Os princípios elencados por HORN (2000): clareza, precisão, legibilidade, compreensibilidade e simplicidade; são também desenvolvidos por
PETTERSON (2012, p. 43) como os oito princípios básicos do Design da
Mensagem e, por sua vez, do Design da Informação.
Facilitar a leitura: Este princípio tem o foco no usuário (intérprete), em
sua atenção, percepção, memória e métodos de aprendizado. E consiste em
trabalhar estes aspectos atrelados à linguagem visual e suas especificidades
para capturar e manter o foco do usuário, tornando o meio acessível e perceptível a cognição.
Proporcionar uma estrutura clara da mensagem: Para estruturar a
mensagem é preciso, primeiramente, definir alguns quesitos como: Qual meio
será utilizado? Para qual público vamos nos dirigir? Quais tipos de relações se
quer estabelecer? Quais áreas do conhecimento precisarão ser utilizadas para
consolidar tal estrutura? Qual nível de detalhe será trabalhado? Este princípio
consiste em analisar todas as perspectivas do projeto e escolher a que melhor
se adeque as necessidades estabelecidas, desta forma, todas as partes do
projeto se correlacionam de modo que se possa compreender a parte e o
todo. Para auxiliar a compreensão, a seleção e apresentação do conteúdo são
fatores determinantes.
Proporcionar clareza: Consiste na legibilidade da informação textual e
visual. O tamanho e tipo das imagens e textos dependem do meio, do usuário
e de escolhas técnicas que envolvem a produção do conteúdo informacional.
Proporcionar simplicidade: Este princípio se refere à aplicação do
estilo da linguagem visual escolhida. A organização da linguagem consiste
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em simplificar os elementos e sua composição, escolhê-los de forma precisa
e utilizá-los apenas quando necessários, para que estes proporcionem facilidade de leitura e entendimento, possuam uma linha de leitura intuitiva e se
complementem para facilitar a absorção da informação.
Proporcionar unidade: Os diferentes elementos da composição devem
ter uma unidade de linguagem, ou mesmo as diferentes linguagens adotadas
devem se configurar em unicidade, assegurando que se complementem e
auxiliem o usuário na obtenção da informação.
Assegurar uma excelente qualidade da mensagem: verificar a
relevância do conteúdo a ser transmitido, apurar sua veracidade e assertividade e garantir que os princípios citados anteriormente foram aplicados.
Limitar os custos totais: Os custos do projeto são compostos pelo desenvolvimento e aplicação do próprio projeto, de acordo com os meios e as técnicas que se
optou por utilizar e pelo tempo que o usuário gastou em assimilar o conteúdo. Assim,
é preciso analisar quais quesitos de projeto melhor se enquadram nas necessidades
apresentadas e no orçamento estipulado.
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Respeitar os direitos autorais: Conferir a informação utilizada a quem
a produziu. Evitando assim, erros de interpretação e contexto ao proporcionar
ao usuário meios para que possa chegar as fontes. Valorizando também o
esforço na construção da informação.
Alguns dos critérios exemplificados trazem aspectos mais gerais e abrangentes. LIPTON (2007, p. 9) por sua vez, ao sistematizar o processo da produção
do design voltado aos leitores/espectadores complementa estes princípios de
forma mais pontual, a partir da linguagem visual fundamental: imagem e texto.
Consistência: A linguagem adotada deve ser facilmente identificada e
estar presente em todas as partes do projeto. Exemplo: Cabeçalho de jornal –
Mesmo se separadas as páginas são facilmente identificadas sobre qual publicação pertencem, a seção (assunto) e a ordem das páginas definidas.
Proximidade: A quantidade de espaço entre os elementos define como
eles se relacionam.
Conjunto: Alguns elementos são agrupados entre eles e separados de
outros, formando conjuntos de elementos, informações, composições de modo
que a informação fique mais inteligível e contínua.
Alinhamento: Os elementos devem seguir um alinhamento, entre eles
e na composição como um todo.

Hierarquia: Algumas informações são mais relevantes que outras e
precisam ser diferenciadas para facilitar o entendimento.
Equilíbrio e fluxo de leitura: A partir de um ponto inicial, previamente
estipulado, a composição do conteúdo deve ser utilizada como suporte para
auxiliar o fluxo de leitura.
Clareza: A linguagem escolhida deve ser clara e concisa, sem o uso de
termos e elementos indefinidos e ou desconhecidos pelo usuário.
Estes conjuntos de princípios englobam a construção da linguagem verbal e
visual empregada na infografia impressa e servirão de alicerces para a análise
da visualização de dados desses materiais.
Na construção da informação através da infografia há alguns outros aspectos
que serão apresentados no capítulo 3 desta dissertação, que se inserem
nestes princípios como comentado por FRASCARA (2011, p. 43):
Além da alta densidade informativa, certas modalidades de
apresentação visual favorecem a compreensão de conteúdos
gerados pelo grande fluxo e cruzamento de dados, pois elas
possibilitam a visualização de conceitos abstratos, ou seja,
conceitos mentais, como, por exemplo, comparações, proporções, organizações, conexões e hierarquias. ”

Em suma, considerando o arcabouço teórico e as referências conceituais
acima, o Design da Informação e a Infografia podem ser interpretados,
respectivamente, como disciplina e linguagem de síntese e organização
comunicacional. A infografia é a contextualizadora da informação e se insere
no campo do design da informação. Na era da informação, seus papéis sociais
tornam-se mais evidentes e relevantes ao proporcionar a redução do tempo e
o aumento de aquisição de conhecimento.
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CAPÍTULO 3
Visualização
O modo visual constitui todo um corpo de dados
que, como a linguagem, podem ser usados para
compor e compreender mensagens em diversos
níveis de utilidade, desde o puramente funcional até
os mais elevados domínios da expressão artística.

Dondis A. Dondis

VISUALIZAÇÃO

10. Dicionário
Michaelis

Visualizar é definido segundo o dicionário10 como: 1. Tornar algo ou alguém visual
ou visível; 2. Formar uma imagem mental do que não existe (imaginar).
Os significados encontrados desconectam a palavra “visualizar” apenas à
ação direta do uso do sentido visual, concentrando sua definição em processos
mentais, seja como meio de construção, seja como fenômenos auxiliares à visão.
Entretanto, ao incluir esta ação na prática do Design da Informação, é possível
extrapolar tais definições semânticas:
[Visualizar] consiste no uso de representações gráficas para
ampliar a cognição. ” CAIRO (2011 p.33).
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Visualizar é tornar visível e compreensível ao ser humano,
aspectos e fenômenos da realidade que não são acessíveis ao
olho, sendo muitos deles sequer de natureza visual. ” COSTA
(1998, p.14).

Figura 40.
Muscois Fly (Mosca)
vista através de uma
lente macro aumentada 6.25x e ao lado
sobre uma mão,
dando a ideia de sua
escala. Percepção
através de fenôme
no físico. Fonte:
Nikon microphotography. http://www.
nikonsmallworld.
com/galleries/
entry/2005-photomicrography-competition/1. Acessado em
09/01/2017.

Cairo e Costa relacionam a ação de “visualizar” à combinação entre ver,
através do uso de representações visuais, e compreender, através das
cognições feitas para interpretar estas representações. Costa, ainda, cita a
ocorrência da visualização mediante o uso de fatores tangíveis e intangíveis
em seu processo construtivo.
De fato, o olho humano é restrito em seu poder de percepção. Imagens muito
pequenas, muito distantes, em movimento rápido, etc., não são visíveis a olho
nu, necessitamos da utilização de certas ferramentas, como microscópios,

Figura 41. Infográfico com o título Show do Milhão, mostrando a importância deste vegetal
na produção agrícola e na composição de seus derivados. Infográfico desenvolvido pela equipe
de Luiz Iria e publicado na revista Superinteressante. O infográfico se utiliza de uma imagem
tangível (milho) para exemplificar relações intangíveis a partir de gráficos e diagramas
que se relacionam com o objeto central. Percepção através de fenômeno físico e abstrato.
https://saibadesign.wordpress.com/2010/09/14/superinteressante-a-revista-dosinfograficos/
Acessado em 09/01/2017.

binóculos, filmadoras, aparelhos de raio-X etc., para ter acesso a tais imagens.
Estas ferramentas medem a visualização de dados tangíveis, aumentando a
percepção da visão humana sobre um conteúdo de dados palpáveis (fenômeno
físico), porém não naturalmente disponível (realidade não percebida).
Gráficos e diagramas, ao contrário das ferramentas citadas anteriormente, são
representações visuais de conteúdos abstratos, transformando dados intangíveis em tangíveis, mediante o uso de símbolos (ícones, ilustrações, escrita,
formas geométricas) e de conceitos não visuais (comparação, síntese, estruturação, etc.). Ainda que o conteúdo (assunto) mediado seja tangível, as relações
existentes e a estruturação baseiam-se em fundamentos abstratos (intangíveis).
Infográfico com o título Show do Milhão, mostrando a importância deste vegetal
na produção agrícola e na composição de seus derivados. Infográfico desenvolvido pela equipe de Luiz Iria e publicado na revista Superinteressante. O infográfico se utiliza de uma imagem tangível (milho) para exemplificar relações intangíveis a partir de gráficos e diagramas que se relacionam com o objeto central.
Percepção através de fenômeno físico e abstrato.
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Figura 42. Gráfico
de linhas representando comparativamente a
taxa de natalidade
entre os países nos
últimos 80 anos.
CAIRO (2011, p.27).
Percepção através
de fenômeno
abstrato. http://www.
elartefuncional.com/
im/fecundidad2.
jpg Acessado
09/01/2017.
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Quanto menor o grau de abstração (tangibilidade), maior seu grau de iconicidade
ou mais realista e ou próxima da realidade é a sua representação visual. A tabela
desenvolvida por COSTA (1998, p.105), dividida em treze níveis decrescentes de
iconicidade, classifica os tipos mais comuns de representação gráfica.

Classe

Definição

Critério

Exemplos

12

O próprio objeto se
designa como espécie

Objeto e imagem coincidem,
mas existe uma relação de representação

Objetos na vitrine. Exposição

11

Modelo bi ou tridimensional
em escala

Cores e materiais
escolhidos arbitrariamente

Maquetes, esculturas

10

Modelo bi ou tridimensional
reduzida ou aumentada.
Representação anamorfa

Cores e materiais escolhidos
através de critérios lógicos

Mapas tridimensionais:
globo terrestre, mapa geológico

9

Fotografia ou projeção
realista sobre um plano

Projeção perspectiva rigorosa:
sombras, tonalidades

Catálogos ilustrados

8

Desenho ou fotografia de recorte.
Desenhos de cortes e perfis

Critérios de continuidade do contorno
e de fechamento da forma

Catálogos de venda, perspectivas.
Fotografias técnicas

7

Esquema anatômico
ou de construção

6

Visão explodida

Disposição perspectiva artificial
das peças de cordo com suas relações
topológicas e de localização

Objetos técnicos e manuais
de montagem e conserto

5

Esquema de princípios
(elétricos e eletrônicos)

Substituição dos elementos por símbolos
normalizados. Passando da topografia
a topologia. Geometrização.

Plano esquematizado das linhas do metrô.
Esquema de cabeamento de um receptor
de TV. Esquema unihilo em eletrônica.

4

Organograma ou esquema a partir
de um programa de computador

Elementos são caixas pretas funcionais,
relacionados mediante conexões lógicas.
Análise das funções lógicas.

Organograma de uma empresa.
Gráfico de fluxo de um
programa de computador.

3

Formulação de esquema

Relação lógica e não topológica, em um
espaço não geométrico entre elementos
abstratos. As relações são simbólicas.
Análise das funções lógicas.

Fórmulas químicas desenvolvidas.
Sociogramas

2

Esquema de espaços
complexos

Combinação entre o espaço representativo,
de elementos esquemáticos
(flecha, reta, plano, objeto) pertencentes
a diferentes sistemas

Forças e posições geométricas em uma
estrutura metálica. Esquemas de gráficos
estatísticos. Polígono de Cremona.
Representações sonográficas

1

Esquemas de vetores dos espaços
puramente abstratos

Representação gráfica em espaço
métrico abstrato de relações
entre magnitudes vetoriais

Polígono de Blondel.
Triângulo das vogais.
Triângulo de Kapp.

0

Descrição em palavras normalizadas
ou em fórmulas algébricas

Signos puramente abstratos sem conexão
imaginável com seu significado

Equações e fórmulas. Textos

Abertura de embalagens. Respeito aos
Recorte anatômico - Recorte de um motor
valores arbitrários da topografia.
de explosão. Sistema de cabeamento
Quantificação dos elementos e simplificação de um receptor de rádio. Mapa geográfico

Independente dos fatores escolhidos, sejam eles tangíveis ou intangíveis,
podemos concluir que visualizar é um processo no qual suas etapas são
tão importantes quanto o seu resultado, mantendo-se as expressões “ver’ e
“compreender” em consonância. O “produto” visualizável, se efetivamente
construído, amplia a percepção na conversão de dados em informação através de
mensagens visíveis.
O processo de visualização se insere na mediação de um mundo “multifacetado,
multidimensional e de variados fenômenos que se apresentam em continuidade

Tabela 1.
Escala de iconicidade decrescente.
COSTA (1998, p. 105).
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11. Esta citação
de COSTA se insere
no que ele define
como realidade.
O que ele complementa: “realidade
é uma secessão
de fenômenos que
estão por baixo
e por cima de nossa
consciência e se
constitui de um
alto grau de
complexidade e
compreensão simultâneas que o entendimento humano
não consegue
captar”p16.

(continuum)11. COSTA, (1998, p.14). Para acontecer, a visualização se vale de
alguns processos cognitivos, os quais são descritos por CAIRO (2011, p.38):
A visualização moderna é o resultado de passar a representação gráfica clássica (cartográfica, estatística, ilustrativa)
pelo filtro sistematizador da Psicologia da percepção, da ação
e da memória. ”

Tais processos se conjugam no que é denominado como esquematização
mental, e serão discutidos mais detidamente no item 3.2 deste capítulo.

VISUALIZAR

VER

COMPREENDER

3.1 Contextualização
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A nomenclatura que acompanha e ou substitui o termo “visualização” é encontrada de variadas maneiras, por exemplo: visualização da informação (FEW,
GIANELLA), visualização de dados (FEW), visualização científica (FEW, COSTA),
visualização gráfica (COSTA), gráficos de dados (TUFTE), diagrama (FRASCARA)
etc. Dentre essas possibilidades, destacam-se as seguintes definições:
VISUALIZAÇÃO: “Visualização12 é uma tecnologia plural (isto é, disciplina) que consiste em transformar dados em informação semântica – ou em
criar as ferramentas para que qualquer pessoa complete, por si mesma,
determinado processo – por meio de uma sintaxe de bases imprecisas e em
constante evolução baseada no conjunto de signos da natureza icônica (figurativos) com outros de natureza arbitrária e abstrata (não figurativas; texto,
estatísticas, etc.). ” CAIRO (2011, p. 37)

12. Cairo sempre
utiliza o termo
“visualização” de
forma isolada em
seu discurso.

VISUALIZAÇÂO GRÁFICA (esquemática): “a visualização gráfica
se propõe a transmitir novos conhecimentos úteis, facilitar informações
científicas ao pesquisador e ao estudante, informações técnicas à industriais, operadores e programadores, facilitar as ações imediatas da práxis
cotidiana aos usuários de serviços e de aparatos técnicos complexos,
promover enfim uma autonomia generalizada a um mundo em transformação e cada vez mais saturado de banalidade e ruído. ” COSTA (2011, p.18)

Para Costa a Visualização Gráfica atua a partir da didática visual: “a
didática visual consiste no uso dos procedimentos da imagem, o desenho, o
croqui e os esquema para ajudar os indivíduos a pensar e atuar a partir de
informações pertinentes (...) didática é o processo de transmissão de conhecimento estabelecidos e utilizáveis” COSTA (2011, p.17).
VISUALIZAÇÃO DE DADOS: “Visualização de dados é utilizado como
um termo guarda-chuva para cobrir todos os tipos de representação visual
que deem suporte para a exploração, exame e comunicação de dados. FEW
(2009, p.12)
VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO: “Visualização da Informação é
o uso do computador como suporte, interativo, de representação visual de
dados abstratos para ampliar a cognição. FEW (2009, p.12)
Em sentido lato, designa processo cujo objetivo é facilitar a
compreensão de grande quantidade de dados e suas relações de
semelhança, ordem e proporcionalidade.” GIANNELA (2011, p. 34)

As variadas nomenclaturas e objetivos percorrem um senso comum quando
utilizadas em sua generalidade, como o objetivo de facilitar a compreensão da
mensagem através de um processo de síntese e organização de dados. Para
alguns autores como Few e Costa, por exemplo, outras denominações constituem subdivisões - como a visualização científica – que, para o primeiro, é
considerada um ramo da visualização de dados e, para o segundo, da visualização gráfica (esquemática). Visualização da Informação também é, para Few,
uma subdivisão, mas desta vez da visualização de dados.
Considerando as definições apresentadas, a significação do termo visualizar (ver + compreender) abordada no item anterior (3.0) e os parâmetros
apresentados no modelo dos quatro conceitos (item 2.1), a presente dissertação adotou a expressão “visualização da informação”, para se referir
ao processo (tecnologia) que consiste em facilitar e otimizar a percepção e
o entendimento na construção da mensagem informacional, mediante a
organização, síntese e conversão de dados em informação, através do uso,
em conjunto, de representações visuais (tangíveis e ou intangíveis), ferramentas organizacionais e cognitivas (relacionadas a percepção e memorização), possibilitando ao intérprete o acesso a informação ou as ferramentas
para tal acesso (estimulando o conhecimento).
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3.1.1 Visualização da informação e infografia
Conforme pormenorizado no capítulo 2, o Design da Informação se utiliza de
alguns fundamentos, processos e ferramentas na conversão dos dados em
informação, incluindo a Visualização da Informação.
Como podemos notar ao definir o termo “visualização da informação”, alguns
dos parâmetros adotados são convergentes à definição já citada de design
da informação, o que é justificado por CAIRO em seu diagrama de estruturas
destes conhecimentos, ao inserir a visualização como uma subárea do DI.
No diagrama (fig.41) a visualização da informação e a infografia são enquadradas por Cairo em um mesmo universo devido às suas características de
ampliação cognitiva e em sua configuração como tecnologia.
Antes de discutir a congruência entre a infografia e a visualização, é necessário distinguir um outro fator. Diferentemente dos outros autores, que se
utilizam do termo “processo”, Cairo, aplica o termo “tecnologia” para definir a
Visualização. Seus argumentos são
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1. Funciona como uma extensão de nós mesmos. A visualização é uma forma
(ferramenta) para otimizar o acesso ou obtenção da informação, que se utiliza
de um processo intrínseco ao ser humano de compreensão a partir da visão.
2. É o meio de que nos valemos para cumprirmos certos objetivos. É através
da visualização e de suas ferramentas e características que conseguimos
compreender a informação.

Design da Mensagem

Design da Informação

Visualização/ Infografia

Figura 43. A visualização/Infografia compõe o DI que por sua vez
compõe o Design da Mensagem. Modelo adaptado de Cairo (2011, p. 33),
no qual se aplica a definição de Design da Informação a uma disciplina
que tem por objetivo sintetizar, organizar e apresentar os dados com o
fim de facilitar a compreensão de determinado grupo de usuários.

Os argumentos de CAIRO são
complementados pela definição de
ARTHUR apud CAIRO (2011, p. 36):
Tecnologia pode ser, em primeiro
lugar, qualquer objeto, processo ou
método criado com o fim de cumprir
alguma tarefa. ”

Assim, para essa dissertação, ao
definir a visualização da informação
como um processo, estamos utilizando este termo no sentido de sua
aplicação como tecnologia, assim
definido por CAIRO.

Design da Mensagem
Design da Informação
Visualização da
informação/ Infografia
Representações
gráficas figurativas

Figura 44.
Modelo adaptado
a partir do diagrama
proposto por CAIRO
(2011, p. 33), para
o enquadramento
da visualização
da informação.

Representações
gráficas não figurativas

Voltando à congruência da visualização da informação com a infografia,
Cairo as caracteriza como tecnologias inseridas ao DI, pois utilizam-se de
linguagem gráfica para ampliar a cognição, o que é apresentado na figura xxx.
Entretanto, vale ressaltar que enquanto a visualização da informação acontece
com o uso isolado ou em conjunto de representações figurativas e não figurativas, a infografia jornalística necessita de ambas as representações para se
configurar como tal. Também, a infografia se utiliza da visualização da informação para a construção de sua linguagem visual esquemática, neste ponto,
podemos considerar a visualização uma tecnologia que compõe o processo
de construção do infográfico, o que contradiz a similaridade apresentada no
gráfico de Cairo, de acordo com a aplicação de tais tecnologias.
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Considerando a aplicação dos processos e as áreas nas quais se inserem,
para este estudo, o diagrama apresentaria esta configuração:

Design da Mensagem
Design da Informação
Infografia
Visualização
da informação
Representações
gráficas figurativas

Representações
gráficas não figurativas

Figura 45.
Modelo proposto da
inserção da visualização da informação
como processo um
dos processos utilizados na construção
da infografia.

VISUALIZAÇÃO

13. Os axiomas
citados são adaptações do que foi
desenvolvido por
Costa, os quais,
estão relacionados à
visualização através
de esquemas.

14. Alguns dos
tópicos já foram
descritos nas
definições de
infografia, design
da informação e da
própria visualização
da informação,
entretanto, os dozes
critérios apresentados focam na
convergência desses
processos
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Ainda que tratadas de maneira hierárquica, a correlação entre a visualização
e a esquematização da infografia é determinante para que sejam utilizadas
de maneira combinada. COSTA (2011, p.34) formulou doze axiomas13 que
apresentam funções e características congruentes à infografia e a visualização
da informação14:

AXIOMAS

1

2
3

4

5
6

Não tem o caráter nem a função representativa da
linguagem figurativa (fotografia, ilustração), nem a função
narrativa ou descritiva do texto.
Seu caráter semântico e monossêmico se sobrepõe ao
valor estético.
A linguagem publicitária persuasiva, a sedução ideológica,
a decoração ou o fascínio óptico não fazem parte de suas
características.
A visualização da informação de baixa iconicidade se
concentra em representações elaboradas (representações
não literais); de iconicidade nula em representações não
figurativas. Isto junto a imagem e texto, constituem uma
terceira linguagem.
O objetivo é a transmissão de conhecimentos compreensíveis e úteis.
Tem fins claramente pragmáticos e seu grau de eficiência
depende da eliminação da complexidade, dos fenômenos
e processos, e fazê-los visíveis, inteligíveis e compreensíveis ao olho de seu intérprete, no menor espaço de tempo
e com o menor número de elementos.

Considerando o uso da cognição a conexão entre visualização da informação
e infografia é reafirmada por Stephen Few, em sua linha do tempo da visualização de informação. Essa linha do tempo apresenta o surgimento da visualização pela caracterização do uso de recursos gráficos pelos egípcios e
da criação de formas de representação quantitativas através do trabalho de
William Playfair, um dos precursores da infografia. Assim, a visualização da
informação e a infografia apresentam características e funções correlacionáveis, independente de qualquer relação de hierarquia configurada.

7

8
9

Se opõe a ambiguidade abstrata de fenômenos complexos
e inacessíveis à percepção direta ou através de outros
modos de apresentação (ex: linguística) e representação
(sejam elas polissêmicas, ou, apenas representativas:
comics, fotografia, caricatura etc.).
Consiste em apresentar mensagens inequívocas e monossêmicas, mas que devem chamar a atenção do intérprete.
A informação incorpora a transição de comunicação
unidirecional e reativa para a comunicação bidirecional
e interativa.

10

Não podem ser reducionistas, mas sintetizadores,
mantendo a riqueza das informações e seu contexto.

11

Deve ser visualmente atrativa, despertando o interesse
em decodificar a mensagem.

12

Constituem uma nova linguagem: a terceira linguagem.
Lógica, estruturada, codificada e abstrata (pode ser
concreta e abstrata, mas não só concreta).
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Figura 46. Adaptação da linha do tempo da Visualização de Dados
desenvolvida por FEW (2009, p.14). A adaptação foi necessária
para excluir alguns marcos voltados à informatização, o que foge
ao escopo do projeto, e incluir outros aspectos mais próximos a
infografia impressa

3 e 5. Criação do gráfico de barras pelo cientista social
escocês William Playfair, publicado no Atlas Comercial y
Político em 1786. Esta publicação incluiu variados gráficos
de Playfair, dentre eles também os gráficos de linha.
5

76

200

1610-1640

1786

1801

3

4

2

1

1. Papiros Egípcios apresentando
informações tabuladas.
As primeiras tabelas que se tem
notícia são as egípcias e datam
do século II. d.C. Few defende
que embora a tabela seja prioritariamente composta por texto, já
exibiria recursos gráficos interessantes, como espaços em branco,
alinhamento e linhas do tempo na
vertical e horizontal, organizadas
em linhas e colunas (FEW, 2003).

2. Criação do gráfico
quantitativo bidimensional
(horizontal e vertical),
pelo filósofo e matemático
francês René Descartes
(gráfico cartesiano) no
início do século XVI.

4. Criação do
gráfico de pizza
por William
Playfair em 1801.

6. Em 1913 é
inaugurado o
primeiro curso
prático sobre
gráficos na
Universidade
Estadual de Iowa
pertencente
ao núcleo de
estatística.

8. Criação do modelo Isotype
pelo filósofo, economista e
cientista social austríaco Otto
Neurath em 1936. O modelo
se propunha a ser uma
linguagem universal pictórica
para representar fatos e
dados quantitativos.

11. Popularização
dos computadores
domésticos em 1984
e otimização
de suas interfaces
gráficas promovida
pela Macintosh.

8

12. Em 1985,
o estatístico
William Cleveland
se aprofundou
e aprimorou o
trabalho de John
Turkey sobre a
visualização de
dados estatísticos.

11

6

1933

1913

1936

7

7. E Planificação não
geográfica do mapa
do metrô de Londres
em 1933 feita pelo
designer gráfico Henry
C. Beck. Beck foi o
primeiro a descobrir
que a informação
geográfica era supérflua para o uso eficiente do metrô pelos
usuários.

1977

1983

9

9. Em 1977 o professor de
estatística de Princenton,
John Turkey, notou a
importância da visualização para explorar e dar
sentido às informações,
assim introduziu uma nova
perspectiva à estatística,
denominada análise
exploratória de dados, na
qual ele apresenta meios
para analisar e distribuir
dados quantitativos.

1984
10

1985
12

10. Em 1983,
o artista
e estatístico estadunidense Edward Tufte
lançou seu livro The
Visual Display of
Quantitative Information, mostrando
que há modos
mais efetivos de se
apresentar dados.
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1999
13

13. A apresentação de dados
abstratos
emerge como
uma nova área
de estudo em
1999 com o
livro Readings
in Information
Visualization:
Using Vision to
Think.
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A partir da linha do tempo da visualização da informação, podemos compreender a sua evolução em conjunto com a de novas tecnologias informacionais, como o desenvolvimento da infografia, de linguagens gráficas e códigos
computacionais, no que denominamos de era da informação, tempo marcado
pela expansão da visualização e pelo excesso informacional.
a explosão de grande quantidade de informação disponível faria
necessário a intervenção de profissionais dedicados a organizá-la, dar-lhe sentido e apresentá-la de forma coerente, sistemática e compreensível. ” WURMAN apud CAIRO (2011, p. 30)

Few ao fazer uma autoanálise de sua linha do tempo, reafirma a necessidade
citada por WURMAN na era da informação.
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Nós vivemos em um tempo, no qual, a importância da análise
de dados está sendo redescoberta e o significado de executar
trabalhos, com o uso do computador, está mudando rapidamente – as vezes para melhor, as vezes não. Enquanto a
massiva quantidade de dados tenta nos sufocar é tempo de
desenvolver o fundamental e, na maioria das vezes, habilidades
simples são necessárias para alavancar esses desenvolvimentos tecnológicos e levá-los na direção que torne as análises
de dados mais fáceis e mais efetivas. ” FEW (2009, p. 17)

A visualização da informação, sua aplicação à infografia e o próprio desenvolvimento da infografia, são exemplos de processos que estão em constante
desenvolvimento na era da informação com a finalidade de cumprir as funções
delineadas por Few e Wurman.

3.2 Percepção
Para estruturarmos o layout de uma infografia em toda a sua complexidade, na congruência entre linguagem gráfica, icônica e ilustrativa que
condensam grande quantidade de dados; podermos propor a melhor
solução gráfica na apresentação de determinada informação; escolher a
melhor ferramenta gráfica para representar relações mensuráveis; primeiramente, precisamos compreender como nós (seres humanos) assimilamos
e percebemos esses conteúdos.

O processo dos quatro estágios (dado>informação>conhecimento>sabedoria),
quando transportado para a visualização, recebe novos atributos relacionados
à cognição humana. WARE (2004, p. 4) cita quatro partes deste processo:
- Coleta e armazenamento de dados, por si só.
- Pré-processo designado para transformar o dado em algo entendível (dado>informação).
- Apresentar a imagem gráfica (informação).
- Percepção humana e seu sistema cognitivo (informação>conhecimento>sabedoria).
exploração dos dados

DADO

PROCESSAR E
TRANSFORMAR

FERRAMENTAS
GRÁFICAS

ANÁLISE DA
INFORMAÇÃO
HUMANA
Processo
visual e cognitivo

dados
conectados

manipulação
dos dados
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Ambiente físico

Ambiente social

Figura 47. Diagrama esquemático do processo de visualização proposto por WARE. (2004)

3.2.1 Como vemos e compreendemos
Os seres humanos entendem e situam o mundo ao seu redor através de sua
percepção, a qual é sustentada pelos cinco sentidos: visão, audição,
olfato, tato e paladar. Aqui, vamos nos restringir apenas ao uso da
visão, sentido único e primordial na obtenção da informação a
partir da infografia impressa.
Segundo FEW (2009, p. 29):
De todos os nossos sentidos, a visão se
destaca como o primeiro e mais poderoso
canal de conexão com o mundo ao nosso
redor. Aproximadamente 70% dos nossos
sentidos corporais fica em nossos olhos”

30%

DEMAIS
SENTIDOS

70%
VISÃO

VISUALIZAÇÃO

15. Entenda-se por realidade,
uma sucessão de
fenômenos que
estão por baixo
e por cima de nossa
consciência (COSTA,
1998, p.16).

Podemos dizer que somos “seres visuais” e como tal, temos uma conexão
mais intensa e mais rápida, através da visão, com o que precisa ser percebido, pois é “o sentido que mais se conecta intimamente com a cognição”
(FEW, 2009, p. 29). Isto reafirma o significado da visualização, apresentado
como a junção entre ver e compreender. No caso, “ver” e, consecutivamente, o
processo cognitivo que desencadeia a compreensão.
A nossa percepção visual acontece através do nosso campo de visão – composto
por fragmentos do contínuo – que nos conecta ao ambiente mediante o fluxo
ininterrupto de estímulos de luz. O olho e a mente em conexão constroem
estruturas organizadoras do sentido, uma forma de nos fazer compreender
a realidade15, “convertendo um ambiente neutro de sinais em um ambiente
humano, fazendo-o compreensível e utilizável” (COSTA, 1998, p.15).
Para ver o olho fragmenta e discrimina esse ambiente que
muda de sensa (sensações ou excitações ópticas) como meio de
detecção e leitura do mundo. ” (COSTA, 1998, p.15)

A elaboração destas estruturas organizadoras a partir da fragmentação visual,
impõe uma hierarquia à percepção, o que nos auxilia em processos instintivos
(sobrevivência) e construtivos (aprendizado). Estas estruturas são dadas pelas
limitações visuais do próprio olho e pela esquematização mental da visualização.
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(...) os objetos que se movem chamam mais a nossa atenção do
que os estáticos, por serem indícios de ameaça; as cores vivas e
puras também nos atraem por se referirem a natureza, e provavelmente, por serem muito comuns as fontes de energia ricas em
açúcares, como as frutas maduras. ” COSTA, (1998, p.26).

16. Este diagrama
desconsiderou os
processos mentais
da memória no
processo perceptivo,
o que será apresentado mais adiante.

O diagrama a seguir apresenta, sequencialmente, as etapas e os mecanismos
utilizados na percepção visual, processo através do qual a informação se
converte em conhecimento. No caso, a imagem é um dado elaborado (gráfico
de pizza) e o seu entendimento e percepção culminam em conhecimento
(segundo o modelo dos quatro conceitos, capítulo 2), através de sua composição visual e de suas relações comparativas. Sendo a imagem um dado bruto,
a interpretação de conhecimento remete-se ao entendimento das propriedades de sua composição (cor, forma, textura etc.).16
Imagens são representações visuais físicas ou psíquicas que podem ser visualizáveis. Costa define três tipos diferentes de imagem, que fazem parte do
nosso processo perceptivo, entretanto em etapas distintas.

luz

percepção
fragmentação
visual

luz refletida
fenômeno
real visível

Fenômeno
real invisível

1

2
1

3
1

construção dos visão completa percepção das
blocos de visão
do objeto
propriedades
do objeto
projeção mental do fenômeno

tornar o fenômeno visualizável

conhecimento

Figura 48. Diagrama esquemático da percepção. Adaptação baseada nos diagramas apresentados por FEW (2009, p. 32) e COSTA (1998, p. 50).

Imagem da retina (percepção visual): Imagens obtidas através do
sentido visual. Transformação de estímulos luminosos em elétricos, os quais,
são enviados para o cérebro – Ocorre nos olhos.
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Imagem icônica (representação visual): Imagens representativas.
Projeções de objetos materiais do ambiente - Objeto a ser visualizado.
Imagem mental (imaginação): representação mental de algo tangível
ou intangível. Processo relacionado à memória visual e ao conhecimento Etapas 1, 2 e 3 que acontecem no cérebro.
A percepção acontece de forma coordenada entre olho e cérebro, assim os
impulsos que a regem podem ser tanto visuais como mentais. Percebemos o
mundo através de estímulos visuais, mas também através de nossos interesses
(ação e cultura de cada indivíduo) que são motivados por nossa atenção.

Menos tempo

Estímulo óptico

Escala atencional

Processo visual

excitação

atenção difusa

sensação pura

atenção latente

seleção

pregnância da forma

atenção curiosa

Figura 49.
Análise do processo
de interações entre
o estímulo óptico,
os graus de atenção
e o processo visual.
COSTA (1998, p. 58)

Menos esforço

exploração

atenção interessada
retenção

Mais tempo

mensagem

atenção ativa

percepção

atenção concentrada

integração

Mais esforço
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O diagrama desenvolvido por Costa, mostra diferentes níveis de atenção e
estímulos que ocorrem no processo de visualização da informação e define a
percepção como uma das partes deste processo.
Por tratar-se de um processo psicológico, este pode ser
interrompido em qualquer ponto, sem chegar a integrar a
mensagem. Se a atenção permanece progressivamente até o
final, o interesse culminará com a integração de sua mensagem
e a sua transformação em conhecimento. ” COSTA (1998, p. 58)

A percepção visual interfere no modo como construímos a mensagem
(tornamos a informação, conhecimento), por isso, FEW (2009, p.33) define
três fatores importantes que devem ser considerados na construção visual
da informação.
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Fator 1: Nós não prestamos atenção
em tudo o que vemos. A percepção
visual é seletiva, como deve ser, se
reconhecêssemos tudo ficaríamos
sobrecarregados. Nossa atenção é,
muitas vezes, atraída pelo contraste
do que é normativo.
Figura 50. A percepção visual é atraída para
o que foge ao padrão. O foco de visão da
imagem está no quadrado formado pelos
círculos desalinhados.

Fator 2: Nossos olhos são atraídos pelos padrões familiares. Nós vemos o que
conhecemos e esperamos.

Figura 51. Identificamos o que nos é familiar ao contexto da composição, a paisagem. Outras
informações da figura só são visíveis se procurarmos por elas, como é o caso do bebê inserido na
imagem. https://www.moillusions.com/baby-in-picture-illusion/ Acessado 25/01/2017.

Fator 3: A memória tem um papel importante na cognição humana, mas a
memória de trabalho é extremamente limitada.

Figura 52. Nós só lembramos dos elementos para os quais nos atentamos. Se as ilustrações
que estão lado a lado estivessem em páginas diferentes, não notaríamos a diferença na base da
ilustração. http://www.freepik.com/free-vector/triangle-wolf-design_723866.htm#term=geometric illustration&page=1&position=2 Acessado em 25/01/2017.

Todos esses fatores podem ser utilizados para otimizar o processo de
visualização da informação. Quanto menos fragmentada for a informação,
mais clara e eficiente será a sua visualização, já que seu processo cognitivo seria simplificado.
Em vez de ler valores individuais um de cada vez, que é como
percebemos tabelas de texto, podemos, graças a um gráfico, ver
e potencialmente entender muitos valores de uma só vez. Isso
ocorre porque suas apresentações visuais combinam valores
em padrões que podemos perceber como conjuntos, como os
padrões formados por linhas em um gráfico de linhas. FEW
(2009, p. 32)

3.2.2 Memória e visualização
No processo de visualização da informação acionamos, também, a nossa
memória através do processo cognitivo ocorrido, a qual é dividida em três
tipos (estágios) sequenciais fundamentais: memória icônica, memória de
trabalho (curto prazo) e memória de longo prazo.
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Memória Icônica (preattentive processing): memória ativada pelos estímulos
elétricos provenientes dos olhos. Ocorre de forma instantânea, automática e inconsciente quando a informação visual é reconhecida e armazenada
antes de passar para a memória de trabalho. (Este processo é muito rápido,
acontece em cerca de 100 milésimos de segundo).
A memória icônica reconhece alguns atributos básicos, extremamente
poderosos em nossa percepção visual, os quais são denominados pre-attentive. Através destes atributos podemos compreender como a disposição dos
elementos gráficos colabora para facilitar a compreensão do conteúdo e reter a
atenção do usuário.
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Nós podemos fazer determinadas coisas aos símbolos para
torná-los mais fáceis de serem identificados visualmente,
mesmo depois de uma breve exposição. Certas formas simples
ou cores, destacam-se de seu entorno. O mecanismo teórico
de destaque é chamado pre-attentive processing porque logicamente, deve ocorrer antes da tomada de consciência. Em
essência, o pre-attentive processing determina qual objeto
destaca-se visualmente perante nossa atenção. O entendimento
do que é o pre-attentive processing é provavelmente a contribuição mais importante que a ciência da visão pode fazer para a
visualização de dados. ” (WARE, 2004, p. 149)

Os atributos pre-attentive podem ser organizados em quatro categorias:
forma, cor, movimento e posição. Quanto maior o número de atributos utilizados na representação da informação, maior o tempo de obtenção desta
informação, diminuindo sua eficácia.
Os símbolos pre-attentive tornam-se menos distintos à medida
que a variedade de distrações aumenta. É fácil detectar um único
falcão em um céu cheio de pombos, mas se o céu contém uma
maior variedade de aves, o falcão será mais difícil de ver. Uma
série de estudos têm mostrado que o destaque de qualquer
sinal pre-attentive diminui à medida que a variedade de padrões
alternativos aumenta, mesmo que todos os padrões de distração
sejam individualmente distintos do alvo. (WARE, 2004, p. 152).

Forma
comprimento

orientação

largura

orientação

tamanho

curvatura

cercar

borrar

Cor
tonalidade
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intensidade

Espaço
posição 2D

agrupamento

Movimento
Tabela 2.
Atributos pre-attentive divididos em
quatro categorias.

direção
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17. Segundo WARE
(2004, p. 353),
temos mais de um
tipo de memória
de trabalho, em
seu livro ele cita
a sepação entre
memória de
trabalho verbal
e memória
trabalho visual

Memória de trabalho (attentive processing)17: A informação visual é transportada da memória icônica (bottom-up) ou da memória de longo prazo
(top-down) para a memória de trabalho “O que o cérebro julga útil é armazenado em combinações visuais significativas (chunks) ” (FEW, 2004, p. 96),
através da atenção imediata.18
O processo de agrupar simples conceitos em outros mais
complexos é chamado chunking. Chunk pode ser quase tudo: uma
representação mental de um objeto, um grupo de objetos, um
método para alcançar algum objetivo” (WARE, 2004, p.368 e 369).

A memória de trabalho tem uma limitada capacidade de armazenagem de
conteúdo (de três a cinco objetos e padrões) e é temporária (pode durar de
alguns segundos até algumas horas). O processo de atenção que envolve a
memória de trabalho, é mais longo e consciente, acontece enquanto estamos
“pensando sobre determinada informação”, e pode resultar em aprendizado,
entendimento e lembrança.
Formas abstratas, cores e texturas são informações retidas pela
memória de trabalho. ” (WARE, 2004, p. 355).
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18. Os psicólogos
cognitivos falam
da existência de
duas vias opostas
e convergentes
pelas quais circula
a informaçao
durante a percepção
visual. Uma conduz
impulsos desde a
retina até o cérebro;
a outra recupera
conteúdos de nossa
memória e os leva
para as áreas
de processamento
visual. A primeira
é o processamento
bottom-up e a
segunda top-down.
CAIRO (2011, p.201).

Na figura 52 apresentada analisamos cada informação (chunk) separadamente. Assim, para compararmos os valores das cotações de dólar e euro,
sabermos qual foi a maior e menor cotação de cada um etc., alocamos
esses valores na nossa memória de trabalho. Como a memória de trabalho
armazena de três a cinco conteúdos diferentes, somos obrigados a revisar os
valores constantemente para obter tais dados comparativos.
Ao transformar esta tabela em um gráfico de linha, conseguimos visualizar
todos os valores contidos em cada linha como um único chunk na memória de
trabalho, otimizando a obtenção da informação e suas relações comparativas.
Quando os valores quantitativos são exibidos como imagens
visuais que exibem padrões significativos, mais informações são
agrupadas nessas imagens, então podemos pensar muito mais
informações simultaneamente do que se nos baseássemos
apenas em números dentro de tabelas. Isto multiplica enormemente o número e complexidade de percepções que podem
surgir. FEW (2009, p. 50)

JANEIRO/2017

02/01

03/01

04/01

05/01

06/01

cotação dólar

3,27

3,26

3,23

3,21

3,20

cotação euro

3,42

3,38

3,38

3,38

3,37

Figura 53.
Cotações do dólar
e euro em tabela e
gráfico de linha.

3,45
3,40
euro

3,35
3,30
3,25
3,20
JANEIRO
2017

dólar

02/01

03/01

04/01

05/01

06/01

Memória de longo prazo19: Onde a informação é armazenada permanentemente e está apta a ser revista quando necessário, contém informações
construídas durante a vida e também as que revisamos (chunk) e são movidas
da memória de trabalho para a memória de longo prazo. A armazenagem da
informação pode ser consciente ou inconsciente.
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A memória de longo prazo é muito importante para a percepção
visual porque detém a nossa capacidade de reconhecer imagens
e detectar padrões de significado”. (FEW, 2004, p. 97)

Não armazenamos muita informação na memória de longo prazo, mas a
maior capacidade desta memória não está em seu poder de armazenagem,
mas no de promover combinações.
A mesma informação pode ser combinada de diferentes jeitos
através de diferentes tipos de operações cognitivas”. (WARE,
2004, p. 367).

Através das combinações, utilizamos a memória de longo prazo para nos
ajudar a interpretar a informação, comparando o que visualizamos às informações já absorvidas nesta memória (processamento top-down).
O processo top-down pode influenciar a percepção, pois tentamos compreender o que vemos a partir de conhecimentos prévios adquiridos ou do que

19. “a memória de
longo prazo também
inclui habilidades
motoras, como o
movimentos dos
dedos associados
a escrita e habilidades de percepção,
integradas ao
sistema visual, que
nos habilita a identificar palavras e
milhares de objetos
visuais.” (WARE,
2004, p.367).
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“queremos” ver, tendendo a interpretar a imagem a partir de nosso conhecimento e vontade pessoais e não necessariamente de sua estrutura visual.
Arnheim (2005) cita um exemplo de percepção, no qual alteramos a configuração
de uma estrutura abstrata para contextualizarmos sua composição. Na figura
abstrata 53 se nos disserem que é o pescoço de uma girava passando por uma
janela, alteramos a configuração da imagem para adequá-la a esse significado.
Figura 54. Influencia
da memória de longo
prazo na percepção.
Figura adaptada
de ARNHEIM
(2005, p. 41 e 42).

Nos termos da construção visual da informação, a memória icônica e de
trabalho são mais determinantes para otimizar a obtenção da informação e é
nelas que esta dissertação vai se concentrar.
O processo cognitivo de obtenção da informação é mais eficaz quando combinado. A percepção humana aliada a uma interface visual efetiva, torna o
processo mais eficaz e simplificado, diminuindo o esforço do usuário.
O poder de uma visualização vem do fato de que é possível ter
uma estrutura conceitual muito mais complexa representada
externamente em uma exibição visual do que pode ser realizada
em memórias de trabalho visual e verbal. Pessoas com ferramentas cognitivas são pensadores muito mais eficazes do que
as pessoas sem ferramentas cognitivas e ferramentas computadorizadas com interfaces visuais podem ser os sistemas
cognitivos mais poderosos e flexíveis. A combinação de um
sistema de informação baseado em computador com capacidades cognitivas humanas flexíveis, como a descoberta de
padrões e a utilização de uma visualização como interface entre
os dois é muito mais poderosa do que um processo cognitivo
humano sem ajuda.” (WARE, 2004, p. 15).
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Figura 55.
Memória e processo
de visualização.
Diagrama adaptado
de CAIRO
(2011, p. 204).

Processamento
top-down

?

=

Memória
Icônica

Memória
de Trabalho

Processamento bottom-up

Memória de
longo prazo

3.2.3 Conceitos visuais
Ao visualizar, o processo cognitivo na interação entre memória e pensamento
visual (componentes da percepção), são inerentes a todo o ser humano.
Assim, a análise e desenvolvimento desta prática contém alguns conceitos
visuais universais, os quais são definidos por COSTA (1998, p. 90):
• Sentido horário: movimentos circulares são percebidos, a priori,
no sentido horário);
• Sentido da leitura: da esquerda para a direita e de cima para baixo;
• Principalidade: o que é mais importante está a cima ou no centro;
• Escala: mesmo signos comparados através de seu tamanho,
graduação;
• Árvore: ideias que se abrem no formato de galhos a partir de
um ponto;
• Centrífuga: a ideia de que os objetos radiais giram em torno de seu
centro em um movimento que se segue de dentro para fora;
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• Eixos: linhas de concentração da informação visual;
• Cores: significados de cores quentes e frias, semáforo;
• Vetores: forças vetoriais, flechas etc.
Os conceitos citados por Costa envolvem o modo como o usuário lê a informação e as características gráficas da imagem. Uma das teorias mais
relevantes que complementam e expandem os princípios universais e os
atributos pre-attentive, começou a ser desenvolvida muito antes de se
definirem esses conceitos, em 1912, denominada teoria da Gestalt (teoria da
forma)20. Essa teoria da percepção originou-se na Alemanha e propagou-se
pelos Estados Unidos (no mesmo processo ocorrido com o fechamento da
Bauhaus e emigração de seus professores).
Reencontramos na teoria da Gestalt um ponto de vista similar
ao dos fenômenos das ciências humanas como o estruturalismo (...) Também reencontramos, no campo coincidente, o
movimento que agora chamamos de sistêmico (...) Por outro
lado coincidem com o nascimento de ideias afins, da teoria
da informação e da comunicação (...) e finalmente a teoria da
retração ou feedback, que deu lugar a noção de interatividade. ”
COSTA (1998, p. 94)

20. Segundo Costa
(1998, p. 94):
“O termo alemão
Gestalt significa
cofiguração (mais
que forma) no
sentido estrutural
da mensagem,
ou seja, como um
complexo organizado, cuja articulação de seus
elementos, por
meio de leis de
coerência, é o
que determina
sua própria
forma global.
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21. Costa
(1998, p. 95).

A teoria da Gestalt é dividida em variados princípios, dentre os quais o fundamental para a visualização é: a percepção através do contexto figura/fundo – a
figura é construída visualmente quando se distingue do fundo. Na constituição
dos princípios notou-se dois aspectos principais que os envolvem21:
1. A estruturação mental geral dos indivíduos apresenta uma
resposta melhor quando as estruturas já estão presentes na
mente. Ex.: Ao imaginarmos um triângulo, pensamos em três
lados iguais e com a ponta voltada para cima. Se esta mesma
figura aparece na imagem a ser visualizada (imagem forte), a
tendência é a colocarmos em primeiro plano e deslocarmos o
restante para o segundo plano (fundo).
2. Princípio da boa forma: Dentre formas opostas entre si, uma
é preterida ou menos eficaz com relação a outra. Também, “uma
boa forma é uma figura que concede certa redundância informacional. ” Ex.: Figuras simétricas. Ao conhecer um lado da figura
pode-se pressupor qual será a sua forma completa, mesmo
que esta não seja visualizável. A boa forma pode se traduzir na
imagem “ótima” de visualização, a que apresenta a maior quantidade de atributos facilitadores da percepção.
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Vamos apresentar alguns dos principais atributos da teoria da Gestalt que
contribuem para a construção da imagem gráfica. Alguns destes atributos se
correlacionam e complementam:
Totalidade: O todo é mais e diferente do que a soma das partes. A relação
entre a parte e o todo não é automática nem universal, as partes vistas de
forma integrada podem ser modificadas pela percepção.
Quando falta à coisa observada esta integridade, isto é,
quando a vemos como um aglomerado de partes, os detalhes
perdem o significado e o todo torna-se reconhecível. ”
ARNHEIM (2005, p.37)
Figura 56.
Parte e todo. Peças
do jogo Tangram
(quebra-cabeça
chinês) formando
um tsuru (pássaro
japonês). O todo
assume uma nova
forma e significado.

Estrutura: Uma forma é percebida como um todo,
independente da natureza das partes que as constituem.
Embora a configuração visual de um objeto
se determine em grande parte por seus
contornos externos, não se pode dizer que
eles constituam a forma.” ARNHEIM (2005,
p.37)

Dialética: Toda forma se desprende do fundo na qual está.
O olhar decide qual forma compõe a figura e qual compõe
o fundo (princípio da op-art).

Figura 57. Coração composto por círculos.
Percebemos a imagem de um coração, as
imagens que o compõe são visualizadas em
uma segunda etapa.

Tais padrões ambíguos se aproximam de um
estado de “multiestabilidade”, como Fred
Attneave a chamou, na qual vários fatores de
figura-fundo se equilibram mutuamente em
direções opostas.” ARNHEIM (2005, p.217)

De acordo com Edgar Rubin (apud ARNHEIM, 2005, p.218)
dois fatores podem ser determinantes para a escolha visual
entre figura e fundo. A imagem limitada (forma fechada)
tende a ser vista como a figura e a ilimitada (forma aberta)
como o fundo; Áreas proporcionalmente menores tendem
a serem vistas como figura (o que envolve o princípio da
proximidade que será apresentado a seguir).
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Figura 58. Ilustração baseada no trabalho
de Escher. Figura e fundo se alternam na
percepção da sequência de peixes e pássaros.

Contraste: Uma forma é melhor percebida quanto maior o
contraste entre ela e o fundo (aspecto da boa forma).
Se alguém observar ao mesmo tempo
duas áreas de claridade diferente, mas do
mesmo matiz, ou da mesma claridade,
mas de matiz diferente, em justaposição,
isto é, limitando-se reciprocamente, o
olho observará (contanto que as áreas não
sejam demasiadamente grandes) modificações que teriam relação no primeiro caso
com a intensidade da cor e, no segundo,
com a composição ótica das duas cores
justapostas”. ARNHEIM (2005, p.352)

Figura 59. Auto contraste e baixo contraste,
da esquerda para a direita. Quando maior o
contraste entre as formas, mais fácil será a
sua visualização.
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Figura 60. O círculo com o contorno
completo é mais pregnante do que com
o contorno aberto, mesmo que a mente
complete a imagem.
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Figura 61. A mente completa o contorno e
percebe a imagem de um triângulo.

Fechamento: Uma forma é melhor visualizada se seu
contorno está fechado. Ao abrir o contorno a imagem
perde a sua “forma potencial”22. O foco de visão se alterna
do centro do objeto contornado para a abertura do seu
contorno, perdendo com isso pregnância (existe uma
relação de simetria entre figura e, no círculo fechado, que
é quebrada quando o contorno é aberto).
Completar: Se uma imagem não está completamente
fechada a mente tende a completar determinado aspecto,
seguindo os elementos que são mais fáceis de assimilar
em sua forma.
Alguns traços relevantes não apenas determinam a identidade de um objeto percebido
como também o faz parecer um padrão
integrado completo. Isto se aplica não
apenas à imagem que fazemos do objeto
como um todo, mas também a qualquer
parte em particular sobre a qual nossa
atenção se focaliza. ARNHEIM (2005, p.37)

Pregnância: A força da forma. A capacidade da imagem
em permanecer na mente e na memória (um aspecto da
boa forma). Quando mais simples, simétrica e definida é a
imagem, mais pregnante ela será.
Arnheim cita a pregnância na tensão entre nivelamento
e aguçamento, na qual o nivelamento pretende simplificar e harmonizar a composição enquanto o aguçamento
pretende realçar determinado aspecto da forma. Assim,
uma figura é pregnante enquanto sua forma pode ser
percebida facilmente, como em comparação com outros
aspectos da composição (hierarquia).

Figura 62. A primeira imagem que percebemos são os quatro quadrados centralizados, na junção dos quais as linhas se
cruzam e formam um centro simétrico
(imagem mais pregnante). Apenas em uma
segunda etapa da percepção somos capazes
de notar a composição de três quadrados
idênticos em diferentes níveis espaços.

O
nivelamento
caracteriza-se
por
alguns artifícios como unificação, realce
da simetria, redução das características estruturais, repetição, omissão
de detalhes não integrados, eliminação
da obliquidade. O aguçamento realça

as diferenças, intensifica a obliquidade.
ARNHEIM (2005, p.59)

22. CAIRO
(1998, p. 96).

Simplicidade: Imagens gráficas menos complexas tem
maior pregnância. Quanto menos segmentos, curvas,
ângulos, intersecções, mais fácil é sua visualização
(aspecto da boa forma).
Quanto menor a quantidade de informação necessária para definir uma dada
organização em relação a outras alternativas, tanto mais provável que a figura
seja prontamente percebida”. (JULIAN
HOCHBERG Apud ARNHEIM, 2005, p.50)

Formas simples: Linhas retas possuem direção constante;
Linhas paralelas possuem distância constante entre
suas partes; Ângulo reto produz uma subdivisãoespacial
baseada na repetição do mesmo ângulo; Conformidade
espacial com a moldura (horizontal e vertical).

Figura 63. As duas imagens possuem o
contorno de cinco círculos: na primeira o eixo
central das imagens é o mesmo e na segunda
estão deslocados. A primeira imagem parece
conter apenas um círculo, suas formas
e eixos são simplificados facilitando sua
percepção. Na segunda imagem, as intersecções formadas pelas linhas e o deslocamento dos eixos de cada círculo formam uma
nova composição, mais complexa (aumento
do número de linhas e assimetria dos eixos
vertical e horizontal) e difícil de perceber do
que a primeira.

Conexão: Objetos conectados são percebidos como
parte de um mesmo grupo. As conexões têm o poder
perceptivo muito maior do que as relações de similaridade e proximidade.
Em gráficos de linha, as conexões tornam a visualização
mais inteligível e rápida, pois a imagem gráfica necessita
de um menor número de chunks.
Linhas em um gráfico não só criam um
claro sentido de conexão, como também
facilitam a apresentação dos dados, os
quais não seriam discernidos sem elas”
FEW (2004, p.115).

Figura 64. Ao conectar os círculos a figura
homogênea passou a configurar-se em dois
grupos (linha superior e linha inferior)

Figura 65. Gráfico sem e com o uso de
conexão. O gráfico a direita apresenta mais
claramente a relação dos pontos do gráfico,
facilitando a obtenção da informação
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Concentração: Os elementos se organizam ao redor de um
ponto central (equilíbrio, simetria). Os núcleos formados
se constituem em formas pregnantes. Pode ocorrer com
formas agrupadas ou únicas, no último caso, a pregnância
ocorre por simetria. A densidade dos elementos e a cor
também contribuem para a concentração.

Figura 66. O elemento central conecta os
elementos ao seu redor formando um núcleo,
criando equilíbrio e simetria. Quando há
apenas um elemento a concentração ocorre
pela simetria dos eixos da imagem (percebemos a imagem do centro para a periferia).

Continuidade: Elementos que se desenvolvem a partir de
um eixo contínuo tem maior pregnância. Este eixo pode ser
um lugar, um elemento, uma cor etc., desde que se configure como uma sequência.
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Figura 67. Continuidade de elementos e
cores. Seguindo a sequência do que já está
desenhado é possível determinar como continuará a imagem.

Figura 68. Modelo adaptado de FEW (2004,
p.113). A linha e o retângulo compõem a
imagem à esquerda, de maneira que suas
formas se sobrepõe. Ao visualizarmos essa
composição imaginamos cada um dos
elementos, separadamente, com o aspecto
da imagem central, como se suas imagens
fossem contínuas e não compostas de três
linhas (imagem da direita). Uma outra possibilidade de elementos desta composição.

Elementos sobrepostos, alinhados ou combinados entre si,
são percebidos como uma única composição, pertencentes
a uma mesma imagem. Uma continuação um do outro.

Princípio de Birkhoff: Quanto maior o número de eixos de
simetria, mais pregnante é a imagem (regular, estável). “A
configuração simples, notadamente a simetria, contribui
para o equilíbrio físico.23” (ARNHEIM, 2005, p.65)
O eixo simétrico pode ser encontrado em uma única
imagem ou em uma composição, o que Arnheim
denomina como semelhança de localização:
Semelhança de localização pode por
extensão aplicar-se não apenas a
unidades que permanecem juntas, mas
também à posição similar dentro do todo.”
(ARNHEIM, 2005, p.78)

Hierarquia: A hierarquização ocorre através das cores,
tamanhos, posições e formas. O que é maior, mais
diferenciado (cor e forma), aparece acima de outras
imagens ou centralizado com relação a elas é percebido
em primeiro, de modo que as demais informações sejam
hierarquizadas a partir dela. Assim temos o foco principal
(unidade dominantes) e suas subsequentes subdivisões
(unidades subservientes).
A hierarquia é um recurso utilizado para que as informações mais relevantes se destaquem em seu contexto
Envoltório: Agrupamos as imagens quando estas estão
envoltas por uma determinada forma. Este recurso é muito
utilizado na construção de tabelas quando precisamos
isolar e ao mesmo tempo comparar dados. Os dados são
separados por células (envoltórios).

Figura 71. Percebemos primeiro o que está dentro do envoltório,
desconstruindo o padrão inicialmente proposto.

Figura 69. A folha simétrica (esquerda)
parece mais regular e estável do que a
folha assimétrica (direita). A mente tende a
perceber objetos regulares (equilíbrio físico)
com mais facilidade do que os irregulares,
sendo esses mais pregnantes, dada a sua
simplicidade formal

presidente
diretor
gerente
analista
Figura 70. Elementos maiores, centralizados
ou superiores são percebidos mais rápido
e aparentam ter um grau de importância
maior (destaque) na composição da imagem.
Percebemos a imagem de cima para baixo,
hierarquizando cada retângulo de acordo
com seu grau de importância através de
seu tamanho e posição (ordem decrescente
de hierarquização):
presidente>diretor>gerente>analista.

23. Segundo ARNHEIM (2005, p. 11) equilíbrio
físico “é o estado no qual as forças, agindo
sobre um corpo, compensam-se mutuamente. Consegue-se o equilíbrio, na sua
maneira mais simples, por meio de duas
forças de igual resistência que puxam em
direções opostas. A definição é aplicável para
o equilíbrio visual.”
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Similaridade: Elementos equidistantes em determinada
área, semelhantes em forma, tamanho, cor e ou direção,
formam uma cadeia homogênea e são percebidos com
um grupo.

Figura 72. A percepção visual agrupa os
objetos similares da imagem, assim percebemos o desenho da seta apontada na
diagonal para cima.
Figura 73. O ruído
do emaranhado
de linhas não nos
impede de perceber
a imagem de um
triângulo.
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Figura 74. Ao visualizar a sequência de
números no sentido de leitura (de cima para
baixo e da esquerda para a direita), quanto
maior a frequência com que os quadrados
apareciam, mais perceptíveis eles se tornam.

Um objeto visual é tanto mais unitário
quanto mais estritamente semelhantes
forem seus elementos em fatores como
cor, claridade, velocidade e direção de
movimento. ” (ARNHEIM, 2005, p.79)

Máscara: Uma forma resiste à diferentes intervenções
(manchas, ruídos etc.). Quanto mais pregnante a forma
mais resistente às intervenções ela é.
Memória: Quanto maior a frequência com que as formas
são apresentadas melhor elas são percebidas.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99

Proximidade: Elementos mais próximos tendem a ser
considerados como grupos. “A localização espacial por si
só é um fator de agrupamento” (ARNHEIM, 2005, p.71).
Figura 75. Círculos foram dispostos de
modo que sua distância vertical fique mais
próxima de uma das colunas ao seu redor do
que de outra. Assim, percebemos a imagem
como um grupo de quatro colunas verticais,
desconsiderando, a priori, sua horizontalidade
ou mesmo seu número total de oito colunas.

Os itens elencados da percepção atuam na construção da
visualização da informação e são influências diretas para
a configuração gráfica dessa informação, tornando-a mais
efetiva. Assim, vamos ver como esses critérios perceptivos
são aplicados na elaboração dos dados.

3.3 Design analítico
Há algumas formas de apresentar visualmente dados mensuráveis e/ou categorizáveis através de gráficos, tabelas, diagramas (representações analíticas).
A configuração visual dos dados depende do objetivo informativo pretendido,
para, assim, escolher a relação que melhor os representará, seja ela: de tempo,
geografia, escala, frequência, distribuição etc.
O ponto é que o design analítico não é definido pela conveniência
dos usuários, suas necessidades de leitura ou o que os psicólogos
ou decaradores pensam sobre eles; Em vez disso, a arquitetura
do design deve ser decidida sobre como ela auxilia o pensamento
analítico sobre a evidência”. (TUFTE apud CAIRO, 2011, p. 54)

Complementando, FEW (2004, p. 16) cita que representações gráficas comparativas “consistem em dois tipos de dados: quantitativos e categóricos. Os
valores quantitativos mensuram “coisas”; as categorias subdividem as
“coisas” mensuradas em grupos úteis.
As informações categóricas podem ser: nominais, ordinais, intervaladas
ou hierárquicas. Já, as informações quantitativas podem ser: ranqueadas,
proporcionais ou correlacionadas.
É importante ressaltar que na construção do design analítico os dados devem
seguir uma lógica pré-determinada pela sua origem e pelas relações comparativas, formando uma narrativa. Assim, dados ordenados em ordem alfabética,
ordem crescente, ordem decrescente, em linha de tempo etc., apresentam
maior eficiência em sua visualização. Informações excedentes, como dados
irrelevantes e/ou presumíveis, tarjas explicativas, sombras, elementos tridimensionais, variações de fonte etc., devem ser eliminadas da representação
pois aumentam o tempo e diminuem a eficiência na obtenção da informação.
Assim podemos entender que:
• As representações gráficas analíticas se baseiam em funções comparativas;
• Para mensagens diferentes precisamos de representações visuais diferentes
• Um dado não representa uma informação válida se estiver fora do
contexto necessário
• As representações gráficas analíticas se configuram a partir de simples
relações entre quantidades, ou, entre quantidades e categorias.
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TUFTE (2006) elenca seis fatores fundamentais que envolvem a construção
do design analítico e através dos quais a apresentação da informação pode
ser considerada eficiente (os fatores não são necessariamente sequênciais
nem acumulativos):
Comparação: Mostrar comparações, contrastes e diferenças de forma inteligente e convergente com o objetivo da informação. “A ação analítica funadamental no raciocíni o estatístico é responder a questão “Comparado com o
que?” (TUFTE, 2006, p.127).
Causa, mecanismo, estrutura, explicação: Examinamos evidências para
entender a sua causa, mecanismo, estrutura ou explicação do processo ou
sistema, então devemos mostrá-las.
Simplesmente coletar dados pode provocar pensamentos sobre
causa e efeito: as medições são inerentemente comparativas e
as comparações levam prontamente a raciocinar sobre várias
fontes de diferenças e variabilidade” (TUFTE, 2006, p.127).
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Análise multivariada: Análise que envolve três ou mais variáveis.
O raciocínio sobre a evidência não deve ficar preso em duas dimensões, pois o mundo que procuramos compreender é profundamente multivariado. Estratégias de design devem tornar a rotina
multivariada, mas nada fora do comum.” (TUFTE, 2006, p.128).

Integração dos elementos: Palavras, números e imagens devem estar
completamente integradas aumentando sua eficiência informativa, de modo
que possam responder a questão: Como podemos explicar algo?
De um modo mais geral, o princípio da integração da informação aponta para uma filosofia de investigação: uma visão
ampla, pluralista e orientada para os problemas do que constitui
o âmbito da evidência relevante (...) um entendimento mais
profundo do comportamento humano pode muito bem resultar
de uma integração de elementos diversos, fazendo o que for
preciso para explicar alguma coisa.” (TUFTE, 2006, p. 131)

Documentação: O conteúdo deve ser pesquisado, analisado e apurado de modo
que a mensagem contenha uma informação verídica na integração dos elementos
que a compõe. Ainda, os tipos de informação devem ser suficientes para que o

intérprete tenha a visão global da mensagem, sem nenhum tipo de distorção. “A
credibilidade da apresentação de uma evidência depende significativamente da
qualidade e integridade do autor e de suas fontes de dados” (TUFTE, 2006, p. 132).
Tufte (2006, p.133) lista os critérios necessários para uma boa documentação:
Descreva minuciosamente as evidências. Forneça um título
detalhado, indique os autores e patrocinadores, documente as
fontes de dados, mostre as medidas completas das escalas,
aponte questões relevantes”.

O conteúdo é mais importante que tudo: “As apresentações analíticas, em
última instância, dependem da qualidade, relevância e integridade de seu
conteúdo” (TUFTE, 2006, p. 136). Não há como o design analítico ser eficiente
se o conteúdo é falho, a questão primordial que envolve a construção da informação é: Quais são as tarefas de raciocínio de conteúdo que a apresentação
de dados precisa auxiliar?
O design analítico efetivo implica transformar princípios do pensamento em princípios da visualização. Então, se a tarefa do pensar
é entender a casualidade, o princípio do design exigido é: “Mostre
a casualidade”. Se a tarefa do pensar é responder uma pergunta
e compará-la com alternativas, o princípio do design exigido é:
“Mostre comparações”. (TUFTE apud CAIRO, 2011, p. 54)
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3.3.1 Tabelas
Tabelas são estruturas gráficas organizadoras de dados e funcionam de
acordo com as seguintes características24: os dados são separados em linhas
e colunas; os dados são codificados como texto. Tem por finalidade ressaltar
e comparar determinada informação envolvendo duas ou mais variáveis,
mediante a disposição de um grid (mesmo que invisível).
“Tabelas de dados podem ser pensadas como parágrafos de
números, firmemente integrados com o texto por conveniência
de leitura.” (TUFTE, 2006, p. 131)

A estrutura gráfica organizacional de uma tabela faz com que esse recurso
seja muito utilizado na apresentação de informações comparativas e é muito
citado na apresentação de dados quantitativos.

24. FEW (2004, p. 41)

VISUALIZAÇÃO

Como visto anteiormente no funcionamento da memória de trabalho, os
gráficos são estruturas mais efetivas para a obtenção da informação, pois
conseguem diminuir o número de (chunks) em sua visualização. Entretanto,
em casos de dados variados e dependentes, que necessitariam de uma estrutura gráfica mais complexa, o uso da tabela torna-se um recurso gráfico mais
efetivo, pois consegue agrupar um número maior de variáveis em um mesmo
espaço, além de mostrar de forma mais clara valores numéricos exatos.
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Figura 76. Infográfico inspirado no filme Diamante de Sangue. http://se7enart.deviantart.com/art/Diamond-of-Blood-Infographic-143892692. Acessado em 08/02/2017. Detalhe de tabela de comparação visual e de dados variáveis dependentes (A
tabela baseia-se em um sequência numérica, na qual, todos os três dados das células são variáveis – peso, proprietário e
tipo de diamante)

Muito utilizadas na construção da infografia, devido a sua função comparativa visual, as tabelas estão presentes em estruturas como: antes e depois,
detalhes de funcionamento, sequências, diferenças visuais etc (nessas
estruturas as tabelas assumem características diferentes das referenciadas inicialmente ao incluir imagens como um dos dados comparáveis e
não só textos).

3.3.2 Gráficos
Anteriormente, definimos o que é “gráfico” e quais seus aspectos gerais
semânticos. Agora vamos elencar alguns tipos de gráficos e apresentar suas
funções e características práticas específicas na visualização da informação.
Cada tipo de gráfico apresenta uma determinada relação com os dados e, para
este estudo, vamos nos concentrar nos gráficos estatísticos mais comuns,
que são, também, os mais utilizados na infografia: pontos, linha, barra, barras
empilhadas, circular, bolhas, áreas, e mapas.
Segundo TUFTE (2001, p. 13), gráficos estatísticos devem comunicar ideias
complexas de forma clara, precisa e eficiente, da seguinte maneira:
• Apresentar o dado
• Induzir o intérprete a pensar sobre o conteúdo ao invez da metodologia, do design gráfico, da tecnologia da produção.
• Evitar distorcer o que os dados tem a dizer
• Apresentar muitos números em um espaço pequeno
• Fazer com que todos os dados componham uma informação coerente
• Encorajar o olhar a comparar diferentes dados
• Revelar os dados com algum níveis de detalhe desde a visão geral até a
estrutura fina
• Servir o proprósito de: descrição, exploração, tabulação e decoração.
• Estar bem integrado com as descrições estatísticas e verbais da ferramenta de dados.
Para cumprir os quesitos elencdos por Tufte, os gráficos baseiam-se em algumas
relações fundamentais, inseridas nas já citadas divisões quantitativas e categóricas: Comparação nominal (comparação de grandezas), período de tempo25,
ranking, parte do todo, variação, distribuição de frequência e correlação.
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comparação
nominal

Figura 77. Relações,
fundamentais, dos
gráficos na representação analítica.

25. De um modo
geral, representações de tempo
são sequênciais,
crescente e
acompanham
a odem de leitura
(da esquerda
para a direita).
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série
temporal

ranking

parte do todo

variação

distribuição
de frequência

distribuição
de frequência

Gráfico de Pontos:
Com simples pontos podemos delimitar locais em um eixo cartesiano, esses pontos quando comparados por suas posições constituem
a informação. Os pontos podem ser utilizados para comparar categorias
ou apenas as variações de um único aspecto.
Uso: comparação nominal, período de tempo, ranking, parte do todo, variação.
Representação: O eixo cartesiano deve iniciar sua contagem no marco zero,
toda vez que possível; A escala de apresentação deve ser ajustada de acordo
com os dados existentes26;
Os pontos não devem apresentar mais de quatro variações de cores (informação
excedente);Pontos são recursos utilizados em outros tipos de gráficos como,
por exemplo, dispersogramas (os quais não serão abordados nesta dissertação),
alterando a relação comparativa com a qual são tratados. No caso dos dispersogramas, a relação perceptiva abordada é de posição, proximidade, e agrupamento.
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Figura 78.
Gráfico de pontos. A escala se ajusta as quantitades representadas, há apenas duas variações de
cores e o eixo se inicia no marco zero.
26. “(...)Usando uma escala muito grande corre o risco de que o espectador possa encobri uma história muito importante
nos dados. No entanto, usar uma escala muito pequena pode levar você a enfatizar demais flutuações menores. (...) os
designers devem traçar todos os pontos de dados de modo que o gráfico de linhas ocupe dois terços da escala total do
eixo y. (LANKOW, RITCHIE e CROOKS, 2012, p.212). Utilizaremos esses parâmetros quando o gráfico estiver inserido em
um plano cartesiano.
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Figuras 79. Gráfico de linha com e sem a combiunação com os pontos. A nomeação da categoria se insere junto a linha,
sem utilizar legenda.

Figura 80. Painéis
de mesma escala
usados para representar mais de
quatro categorias
de dados diferentes.
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Gráfico de Linhas:
Utilizado para representar informações contínuas. O eixo x do plano cartesiano representa as variações de tempo enquanto o eixo y as quantidades, apresentando ao mesmo tempo as relações de “quando”
e “quanto”. A linha representa a ligação de variados pontos do gráfico,
os quais podem ou não estar visíveis.
Uso: período de tempo, variação, correlação.
Representação: O eixo cartesiano deve iniciar sua contagem no marco zero,
toda vez que possível; A escala de apresentação deve ser ajustada de acordo
com os dados existentes; As linhas não devem apresentar mais de quatro
variações de cores (informação excedente); Evitar a mistura de linhas pontilhadas e cheias (informação excedente); quando categorizáveis a descrição
das linhas deve acompanhar o gráfico e não ser legendada.
Se você precisa mostrar mais de quatro categorias, você pode
usar a técnica de painéis e uma escala constante para manter a
consistência”. (LANKOW, RITCHIE e CROOKS, 2012, p.212)

VISUALIZAÇÃO

27. O gráfico de
barra horizontal
não é eficiente na
representação de
período de tempo,
pois as informações
sequenciais não
condizem com o
sentido de leitura e
a ordem crescente.

Gráfico de Barras:
O gráfico mais direto e versátil dentre todos os tipos, pois consegue representar informações contínuas e descontínuas, mostrando de forma efetiva a
discrepância de valores. As barras podem ser representadas na vertical ou
horizontal27, invertendo também seus eixos representativos (de um lado as
informações qualitativas e de outro as quantitativas). “A informação quantitativa representada por uma barra envolve seu comprimento e o seu ponto final
relativa a escala quantitativa ao longo do eixo” (FEW, 2004, p. 58).
Uso: comparação nominal, período de tempo, ranking, parte do todo, variação.
Representação: O eixo cartesiano deve iniciar sua contagem no marco zero,
toda vez que possível; A escala de apresentação deve ser ajustada de acordo
com os dados existentes; As informações não devem seguir a direção da barra
e sempre marter o seu sentido de leitura (horizontal); “De acordo com Dona
Wong a distância entre duas barras em um gráfico deve ser metade da largura
de uma barra” (LANKOW, RITCHIE e CROOKS, 2012, p.213); Evitar texturas
nas representações das barras e manter as mesmas cores; As categorias
devem aparecer de forma ordenada (crescente, decrescente, alfabética); Para
as barras horizontais qualquer valor adicional deve ser colocado à direita das
barras para não haver menção à valores negativos.
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Figura 81. Gráfico de bolhas em um plano cartesiano e sobre um mapa. As áreas das bolhas
representam quantitades e concentações.
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Gráfico de barras empilhadas:
É utilizado para comparar múltiplas variações em uma parte. Assim como
as barras convencionais, podem ser orientadas na vertical ou horizontal e
apresentar dados contínuos ou descontínuos.
As barras empilhadas apresentam algumas variações, como as barras
fixadas em cem porcento e o uso isolado de apenas uma barra. Nas barras
fixadas, a variação de comprimento das barras é eliminada realçando as
porcentagens internas de cada barra. O uso da barra única se assemelha
ao do gráfico circular, com a vantagem de que as menores subdivisões e os
valores próximos são melhores percebidos em áreas retângulares do que
circulares. A percepção humana de áreas 2D ou 3D não é tão apurada quanto
necessário para conseguir perceber pequenas variações de tamanho, por
isso, tanto os gráficos de pizza quanto as barras empilhadas, de maneira
geral, necessitam de informações adicionais para aumentar a sua efetividade (valores nominais).
Uso: parte do todo, comparação nominal, ranking, variação, correlação.
Representação: Igual ao gráfico de barras convencional; não representar mais
de cinco categorias diferentes (informação excedente).

Figura 82. Barras
empilhadas com
porcentagens
variadas e com
porcentagem fixa em
100%. Uso da barra
empilhada isolada
com porcentagem
e com valores
nominais.
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Figuras 83.
Gráficos circulares
(pizza e rosca). Informações destacadas
no centro.

Gráfico Circular (pizza ou rosca):
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Gráficos circulares usam segmentos de um círculo, criados a partir de seu
centro até seu perímetro. O tamannho de cada pedaço tem seu valor comparado ao todo (FEW, 2004, p. 60) e é visualizado de acordo com o sentido
horário. Como dito anteriormente, assim como o gráfico de barra empilhada,
os gráficos de pizza não são tão efetivos, chegando a não serem recomendados. Ainda assim, se utilizados de forma criteriosa auxiliam na compreensão da informação. O gráfico circular pode ser apresentado de forma
variada, gráfico de rosca. O qual permite que seu centro seja utilizado para
apresentar alguma informação relevante, como um valor a ser destacado ou
mesmo alguma ilustração que indique o assunto tratado.
Uso: parte do todo, variação.
Representação: Evitar texturas nas representações; As categorias devem
aparecer de forma ordenada (crescente ou decrescente); A divisão se inicia
no ângulo correspondente ao das 12:00 horas; Não se deve comparar mais de
um gráfico circular; A soma das categorias sempre remete-se ao valor de cem
porcento; Não apresentar mais de cinco categorias (informação excedente).

Gráfico de Áreas:
Apresenta os mesmos problemas dos gráficos de barras empilhados e circulares. Funcionam como uma sequência de gráficos de linha. “O elemento
chave para o sucesso dos gráficos de área é construir pistas visuais para
explicar ao leitor.” (MEYER, 1997, p. 207), os elementos são utilizados para
complementar a informação. Os valores do gráfico também podem ser
fixados em cem porcento.
Uso: comparação nominal, período de tempo, parte do todo, variação, correlação.
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Figura 84.
Gráfico de área
fixado em 100%
e com o uso de
elemento gráfico
para indicar
as variações.
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Representação: O eixo cartesiano deve iniciar sua contagem no marco zero,
toda vez que possível; Evitar texturas nas representações; As categorias
devem aparecer de forma ordenada, as maiores áreas aparecem atrás das
menores; Usar transparência quando as áreas se sobrepõe e não podem
ser visualizadas; Não apresentar mais de quatro categorias (informação
excedente); Não utilizar em casos de dados descontínuos.

Bolhas:
Assim como todos os gráficos que envolvem representações de área, os
gráficos de bolha são melhores representados com valores de grandes
diferenças. A área total dos círculos devem permanecer totalmente visíveis
para que a comparação de tamanhos seja clara. As bolhas podem ser representadas em um plano cartesiano ou espaços delimitados, como mapas.
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Uso: comparação nominal, variação, correlação, distribuição.
Representação: Todas as bolhas devem ser visíveis; As bolhas são escalonadas de acordo com sua área e não seu diâmetro; Evitar o uso de muitos
detalhes ou formas não circulares para a representação.
Gasto com gravatas “nome da marca”

Pessoas que conhecem as gravatas “nome da marca”
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Figura 85. Gráfico de bolhas em um plano cartesiano e sobre um mapa. As áreas das bolhas
representam quantitades e concentações.

2.000 pessoas

VISUALIZAÇÃO

Mapas:
São utilizados como representações gráficas de dados quando estas
consistem ou necessitam de suporte geográfico para informar. A construção
visual dos mapas baseia-se na hierarquia da informação, para determinar
sua escala e detalhes informacionais de acordo com a mensagem que se quer
transmitir, mantendo o norte sempre para cima (forma universal de representação geográfica). Desta forma, podemos dividir os mapas de acordo com
alguns aspectos funcionais:

Localização: Mostra a localização de algo, ou onde estará em relação a um
ponto de referência.
Apresentação: Estabeleça uma escala de forma que a informação seja visível
e reconhecível graficamente; Destaque a localização chave, hierarquizando
as localizações no mapa; Use pontos de referência (nomes e dividões geográficas, de relevo, vias, pontos que são facilmentes reconhecidos pelos intérpretes etc., de acordo com a necessidade da informação a ser transmitida);
Não altere as configuraçãoes geográficas básicas (dentre elas: norte, escala,
proporção etc).
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Manaus (AM)
4.000km

Minas Gerais

São Paulo (SP)

Figura 86.
Mapas representando localiManaus (AM)
zação através da cor, ponto,
distância entre pontos e pontos
4.000km entre distância,
de referência
respectivamente. Formas
também podem representar
localização, assim como no
último mapa

SP
Bauru
Botucatu
Tatuí

Sorocaba

330km

São Paulo

estudos biológicos
estudos matemáticos
estudos antropológicos

Inserção: Identificam um ponto específico em determinada região, iconicamente. Um ponto de visão secundário que auxilia a informação principal.
“Uma inserção diz onde algo aconteceu, mas diz pouco sobre porque ele
poderia ter acontecido lá ou o que mais poderia estar acontecendo nessa
área” (MEYER, 1997, p. 222).
Apresentação: Só utilize a informação primordial na inserção; Use inserções
para familiarizar os intérpretes sobre a localização geográfica da informação;
A inserção não deve competir visualmente com a informação principal.

SP
Bauru
Botucatu
Tatuí

Sorocaba

São Paulo

Figura 87.
Presumindo
que a informação
será vista por
um intérprete
que desconhece
o estado de São
Paulo, a inserção
da localização do
estado no mapa do
Brasil auxilia a
sua localização.

Dados: Apresentam dados estatísticos através do uso de formas e cores, e
necessitam de legendas para dar suporte as informações. Quando os dados
são apresentados por cores ou escalas (gráfico de bolhas), estes dados devem
aparecer de forma graduada e de modo que as informações possam ser
diferenciadas (cores ou escalas muito próximas não informam de modo claro).
Apresentação: Divida os dados de forma lógica e ética, evite graduações que
não possam ser distinguidas ou números não exatos; Use dados de maneira
progressiva (Ex.: quanto mais quente a temperatura mais quente a cor, quanto
maior a forma maior o valor), isso auxilia na obtenção da informação; Evite usar
mais do que quatro graduações diferentes.

301 a 400
201 a 300
100 a 200

2000
1000
500

Figura 88.
Mapas representando dados
estatísticos através
de gradações, em
cores e escalas.
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Esquemático: Explicam como chegar
em determianda localização usando
geografia simplificada ou apresentam
detalhes de determinada região.
“Mapas esquemáticos são utilizados porque as geografias reais sáo
muito confusas para informar. Alguns
pontos aparecem muito próximos
juntos enquanto outros aparecem
muito distantes” (MEYER, 1997, p. 226
e 227).
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Apresentação: Divida os dados de
forma lógica e ética, evite graduações
que não possam ser distinguidas ou
números não exatos; Use dados de
maneira progressiva (Ex.: quanto mais
quente a temperatura mais quente
a cor, quanto maior a forma maior
o valor), isso auxilia na obtenção da
informação; Evite usar mais do que
quatro graduações diferentes.

Nas páginas a seguir, serão apresentadas duas tabelas, desenvolvidas
por Nathan Yau (2013), mostrando
os tipos de relações existentes e as
representações possíveis dentro dos
sistemas de gráficos e padrôes.

Figura 89. Mapa esquemático apresentando
a cidade de Orlando (EUA) com seus pontos
turísticos e atrações. https://www.behance.net/
gallery/46557113/CenturyLink-City-Vibe-Map
Acessado em 13/02/2017. Autor: Adam Grasom
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Padrões

Crescente

Decrescente
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3.4 Ilustrações e Pictogramas
Segundo o dicionário Michaelis podemos definir ilustração como: 1. Ato ou
efeito de ilustrar(-se); 2. Ação de esclarecer e aclarar através de exemplos
ou breves comentários e explicações; esclarecimento, explicação; 3. Conjunto
pessoal de conhecimentos históricos, científicos, artísticos etc.; saber;
4. Ornato de texto com estampas. 5. Desenho, gravura ou imagem que
acompanha texto de livro, jornal, revista etc. ilustrando-o. Enquanto pictograma se definine como: 1 Desenho ou pintura antigos ou pré-históricos,
feitos nas paredes das cavernas; 2. Símbolo ou ilustração que fazem parte de
um sistema gráfico pictórico; 3 Diagrama que representa dados estatísticos,
utilizando formas pictóricas com cores, tamanhos ou números diversos, para
indicar os diferentes dados.
Fazendo uma breve definição a partir dos significados semânticos de cada
palavra e em sua utilização na infografia, para este estudo, a ilustração de configura como uma imagem gráfica explicativa que acompanha a linguagem verbal
(conjugamdo-se com ela ou não). Já o pictograma28 é uma representação
gráfica simbólica e simplificada inserida em um sistema gráfico determinado.
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Deste modo podemos dizer que infografias podem conter ou não pictogramas
e ilustrações como suporte gráfico para a informação visual. E, assim como as
demais informações gráficas apresentadas, seu uso, depende da mensagem
que se quer transmitir.
[Ilustração] pode ajudar a mostrar e trazer as coisas para a vida,
mas há uma linha tênue entre [isto e] o que se torna distração.
Deve ser mais um apoio do que um papel de liderança. Se
o designer não tem cuidado, o que ele está projetando pode
tornar-se puramente uma ilustração, ao invés de um infográfico. Você quer que a ilustração suporte a história que os dados
estão dizendo, ao invés de desfazê-la.” (Robin Richards apud
LANKOW, RITCHIE e CROOKS, 2012, p.205)

A afirmação de Robin Richards vale tanto para a ilustração, quanto para os
pictogramas, apesar de sua linguagem gráfica simplificada (e por isso, mais
eficiente quanto a percepção visual – quando bem executada). Segundo Meyer
(1997, p. 208):
28. Campos (apud Moro, 2016, p.57): “Desde logo o “pictograma” é decididamente um ícone: é uma pintura que, em
virtude de suas próprias características, se relaciona, de algum modo, por similaridade, com o real, embora essa “qualidade imitativa” possa não decorrer de imitação servil, mas de diferenciada configuração de relações...”

[Pictogramas] são “lidos” extremamente rápido e provavelmente estão entre as informações gráficas mais memoráveis.
O único desafio em criá-los é não enfraquecer sua simplicidade
com adornos desnecessários.”

Devido a essas características, os pictogramas podem ser incorporados em
gráficos quantitativos (utillizados em números, mapas, escalas tonais etc)
e em estruturas organizadoras e direcionadoras de conteúdo, como setas
(vetores) e boxes.
A visualização eficiente das ilustrações e pictogramas depende da eficácia
na representação de sua forma e conteúdo (forma característica), através
do processo de síntese visual. Quanto mais detalhes há na imagem mais
demoramos para visualizá-la em sua totalidade e maior a probabilidade de
perdermos informação.
Uma moeda não é mais real quando vista de cima do que
quando vista de lado. Mas acontece que a vista frontal nos das
maiores informações. É esse aspecto, que chamamos de “forma
característica” do objeto (…), que expõe a maior parte das características distintivas pelas quais classificamos as coisas do
nosso mundo e lhe damos nomes (GOMBRICH, 2007, p. 255).

Na infografia os pictogramas são utilizado, de maneira geral, como elementos
complementares, explicativos, analíticos ou organizadores.
Complementares: Que resumem o assunto a ser abordado ou o contexto
no qual são inseridos.
Explicativos: Com funçãodemonstrativa. Explicam processos, métodos,
práticas etc.
Analíticos: Utilizados em gráficos de quantidades.
Organizadores: Direcionam e destacam a visualização.
Não se pode afirmar se há uma influência direta, mas o trabalho de Otto
Neurath nos anos 1930 com os pictogramas remetem-se a alguns aspectos
da infografia atual. Neurath não apenas desenvolveu uma linguagem pictórica
como seu modo de representação esquemático.
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3.4.1 Otto Neurath e o Isotype
Os pictogramas são representações gráficas que detém
certa especificidade, pois conseguem, em muitos casos,
substituir e ou complementar a linguagem verbal sem a
perda de informação. Esta característica dos pictogramas
foi investigada e desenvolvida entre as décadas de 1920
e 1930 (publicada em 1936) pelo filósofo, economista e
cientista social austríaco Otto Neurath em seu modelo
pictográfico de educação denominado ISOTYPE (Internacional System of Typograph Picture Education). O modelo
ISOTYPE representa a constituição simbólica a partir da
construção subjetiva do pensamento coletivo, apresentando características universalizantes da visualização de
imagens que puderam ser apropriadas por novas linguagens, como no caso, a infografia.
Neurath deixa claro em seus escritos
que não pretendeu criar uma linguagem
pictórica universal que substituisse a
representação tipográfica da linguagem
falada. Neurath considerava o Isotype
uma linguagem adicional (...) a forma de
comunicar, para um público não especializado, os conceitos complexos das
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ciências”. (LIMA, 2008, p. 36 e 37)

O Isotype é uma linguagem positivista baseada no emprirismo da ciência e em sua lógica “em um processo de
valorização de sistemas abstratos que espelhariam a
própria natureza” (LIMA, 2008, p. 37), desenhada pelo
designer gráficoalemão Gerd Arnzt.

Figura 90. Pictogramas para sinalizações de comunicação, Otto Neurath, 1939.
MORO (2016, p. 77).

O sistema se baseia em símbolos pictográficos (signos)
que poderiam ser modificados de acordo com o contexto
da informação, apresentando os fatos primordiais. Os
símbolos são auto-explicativos, aditivos (podem ser
agrupados para representar uma nova informação)
e generalistas, de modo, que conseguem ser facilmente reproduzidos e abordados em variados contextos.
Segundo LIMA (2008, p.40),

Neurath propôs algumas convenções para as representações através do Isotype:
1. O símbolo deve ser usado para representar certa quantidade de coisas, e
um número maior de símbolos para um número maior de coisas (escalas são
representações imprecisas – mesma questão das representações de áreas).
2. Os símbolos devem ser do tamanho e devem ser espacejados igualmente;
alguns símbolos básicos podem ser combinados.
3. Em circunstâncias normais a escala de tempo de um gráfico deve ser
demonstrada em um eixo vertical, e as quantidades e somas na horizontal.
Gráficos devem ser lidos de cima para baixo e da esquerda para a direita,
preservando o movimento natural dos olhos na leitura de prosa.
4. Perspectiva não deve ser utilizada. Quando coisas precisam ser representadas em três dimensões, então modelos ou desenhos geométricos devem
ser utilizados.
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Figura 91.
Nascimentos
e mortes na
Alemanha entre
1911 e 1926.
Aplicação dos pictogramas do Isotype.
(LIMA, 2008, p.45)

A imagem apresentada remete-se as convenções representativas propostas
por Neurath, mas mais que isso, apresenta de forma clara e esquemática
a diferença entre natalidade e mortalidade através de parâmetros visuais
definidos. O alinhamento dos pictogramas a partir de um grid invisível, que
permite a comparação direta de cada figura e a aplicação de direções opostas
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Figuras 92 e 93.
Pictogramas do
jogos olímpicos
de Beijing em e de
Moscou em 1980
2008. http://architectureofthegames.
net/tag/pictograms/
Acessado em
15/02/2017.

para as taxas de mortalidade e natalidade, bem como a aplicação de cores
que acentuam essa diferenciação (natalidade vermelha e mortalidade preta).
Todas as características citadas anteriormente, remetem-se à linguagem
visual esquemática utilizada na construção da infografia.
a estruturação e o uso de elementos pictográficos visuais
nos infográficos do ISOTYPE podem ter modificado a forma
de muitos designers trabalharem, sem que precisassem
necessariamente copiar diretamente o sistema de Neurath”
(LIMA 2008, p.45)

O sistema proposto por Neurath influênciou outros modelos de informação
visual com pretensões universais, como os pictogramas utilizados em sinalizações de trânsitoe nos jogos olímpicos.

3.4.2 Aspectos das imagens
Michael Twyman (LIMA, 2009) apresenta algumas características das imagens
a partir de sua função, mostrando que as questões formais são complementares a outros intuítos na construção gráfica.
Descrição e localização espacial: Ilustrações descritivas e esquemáticas
que tem por finalidade apresentar fenômenos através de relações espaciais.
Narração: Ilustrações que contam uma história, ou apresentam um processo,
assim como as narrativas, com começo, meio e fim.
Persuação: Imagens publicitárias, de modo geral, são tidas como exemplos
de imagens persuasivas. No caso da infografia, a persuasão deve submeter-se à força informativa da imagem, uma vez que o poder persuasivo e
informativo coexistem.
(...) se toda a comunicação é retórica, a persuasão é parte inevitável da transmissão de informação”. (LIMA, 2009, p.42)

É importante ressaltar que as imagens podem assumir mais de uma dessas
características em sua constituição e podem classificar-se, também, de
acordo com seu potencial esquemático.
Imagens sinópticas: Representações visuais unificadas de determinado
contexto que propõe a visualização da imagem como um todo, como quadros,
fotografias e ilustrações de paisagens. Baixo poder esquemático.
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Figura 94.
Ilustração sinóptica.
https://www.behance.
net/gallery/46950965/
DOMA-Mural
Acessado em
15/02/2017. Autor:
Steve Simpson

122

É importante ressaltar que as imagens podem assumir mais de uma dessas
características em sua constituição e podem classificar-se, também,
de acordo com seu potencial esquemático. Imagens sinópticas: Representações visuais unificadas de determinado contexto que propõe a visualização
da imagem como um todo, como quadros, fotografias e ilustrações de paisagens. Baixo poder esquemático.

Figuras 95 e 96. Imagens de elementos compostos. Uma das imaegns se utiliza de elementos de composição para
compor a mensagem (pictogramas e texto), enquanto outro apresenta apenas a sequência de movimentos da personagem (o título dá sentido a mensagem, mas não é essencial para a compreensão sequencial). https://www.behance.
net/gallery/13134697/CATALAN-FOOD Acessado em 15/02/2017. Autor: Marc Campos Oller. https://www.behance.net/
gallery/11072619/Unpuente-al-futuro-O. Acessado em 15/02/2017. Autor: José Mariano Vargas

É importante ressaltar que as imagens podem assumir mais de uma dessas
características em sua constituição e podem classificar-se, também, de
acordo com seu potencial esquemático. Imagens sinópticas: Representações visuais unificadas de determinado contexto que propõe a visualização da
imagem como um todo, como quadros, fotografias e ilustrações de paisagens.
Baixo poder esquemático.

3.5 Cor
Assim como apresentado anteriormente nos atributos pre-attentive, a cor é um
dos elementos fundamentais da percepção humana. Suas propriedades tem de
ser bem conhecidas e avalidas na criação de uma composição visual efetiva,
garantindo que as suas combinações realcem e contextualizem a mensagem.
WARE (2008) classifica algumas dessas propriedades relacionando-as aos
canais de cores que envolvem nossa percepção: verde-vermelho, amarelo-azul, preto-branco.
Contraste: Nos auxilia a perceber a superfícies de cor. “(...) surge porque o
sistema visual é melhor para determinar as diferenças entre os fragmentos
de luz no ambiente do que a quantidade de luz que é refletida a partir
destes fragmentos.” (WARE, 2008, p.69). O contraste simultâneo que ocorre,
ao mesmo tempo, em todos os canais “é a distorção da aparência de um
fragmento, de maneira que aumenta a diferença entre uma cor e seu
entorno”
O contraste pode ocorrer de variadas formas: entre cores complementares,
quentes e frias, claro e escuro. E com variadas intensidades: quanto maior o
contraste entre as cores, mais nítida e delineada conseguiremos perceber as
formas (o contraste mais extremo possível é entre as cores branco e preto).

Figura 97.
Contraste simultâneo. Os retângulos menores ao
centro da figura tem
a mesma cor, mas
são percebidos de
modo diferente pois
o contraste com
o fundo é variado.
(WARE, 2008, p.69).
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Tons únicos: As cores opostas que constituem os canais visuais são as mais
comumente utilizadas e mais marcantes para o sistema perceptivo. Quando
visualizamos diversas cores ao mesmo tempo, tendemos a percebê-las a partir
dessas cores base, assim como suas variações de saturação e luminosidade.

Figura 98.
Cores básicas.
(WARE, 2008, p.70).

Luminosidade não linear: A luminosidade não é percebida de forma linear.
Somos mais sensíveis a variações de cinza (pouca luz) do que à variações de
luz. Isso é considerado tanto para a figura quanto para o seu fundo
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Figura 99. Luminosidade na figura e fundo. A proporção em que visualizamos as varições de luz em relação aos tons
de cinza mais escuros é apresentado pela forma triangular. (WARE, 2008, p.72)
baixa saturação

alta saturação

baixa saturação
alta saturação
Saturação:
“Cores mais saturadas
são as que baixa
tem saturação
fortes sinais de um ou mais canais cromáticos.”
(WARE, 2008, p.71) A luminosidade interfere diretamente na saturação, com muita ou pouca luz as saturações das cores são menores.

muita luz

saturação
baixa baixa
saturação

alta saturação
alta saturação

saturação
baixa baixa
saturação

alta saturação
alta saturação

Figura 100.
Saturações de
cores. (WARE, 2008,
p.71 e 72)

muita
muita
luz luz

pouca
pouca
luz luz

pouc

Sensiblidade a detalhes espaciais: “O canal de luminância tem uma capacidade muito maior para transmitir informações detalhadas do que os
canais cromáticos.” (WARE, 2008, p.70). Assim, quanto menores e mais
detalhados os padrões, serão melhor visualizados em preto e branco do que
em escala cromática.

Figura 101. Menores padrões são melhor visualizados em preto e branco. (WARE, 2008, p.70)

Semântica das cores: Cores são utilizadas simbolicamente na cultura.“(...)
vermelho representa perigo, quente e pare; verde representa siga, segurança,
renovação; azul representa frio; branco representa pureza e etc.” (WARE,
2008, p.84).
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Sobre a aplicação das cores em sistemas e imagens gráficas, TUFTE (1990,
p.82 e 90) define três regras básicas para minizar o que ele chama de “danos”
no uso das cores.
Regra 1: As cores puras ou muito saturadas têm efeitos exacerbados e intoleráveis quando ficam soltas em grandes áreas
adjacentes entre si, mas efeitos extraordinários podem ser
alcançados quando são usados com moderação em ou entre
tons de fundo opacos.”

Figura 102.
A figura da
esquerda mostra
a sobreposição
de duas cores
saturadas, o
que torna o resultado gráfico final
exacerbado.
Ao utilizar um fundo
opaco, os círculos
azuis formam uma
composição visual
tênue e agradável
(as formas circulares são mais facilmente percebidas).
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Regra 2: A adição de luz e cores pouco saturadas misturadas
com branco uma ao lado da outra, usualmente produz resultados desagradáveis, especialmente se as cores são usadas
para grandes áreas.”

Figura 103. Cores
pouco contrastadas
oferecem uma
visualização ruim. .

Regra 3: Grandes áreas de fundo ou cores de base devem fazer
seu trabalho de formas mais tênue, permitindo que as formas
pequenas e as áreas claras se destaquem, quando os primeiros
são opacos, acinzentados ou neutros. Por esta razão muito boa,
o cinza é considerado na pintura como uma das cores mais
bonitas, mais importantes e mais versáteis. Cores fortes misturadas com cinza, fornecem o melhor fundo para a cor tema.”
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Figura 104. Diferentes composições com o uso de cinza (fundo cinza com objeto branco, fundo cinza com objeto azul,
fundo cinza com azul e objeto branco, fundo cinza com azul e objeto azul)

3.6 Elementos textuais
Segundo Bertin (apud WARE, 2004, p.297) a linguagem verbal e visual são
assimiladas através de sistemas perceptivos distintos (dual-coding theory),29
os quais se interligam associativamente, de modo que conseguimos ler uma
palavra e pensar visualmente sobre seu significado.
A infografia como estrutura esquemática propicia esta associação diretamente, na complementaridade entre imagem e texto. LIMA (2009, p. 68) identifica algumas funções recorrentes do texto na infografia:
Tìtulo: Elemento que costuma introduzir um infográfico, de forma simples
e curta.
29. “Logogens armazenam informações básicas relativas à língua, embora não o som das palavras. Logogens são
processados por um conjunto de subsistemas funcionais que fornecem suporte para leitura e escrita, compreensão e
produção de fala e pensamento lógico.” (WARE, 2004, p.298)

Abertura: Pequeno texto usado para introduzir o tema de que trata o infográfico.
Subtítulos: Entradas das partes do trabalho, podendo ser marcadas por
subtítulos igualmente curtos e bastante diretos quanto à identificação dos
elementos aos quais se relacionam.
Texto: Alguns infográficos, quando iseridos em matérias jornalísticas, ou,
quando necessitam de complementaridade narrativa, têm textos narrativos
em sua composição (informação contínua).
As informações textuais são essencialmente descritivas e complementam o
conteúdo gráfico informativo.
Os elementos textuais descriminam funções, estabalecem
relaçõ-es de causa e efeito ou determinam a ordem de
uma sequência. Além disso, textos pontuais, relacionados a
elementos pictóricos, têm também a função de identificar tais
elementos”. (LIMA, 2009, p. 68).
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CAPÍTULO 4
Metodologia
Alguns métodos de visualização te deixam explorar
dados multivariados sob um único ponto de vista.
Isto é, todos os seus dados devem se encaixar em
um suporte, e você pode interpretar as relações
entre variáveis e explorar tendências em cada um.

Nathan Yau

METODOLOGIA

O desenvolvimento desta pesquisa terá caráter exploratório, empírico e
métodos qualitativos. O processo metodológico enfatiza-se no cruzamento
de fontes orais dos coordenadores das equipes de infografia dos jornais
Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, com o levantamento bibliográfico referente a infografia, design da informação e visualização da informação
(o cruzamento dos dados ocorre na dialética entre teoria e prática e, principalmente, na comparação entre as produções de cada veículo de informação).
Nesta dissertação, não vamos abordar questões que envolvem a semiótica
da imagem, o contexto e carga cultural do usuário ou técnicas específicas
de produção visual.
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As entrevistas com os coordenadores basearam-se na metodologia de pesquisa
de entrevista semi estruturada. Segundo MANZINI (1990/1991, p. 154):
A entrevista semi estruturada está focalizada em um assunto
sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às
circunstâncias momentâneas à entrevista.”

De acordo com TRIVIÑOS (1987, p. 146):
A entrevista semi estruturada tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que
se relacionam ao tema da pesquisa.”

Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das
respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador/
entrevistador. A entrevista semi estruturada “[...] favorece não só a descrição
dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua
totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador
no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).
Desta forma, a metodologia escolhida permitiu o direcionamento do entrevistado aos objetivos da pesquisa, sem limitar a inserção de outros fatores não

considerados previamente na formulação das questões, mas que se apresentavam fundamentais ao entrevistado.
Os jornais em questão foram escolhidos para a análise pois são referências
no mercado editorial brasileiro. São empresas de grande porte que possuem
uma estrutura hierarquizada composta por profissionais de diferentes
áreas do conhecimento e tem em sua composição uma equipe de infografia
premiada30 que atende a demanda de todos os cadernos dos jornais, criando
com isso, uma dinâmica de produção de infográficos em larga escala. Ainda,
as empresas concorrem pelo mesmo nicho de mercado, trabalhando com
o mesmo público-alvo (concorrência específica entre os cadernos).
Para a análise comparativa foi requisitado a cada redação dois infográficos
distintos, de alta complexidade e independentes (sua narrativa independe
do contexto abordado na publicação) sobre os temas: olimpíada e impeachment. Ambos os temas foram escolhidos devido a sua amplitude e relevância
(nacional e internacioanl), apresentando variadas abordagens sobre os
assuntos e, consequentemente, dispensando grande esforço por parte das
redações na cobertura das informações, os jornais não deixariam de publicar
infográficos sobre esses temas. Todas as produções são referentes ao ano de
2016. As entrevistas com os coordenadores foram pautadas nas estruturas
das equipes e, principalmente, no processo de construção dos infográficos
requeridos em sua totalidade (desde o pedido do projeto até a sua publicação).

Os jornais
O Jornal Folha de São Paulo31 foi criado em 1960 com a fusão de seus três
títulos anteriores – Folha da Noite (1921), Folha da Manhã (1925) e Folha
da Tarde (1949). Sua circulação diária chega, em média, a 145 mil32 e seu
conteúdo é composto por cadernos diários e semanais33:
Cadernos diários: Poder (dirigido à cobertura política, justiça, imprensa
e religião, questão agrária, movimentos socias etc), Ciência (áreas de pesquisa
em ciências naturais e de ambiente no Brasil e no mundo), Mundo (informação
sobre os principais acontecimentos políticos e sociais do exterior), Cotidiano
(cobertura dos principais fatos nas áreas de educação, urbanismo, violência,
saúde pública, ambiente, administração pública etc), Esporte (reportagens
esportivas do Brasil e do mundo), Mercado (notícias sobre política econômica
e grandes negócios nacionais e globais), Ilustrada (cultura, artes e espetáculos), Corrida (síntese das principais notícias do dia).

30.
Ambas as redações
apresentam prêmios
Malofiej (prêmio
de maior representação internacional
na infografia)
31.
Fonte: http://www1.
folha.uol.com.
br/folha/circulo/
historia_folha.
htm Acessado em
16/02/2017.
32.
Fonte: http://
www.anj.org.
br/2015/10/20/
estado-e-o-jornallider-em-circulacao-na-grandesao-paulo/. Dados
referentes ao mês
de agosto de 2015
e apurados pelo
Instituto Verificador
de Comunicação
(IVC). Acessado em
16/02/2017.
33.
Fonte: http://www.
publicidade.folha.
com.br/folha/
cadernos/ Acessado
em 16/02/2017.
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34.
Fonte: http://acervo.
estadao.com.br/
historia-do-grupo/
decada_1870.
shtm Acessado em
16/02/2017.
35.
Fonte: http://
www.anj.org.
br/2015/10/20/
estado-e-o-jornallider-em-circulacao-na-grandesao-paulo/. Dados
referentes ao mês
de agosto de 2015
e apurados pelo
Instituto Verificador
de Comunicação
(IVC). Acessado em
16/02/2017.
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36.
Fonte: http://publicidade.estadao.
com.br/estadao/1o-caderno/ Acessado
em 16/02/2017.

Cadernos semanais: Turismo (principais destinos de viagens nacionais e
internacionais), Mpme (guia sobre micro, pequenas e médias empresas),
Equilíbrio (dedicado a busca da saúde e da qualidade de vida), Ilustríssima
(discussão sobre os temas da cultura no Brasil e no mundo).

Criado em 1875 com o nome de A Província de São Paulo, o jornal O Estado de
São Paulo34 só recebeu esse nome em 1890 após a Proclamação da República.
Sua circulação diária chega, em média, a 149 mil35 e seu conteúdo é composto
por cadernos diários, semanais e quinzenais36:
Cadernos diários: 1º caderno (notícias quentes sobre política interncional e
metrópole), Economia e negócios (informação sobre mercado de capitais,
gestão de empresas, finanças comporativas e pessoais), Caderno 2 (cultura
e entretenimento), Edição de esportes (informações sobre o mundo esportivo
nacional e internacional).
Cadernos semanais: Jornal do carro (informações sobre compra, venda e
troca de veículos), Estadão PME (caderno mensal, mas conteúdo de coluna
semanal – Análise se mercado, cases de sucesso, inovação, conteúdo para
e sobre empresas), Viagem (destinos turísticos, planejamento de viagens),
Paladar (informações sobre gastronomia e culinária), Divirta-se (informações sobre cultura, lazer e entretenimento), Aliás (análises sobre os principais assuntos da semana), Casa (informação sobre arquitetura, design,
paisagismo etc), Empregos & Carreira (referência na área de recursos
humanos), Imóveis (Classificados – compra, venda e aluguel de imóveis),
Oportunidades (Classificados Reportagens sobre empreendedorismo,
tendências de mercado).
Quinzenais: .EDU (caderno sobre educação, ensino superior, vestibular,
educação básica).

4.1 Análise das redações
Nas entrevistas foram abordadas:
• Questões referentes ao organograma das equipes, sua composição em
número e em habilidades (profissionais de variadas áreas).
• Demandas de trabalho (como surgem).

• Questões relacionadas ao fluxo de trabalho: Etapas de produção da
infografia, tempo de duração de cada etapa, desenvimento do conteúdo e
participação dos membros da equipe em cada uma das etapas.
• Objetivos informacionais: O que se pretendia informar, o porquê de
cada informação.
• Objetivos visuais: Espaço disponível, elementos visuais utilizados para
a composição.

FOTOGRAFIA

TEXTO

1

QUADRO

Como a informação
pode ser melhor
compreendida?

TABELA

2

Temos
informação?
Temos
tempo?

INFOGRAFIA

SIM
NÃO

Diagramação
(preview)

3

Apuração/
pesquisa
de imagem

4

Projeto/
esboço
discussão

5

Definição
das medidas
a partir do
projeto

6
Podução

Figura 105. Diagrama de produção de infográficos. (MORAES, 2013, p.68).

A análise do fluxo de trabalho foi baseada no diagrama proposto por MORAES
(2013, p.68) e pelas etapas do desenvolvimento da infografia definidas por
CAIRO (2011, p. 214 e 215).
Um resumo dos procedimentos relacionados na produção de
infográficos envolve necessariamente os oito passos constantes
no diagrama. Em cada etapa, deve-se avaliar a produção
em relação ao objetivo que deve ser alcançadono trabalho
e avançar somente em caso positivo. Se a avaliação não for
positiva, a equipe deve voltar e corrigir os pontos negativos
para só então avançar. O referido diagrama foi desenvolvido
para um curso ministrado para o jornal Lance! Vale destacar o
trabalho de direção presente na sequência e a importância da
etapa de projeto.”

Cairo, divide o processo de produção da infografia em seis etapas, com o
enfoque no trabalho específico do infografista na construção da composição

7

Finalização/
Revisão/
Paginação

8
Paginação

Revisão
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gráfica (layout). As estapas elaboradas por Cairo também embasaram a
análise visual.

1

2

3

134

4

Definição do tema: o que a história do infográfico deve
contar; qual a principal mensagem que se deve transmitir
e quais as mensagem secundárias e complementares ou
quais as possibilidades de exploração que se oferecerá
aos leitores.
Investigação preliminar: identifcar as fontes e reunir
informações básicas que orientem o aprofundamento
posterior do tema.
Primeiros esboços: Estrutura preliminar que ajude a
imaginar o aspecto final do projeto e as áreas que demandarão mais trabalho: o que necessitamos descobrir, o que
devemos perguntar às fontes para complementar ou criar
uma seção etc.
Investigação completa: Contato com as fontes de informação. Reunião, seleção e elaboração dos dados brutos.
Organizar o material de modo hierárquico identificando as
informações principais e secundárias.

5

Esboço detalhado: aplicação dos dados elaborados e
revisão da estrutura.

6

Criação do infográfico

O Objetivo das entrevistas é configurar a prática profissional nas redações na
elaboração dos infográficos, descobrindo seus métodos de desenvolvimento e
de gestão, podendo, assim, analisar os resultados finais alcançados, por cada
uma delas, com base na influência de sua dinâmica interna.

4.2 Análise da infografia
Desde a informatização das redações e o avanço das tecnologias de computação gráfica, a infografia consolidou-se segundo uma determinada estrutura
de elementos compositivos, textuais e não-textuais (há uma estrutura usual
da infografia, mas não a obrigatoriedade do uso e combinação de elementos).

Título

Abertura

Informação principal

Informação secundária

Pictogramas

Informação secundária
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Subtítulo

Informação terciária

Ilustração

Informação secundária

Imagem principal

(gráfico, ilustração,
diagrama, pictograma etc.)

Gráfico

Informação
secundária

Informação principal

De modo geral, em infográficos independentes (narrativas independentes ao
contexto da publicação) a estrutura apresentada anteriormente é o formato
usualmente utilizado na infografia jornalística. Os textos se dividem em título,
abertura e subtítulo – que compõe, respectivamente, primeiro, segundo e
terceiro nível de leitura – para esta dissertação assumiremos que o subtítulo
configura-se como pequenas estruturas de texto que acompanham as informações secundárias (essas estruturas também podem se hierarquizar em
título e subtítulo).
As imagens dividem-se em estrutura principal e secundária. Ambas as estruturas podem ser compostas por fotos, ilustrações, gráficos e pictogramas (os
formatos de representação variam de acordo com o objetivo da mensagem,
assim um infográfico pode ser composto um único ou variados formatos).
Seus níveis de leitura são determinados pela narrativa da infografia.

Figura 106.
infográfico vencedor
do Malofiej em
2009, publicado pela
revista IL – Intelligence in lifestyle.
https://creatings.
wordpress.com/
category/infografia/#jp-carousel323
Acessado em
18/02/2017.
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Como dito anteriormente (capítulo 1), a infografia utiliza-se de uma linguagem
esquemática, na qual, os elementos se correlacionam para formar a informação. Assim, um infográfico é constituído através de diferentes níveis de
leitura, que nos permitem construir a informação a partir de uma narrativa gráfica. Por isso, a análise visual da infografia se configurará em duas
perspectivas: o macro e o micro.

4.2.1 Perspectiva macro
Função informacional
Ary Moraes em seu livro Infografia: História e projeto (2013), categoriza os
infográficos segundo sua função informacional:
• Infográfico Exploratório: Descreve determinado lugar, pessoa, objeto;
• Infográfico Explanatório: Explica o funcionamento de determinada coisa ou a
relação entre elementos;
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• Infográfico Historiográfico: Contextualizar determinada pessoa ou objeto
históricamente ou inserir esse elemento em um evento.
A função informacional do infográfico define qual o tipo de narrativa que a
informação vai contextualizar e, consequentemente, os elementos compositivos que constituirão essa narrativa. Os elementos compositivos devem
apresentar coerência e correlação ao objetivo informacional para que o
infográfico apresente efetividade informativa.

Análise visual da informação
A análise visual do infográfico permeará os aspectos do design da informação (capítulo 2) que envolvem a sintaxe visual da estrutura e sua composição, avaliando a relação dos objetos visuais e sua pertinência contextual na
narrativa informacional através dos seguinte critérios apresentados por HORN
(2000) e PETTERSON (2012):

ASPECTOS GERAIS
• Clareza: Legibilidade da informação textual e visual. Tamanho, contraste e
hieraquia são fundamentais para a clareza da informação.

• Unidade: Os diferentes elementos da composição, sob uma mesma linguagem
ou linguagens diferenciadas, devem apresentar unidade visual, assegurando o
auxílio na obtenção da informação através da contextualização visual dos dados.
Cor, similaridade, simetria, estrutura, concentração etc., auxiliam nisso.
• Qualidade da mensagem: verificar a relevância do conteúdo e a sua importância no contexto. Informações excedentes geram ruído37, o que prejudica a
obtenção da informação. Quanto maior o número de informações mais difícil
de hierarquizá-las e criar um fluxo de leitura.
Outros aspectos são definidos por LIPTON (2007) e complementam a análise
de Horn e Petterson através das relações existentes na linguagem visual
fundamental: imagem e texto.
ASPECTOS ESPECÍFICOS
Conjunto: Os elementos configuram-se em conjuntos, através de proximidade,
involtório, similaridade etc., por sua vez, esses conjuntos devem condicionar a
leitura de maneira inteligível e contínua na linguagem esquemática.
Alinhamento ou eixo: Os elementos devem seguir um alinhamento, entre
eles e na composição como um todo, formando um eixo de leitura. Este eixo
influencia diretamente a hierarquia e pode se configurara através de similaridade, simetria, tamanho, cor, conjunto, posição, proximidade etc., relações
que representem unidade.
Hierarquia: Algumas informações são mais relevantes que outras e
precisam ser diferenciadas para facilitar o entendimento. A hierarquia está
em diferentes níveis visuais, desde a composição total do infográfico até os
elementos que constituem os conjuntos. COSTA (1998) cita alguns fatores:
• Sentido de leitura: de cima para baixo e da direita para a esquerda;
• Posição: objetos mais centralizados ou superiores tem prioridade de leitura;
• Tamanho: quanto maior o objeto maior o seu destaque;
• Cor: cores mais saturadas tem prioridade de leitura;
Equilíbrio e fluxo de leitura:
A partir de um ponto inicial, previamente estipulado, a composição do
conteúdo deve ser utilizada como suporte para auxiliar o fluxo de leitura. De
modo geral, os critérios utilizados para a hierarquia são os mesmo utilizados
para a condução do fluxo de leitura.
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Cor:
As cores constituem unidade e hierarquia, assim como definido por WARE
(2004), são utilzadas simbolicamente na composição esquemática. Um
infográfico cujo assunto é água, provavelmente, terá tons azulados em sua
composição, remetendo a representação cultural da água com a cor azul. O
uso de uma cor dissociada como o amarelo, por exemplo, pode prejudicar a
absorção da informação, pois o intérprete tem de se valer de mais aspectos
para a compreensão do esquema informativo.

4.2.2 Perspectiva micro
A perspectiva micro consiste na análise isolada de elementos compositivos
elaborados, como gráficos, tabelas, ilustrações e pictogramas. Todos esses
elementos, na construção esquemática, são configurados como linguagem
gráfica suporte ao conteúdo da mensagem. Sua função é sintetizar graficamente a mensagem.
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Para que a síntese imagética ocorra de forma clara e eficaz o ímpeto da
imagem gráfica deve ser totalmente convergente ao objetivo da informação,
traduzindo e complementando seu conteúdo.
Michael Twyman38 sugere algumas variáveis para a análise da linguagem
gráfica, as quais utilizaremos parcialmente de acordo com os objetivos
elencados:
Propósito: se há a intenção de oferecer informação ou persuadir. No caso da
infografia, o objetivo informativo deve sempre sobrepor o persuasivo39.
Conteúdo informacional: essência da informação ou mensagem a ser transmitida. De acordo com o objetivo da mensagem, buscar a melhor forma de
representação que consiga transmití-la.
• Qual a relação que se quer representar? Comparação, escala, proporção,
tempo, distribuição, sequência etc.?
• Qual a melhor representação que se insere no assunto? Foto, ilustração,
ilustração tridimensional, pictograma, texto, gráfico, tabela, combinação de
representações?
• O elemento é sintético? Sua forma sintetisa a mensagem ou gera ruído?
Configuração: diferentes formas de organizar elementos gráficos espacialmente. A configuração espacial depende do objetivo da informação e do
espaço que se tem para representá-la. Ex.: Uma linha de tempo configu-

ra-se de forma sequencial, linear e crescente, da esquerda para a direita, se
o espaço disponível não permite tal configuração, a informação pode configurar-se como uma lista ou em etapas.

4.3 Analise comparativa
Todos os objetos de análise serão comparados com a finalidade de se descobrir variáveis na produção da infografia e no design da informação.
A análise comparativa será realizada nos três níveis apresentados na metodologia: entrevista, perspectiva macro e perspectiva micro. Os dados encontrados podem contribuir para a construção de uma metodologia eficiente na
junção entre teoria e prática da infografia.
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CAPÍTULO 5
Análise comparativa
É preciso ter sempre em mente que a função de um
infográfico é acima de tudo esclarecer um assunto
complexo, explicando-o de forma clara aos leitores.

Ary Moraes
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O ESTADO
DE SÃO PAULO

Diretor de Arte
Fábio Sales

ENTREVISTADO
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Regina Elisabeth Silva

Editor Assistente

Editor Assistente

Glauco Lara

Ana Célia da Notta
Gisele Oliveira
Diogo Shiraiwa
Mauro Girão
Marcos Brito

William Mariotto

Marcos Müller

Jonatan Sarmento

Ilustadores Externos
Marcos Farrel
Eduardo Baptistão
Carlinhos Müller
Ary Moraes

Web/
Programação
Carol Rozendo
Vinícius Sueiro
Carlos Marin
Renan Kikuche
Tiago Henrique

FOLHA DE
SÃO PAULO
Diretora de Arte
Thea Severino

EA
Editor Adjunto
Kleber Bonjoan

EA

EA

Editora Assistente (diagramação) Editor Assistente
Fernanda Giulietti

ENTREVISTADA

Eduardo Asta (saiu)

CI
Adriana Mattos

Fabiane Martins
Lucas Tófoli
(período matutino)
Tatiana Harada
William Mur (saiu)

Web/
Programação

Carolina Daffara
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Simon Ducroquet
Mario Kanno

Luciano Veronezi
David Garroux
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Rodrigo Pilker
Rubens Alencar
Angelo Dias
Thiago de Almeida
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5.1 Equipes
De acordo com as informações obtidas nas entrevistas com os coordenadores
das equipes de infografia dos jornais, foram diagramados os organogramas ,
das anteriores, correspondentes a cada uma de suas estruturas.
Entre o período de elaboração dos infográficos analisados e a realização das
entrevistas com os coordenadores, algumas configurações foram alteradas.
A Folha de São Paulo (Folha) passou por um período de reestruturação, então
seu organograma ainda apresenta alguns dos membros que não constituem
mais a equipe, mas que participaram do processo de construção dos infográficos a serem analisados (membros representados em amarelo).
Em ambos os jornais a demanda de trabalho da equipe é elevada, pois
atendem a todas as publicações que compõe o jornal, como dito anteriormente. Para suprir esta demanda é frequente a colaboração de profissionais
externos, por algumas razões:
• Demanda excedente;
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• Necessidade de habilidades específicas (que não estão presentes na
equipe). Conhecimento especializado sobre a notícia ou habilidades determinadas sobre técnicas de criação visual.
Os colaboradores externos são utilizados constantemente, assim, constituem
um grupo não hierarquizado mas colaborativo que ajuda a compor a equipe
de infografia.
Ambas as estruturas hierárquicas apresentadas não traduzem fielmente
o processo de construção da infografia. As demandas são variadas, e para
cumprí-las as equipes se setorizam, ou seja, a equipe montada para o desenvolvimento de um infográfico, não necessariamente, será composta por todas
as instâncias hierárquicas presentes nos organogramas. Isto não quer dizer
que a hierarquia não exista ou não é utilizada, mas que as estruturas são
maleáveis de acordo com a necessidade imposta.
As equipes são responsáveis pela demanda impressa e digital dos infográficos
que produzem. Para este estudo, vamos desconsiderar as demanadas digitais
ou as versões digitais existentes dos infográficos analisados. Sendo assim, de
acordo com o organograma as equipes são compostas da seguinte forma (as
habilidades são computadas independente do número total de pessoas):

O ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE SÃO PAULO

EQUIPE ATUAL

EQUIPE ANTIGA

16 Membros internos
4 Membros externos (frequentes)
1 Diretor de Arte
1 Diretor de infografia
2 Editores assistentes
7 Infografistas
1 Ilustrador (2D)
1 Ilustrador (3D)
5 Programadores

12 Membros internos
3 Membros externos (frequentes)
1 Diretor de Arte
1 Editor Adjunto
2 Editores assistentes
1 Coordenador de infografia
7 Infografistas
1 Ilustrador (2D)
2 Ilustradores (3D)

A estrutura da equipe da Folha é mais hierarquizada do que a do O Estado de
São Paulo (Estadão), porém menos diversificada em habilidades (técnicas).e
há mais membros em cargos de coordenação do que “operacionais” em sua
equipe; nisto as duas estruturas são inversamente proporcionais.
Por ser menos hierarquizada, na equipe do Estadão, todos os gestores tem
de ser mais participativos sobre a demanda global. Na Folha, os gestores não
são específicos de determinadas áreas, mas possuem enfoques de acordo
com demandas fixas (sejam de publicações específicas e periódicas, ou, de
demandas impressas e digitais).
Outra diferença marcante está na parte de web. Enquanto há programadores na equipe de infografia do Estadão, na Folha, assim como sua equipe
de infografia, a equipe de programadores é independente e atende as
demandas de todas as publicações. Esta separação entre os departamentos
dificulta a criação de projetos multidisciplinares.
As entrevistas foram realizadas com os gestores “intermediários” na hierarquia das equipes. Presumiu-se, com isso, que a sua função exista no encontro
entre a gestão e a parte operacional, aumentando a propriedade destes
gestores em conseguir identificar o processo de construção do infográfico
como um todo.
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Tempo de publicação:13 dias

EQUIPE (Estadão)

Espaço: 2 páginas

Diretor de Arte

Figura107. Infográfico publicado no
dia 16 de abril pelo jornal O Estado
de São Paulo.

(Fábio Sales)

Diretora de Infografia
(Regina Elisabeth Silva)
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5.2 Infográficos
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(SP, RJ, DF)

Assim como dito anteriormente, foram escolhidos dois infográficos de cada uma das redações com os temas pré-determinados:
olimpíadas e impeachment. As infografias serão apresentadas,
uma por vez, analisando sua construção e as relações visuais
estabelecidas em seu layout para, em uma segunda etapa,
promover a análise comparativa.

5.2.1 Impeachment
Os infográficos sobre impeachment, aqui apresentados, foram
publicados diariamente, reportando a variação de votos contra e
a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff na câmara
dos deputados. Com algumas variações, que serão apresentadas
a seguir, ambos os jornais optaram por este “placar” diário para
representar a notícia.
O infográfico ao lado foi publicado no dia 16 de abril no O Estado
de São Paulo, na seção se política, e é parte de uma série de treze
infográficos publicados do dia 05 ao 17 de abril de 2016.
Infográfico explanatório: A relação entre as cores dos carômetros, e as suas respectivas representações (gráficos, números
absolutos etc.), tem por objetivo apresentar a posição política de
cada deputado e a representação geral da câmara sobre o impeachment. Um modelo que procurou mostrar ao leitor uma estimativa da evolução deste processo político.

PSDB - AC

Pró-impeachment, Clarissa Garotinho (PR
Clarissa Thomé / RIO

A deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ), que defende o
afastamentodapresidenteDilma Rousseff e havia declarado
voto pró-impeachment, licenciou-se do cargo por 120 dias.
Grávida de 35 semanas, apresentou atestado com pedido

de licença-maternidade a contar do último 12. Na prática, a
decisão favorece o governo, já
que o período de ausência não
abre vaga para suplente.
O ex-governador Anthony
Garotinho, pai da deputada, negou que a licença tenha sido negociada com o governo. Desafeto do presidente da Câmara,

Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
Garotinho esteve na quarta-feira no Planalto. O PR cobiça o
Ministério dos Transportes,
mas a bancada está rachada.
Segundo Garotinho, Clarissa
tem risco de parto prematuro e
teria sido proibida por médicos
de viajar de avião. “Querer insinuar que Clarissa está fugindo

Por Ana Fernandes, Bernardo Caram, Carlos Marin, Caroline Rozendo, Constança Rezende, Daniel Fernandes, Fernanda Yoneya, Gabriela Caesar, Gisele Oliveira,
Glauco Lara, Leonêncio Nossa, Luísa Martins, Regina Elisabeth, Renan Kikuche, Tiago Henrique, Tonia Machado, Vinicius Sueiro, Vitor Tavares e William Mariotto
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R) se licencia do cargo

ãoou queterianegociausência em troca de beé uma desonestidade”,
arotinho em seu blog.
m, o Placar do Impeacho Estado registrava 344
avoráveis ao impeach133 contrários. Havia,
0 indecisos, 23 não quiesponder e 3 prováveis

ausências. Aliado de Cunha, o
deputado Waldir Maranhão
(PP-MA) mudou o voto de pró
para contra a saída da presidente. Do mesmo partido de Maranhão, Franklin Lima (MG) foi
em sentido oposto – ele havia
declarado voto contra a saída
deDilma eontem migroupara o
grupo pró-impeachment.

Levantamento
é atualizado
l O Placar do Impeachment do

‘Estado’ – atualizado diariamente
com base apenas em posições
públicas – está aberto a mudanças, caso o deputado mude seu
posicionamento ou decida divulgar seu voto. O parlamentar pode
enviar um e-mail para:
placardoimpeachment@estadao.com

Cronograma

Votação na comissão

Por 38 votos a 27, colegiado
aprovou relatório a favor do
processo contra Dilma
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Parecer
Relator da Comissão Especial do
impeachment apresentou
parecer favorável ao processo
de impedimento da presidente
Dilma Rousseff
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Votação no plenário
Parecer deve ser levado a plenário
para votação. Para ser aprovado na
Câmara, são necessários 342 votos
dos 513 deputados

SEM
DATA

Senado

Afastamento

Caso a Câmara decida pelo
prosseguimento da ação, a denúncia
é encaminhada ao Senado, que
decide, por maioria simples, se
instaura ou não o processo de
impeachment. O presidente da Casa,
Renan Calheiros, aﬁrmou que, se o
caso chegar ao Senado, o calendário
será deﬁnido com o Supremo
Tribunal Federal. A Constituição
determina que o processo tramite
em até seis meses na Casa

Caso o processo de impeachment
seja instaurado, a presidente da
República é afastada por até

180 dias

PSB - BA

Dados computados
até as 1h15

.

Nesse período, o Senado convoca
o presidente do Supremo para
comandar a sessão em plenário
O impeachment precisa
de dois terços dos senadores
para ser aprovado

PTN - BA
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NA WEB

Tempo real. Acompanhe
a atualização do placar
estadao.com.br/e/placarcamara
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ANÁLISE COMPARATIVA

DEFINIÇÃO
DO TEMA

FLUXO

INVESTIGAÇÃO
PRELIMINAR

1

2

3

4

DEMANDA

REUNIÃO DE
DESENVOLVIMENTO

INVESTIGAÇÃO
DE VIABILIDADE

DEFINIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

Pesquisa prévia
das informações

Utilização da
equipe de web

Direção do
jornal

Fábio Sales
Regina Elisabeth Silva
Glauco Lara
William Mariotto
Jornalistas de Política

MACRO
Elementos: Foram utilizadas fotos, gráfico de
linha, barra empilhada, diagrama de tempo,
título, subtítulo e texto. Diferente da estrutura usual, esse infográfico não apresenta
texto de abertura.
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Alinhamento: As fotos estão todas alinhadas, na
vertical e horizontal, as informações superiores
e inferiores acompanham o alinhamento
formado pela “mancha” das fotos e entre si.
Conjunto: O conteúdo se configura em três
grandes conjuntos: as fotos (centalizadas nas
páginas), os gráficos superiores, o texto e os
diagramas inferiores. Assim o infográfico é
dividido em três conjuntos horizontais, nos
quais todas as informações são dependentes
do assunto central.
Hierarquia: O primeiro nível de leitura é
central e se concentra nas fotos dos deputados,
seguido pelos gráficos superiores e inferiores.
As fotos seguem o fluxo de leitura em coluna
(vertical), de cima para baixo, enquanto as
demais informações configuram-se no sentido
de leitura, usual, horizontal (de cima para baixo
e da esquerda para a direita).
O fluxo de leitura das fotos (na vertical) prejudica a compreensão da ordem de leitura

Equipe de infografia
Jornalistas

estabelecida para os deputados, apesar de
auxiliar na compreensão do total de votos
necessário para o impeachment (representado
pela linha preta divisória). O resumo do placar
está em um segundo nível de leitura, complementando diretamente a informação principal.
Equilíbrio: As informações são visualizadas de
modo contínuo e inteligível. A divisão visual em
três grupos equilibra a composição.
Cor: As cores utilizadas se remetem a semântica partidária brasileira, na qual, o azul representa os partidos de direita e o vermelho os
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a compreensão dos leitores, pois permite que
compreendam as proporções visuais sem
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O uso de cores pouco contrastadas para representar possíveis ausentes, indecisos ou que
não quiseram responder, pode fazer o intérprete perder informação.
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descritivos de cada deputado usam o menor
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Obs.: Prováveis ausências: Clarissa Garotinho (PR-RJ), Aníbal Gomes (PMDB-CE) e André Abdon (PP-AP)
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Pró-impeachment, Clarissa Garotinho (PR) se licencia do cargo
Clarissa Thomé / RIO

A deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ), que defende o
afastamentodapresidenteDilma Rousseff e havia declarado
voto pró-impeachment, licenciou-se do cargo por 120 dias.
Grávida de 35 semanas, apresentou atestado com pedido

de licença-maternidade a contar do último 12. Na prática, a
decisão favorece o governo, já
que o período de ausência não
abre vaga para suplente.
O ex-governador Anthony
Garotinho, pai da deputada, negou que a licença tenha sido negociada com o governo. Desafeto do presidente da Câmara,

Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
Garotinho esteve na quarta-feira no Planalto. O PR cobiça o
Ministério dos Transportes,
mas a bancada está rachada.
Segundo Garotinho, Clarissa
tem risco de parto prematuro e
teria sido proibida por médicos
de viajar de avião. “Querer insinuar que Clarissa está fugindo

4

davotaçãoou queterianegociado sua ausência em troca de benefícios é uma desonestidade”,
disse Garotinho em seu blog.
Ontem, o Placar do Impeachment do Estado registrava 344
votos favoráveis ao impeachment e 133 contrários. Havia,
ainda, 10 indecisos, 23 não quiseram responder e 3 prováveis

ausências. Aliado de Cunha, o
deputado Waldir Maranhão
(PP-MA) mudou o voto de pró
para contra a saída da presidente. Do mesmo partido de Maranhão, Franklin Lima (MG) foi
em sentido oposto – ele havia
declarado voto contra a saída
deDilma eontem migroupara o
grupo pró-impeachment.

1

Levantamento
é atualizado
l O Placar do Impeachment do

‘Estado’ – atualizado diariamente
com base apenas em posições
públicas – está aberto a mudanças, caso o deputado mude seu
posicionamento ou decida divulgar seu voto. O parlamentar pode
enviar um e-mail para:
placardoimpeachment@estadao.com

Por Ana Fernandes, Bernardo Caram, Carlos Marin, Caroline Rozendo, Constança Rezende, Daniel Fernandes, Fernanda Yoneya, Gabriela Caesar, Gisele Oliveira,
Glauco Lara, Leonêncio Nossa, Luísa Martins, Regina Elisabeth, Renan Kikuche, Tiago Henrique, Tonia Machado, Vinicius Sueiro, Vitor Tavares e William Mariotto

zando a compreensão ao apresentar os dados
mais relevantes em destaque.

Cronograma

Votação na comissão

Por 38 votos a 27, colegiado
aprovou relatório a favor do
processo contra Dilma

ABRIL
DIA

6

PR - MG

7

8

9

10

Parecer
Relator da Comissão Especial do
impeachment apresentou
parecer favorável ao processo
de impedimento da presidente
Dilma Rousseff

11

12

13

14

15

16

17

Votação no plenário
Parecer deve ser levado a plenário
para votação. Para ser aprovado na
Câmara, são necessários 342 votos
dos 513 deputados

SEM
DATA

Senado

Afastamento

Caso a Câmara decida pelo
prosseguimento da ação, a denúncia
é encaminhada ao Senado, que
decide, por maioria simples, se
instaura ou não o processo de
impeachment. O presidente da Casa,
Renan Calheiros, aﬁrmou que, se o
caso chegar ao Senado, o calendário
será deﬁnido com o Supremo
Tribunal Federal. A Constituição
determina que o processo tramite
em até seis meses na Casa

Caso o processo de impeachment
seja instaurado, a presidente da
República é afastada por até

5

180 dias

Irajá
Abreu
PSD - TO

PSB - BA

Dados computados
até as 1h15

.

Nesse período, o Senado convoca
o presidente do Supremo para
comandar a sessão em plenário
O impeachment precisa
de dois terços dos senadores
para ser aprovado

PTN - BA

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

NA WEB

Tempo real. Acompanhe
a atualização do placar
estadao.com.br/e/placarcamara

6

Unidade: As cores e alinhamentos dão unidade
a composição.
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ANÁLISE COMPARATIVA

MICRO
Conteúdo: Os gráficos de barra empilhada e linha foram utilizados de maneira
condizente a sua função comparativa. O reforço do texto com os números
absolutos apresentados no placar, mostrou a relevância da informação e
deixou precisa as proporções apresentadas no gráfico de barras.
O diagrama com os dias de publicação do placar, respeita a ordem temporal
estabelecida pela ordem de leitura e sintetiza de forma explicativa a série
de placares publicados. Uma informação extra, porém útil, para o usuário
acompanhar a sequência de informação.
Os elementos explicativos, da estrutura de informação das fotos, da tabela de
votos partidários e da linha divisória, que apontava a quantidade mínima de
votos para o processo de impeachment passar pela câmara dos deputados,
são reforços visuais essencias para que não haja nenhuma distorção na
compreensão da informação. Em caso de dúvidas o intérprete tem meios para
poder “conferir” a informação.

Figura 108.
Elementos explicativos e dados
oroganizadores.
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Obs.: Prováveis ausências: Clarissa Garotinho (PR-RJ), Aníbal Gomes (PMDB-CE) e André Abdon (PP-AP)
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Configuração: A ordem das fotos formando uma sequência vertical foi a única
incidência espacial que poderia gerar perda de informação. A disposição dos
demais elementos na composição dos gráficos e diagramas é contínua e
inteligível em seu contexto.
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Os placares do impeachment desenvolvidos pela Folha de São
Paulo sofreram algumas adaptações ao longo das publicações.
Aqui vamos apresentar dois dos formatos publicados, na seção
de poder, que apresentam maior discrepância visual (o primeiro
placar publicado em 13 de abril e o placar publicado em 16 de
abril de 2016).

EQUIPE (Folha)
Diretora de Arte
(Thea Severino)

Editor Adjunto
(Kleber Bonjoan)

Editora Assistente

A análise visual dos infográficos será feita de modo comparativo
de acordo com a sua evolução. Na análise comparativa entre os
jornais será utilizado o infográfico do dia 16, pois este possui
mais adaptações, ou seja, mais
correções visuais. Este infográfico também é classificado como
explanatório.
A8 poder
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ANÁLISE COMPARATIVA

MACRO
Elementos: Foram utilizadas fotos, gráficos de barra empilhada,
mapa, título e subtítulo. Diferente da estrutura usual, esse
infográfico não apresenta texto de abertura.

A10 poder

Conjunto: O primeiro infográfico se constitui em quatro conjuntos,
separados por título e intenções de voto, as fotos são divididas
pelos gráficos com os números absolutos dos votos. No segundo,
há três conjuntos distintos: as fotos dos deputados, os gráficos
superiores e as informações sobre o processo do impeachment de
acordo com o calendário. Ambos os infográficos se constituem em
conjuntos horizontais.

152

O uso contínuo das fotos, no segundo infográfico, faz com que
estas se configurem em um só conjunto independente das intenções de voto.
Hierarquia: Assim como os conjuntos, a hierarquia apresenta
configurações distintas. No primeiro infográfico, o primeiro nível
de leitura está no grupo de fotos superior e segue para o título e
depois para os próximos grupos de fotos (de cima para baixo).
No segunfo infográfico, o primeiro nível de leitura está no
conjunto de fotos, seguido pelos gráficos e pelo calendário de
eventos no processo do impeachment (a hierarquia entre fotos
e gráficos não ocorre de forma contrastante). O diagrama explicativo das fotos é lido primeiro do que o título da matéria o que
gera conflito na hierarquia.
Em ambas as publicações o fluxo das informações segue a ordem
de leitura (da esqueda para a direita e de cima para baixo).
Equilíbrio: A divisão de conjuntos colabora com o equilíbrio visual.
Na primeira estrutura o título centralizado quebra o fluxo de leitura,
pois há informações secundárias em ambos os lados do título.
Figura 110. Infográfico publicado no dia 16 de abril pelo jornal Folha de São Paulo.

SábAdo, 16 dE Abril dE 2016

Veja como
devem votar
os deputados*

o impeachment enquete

Última atualização dos votos às 20h47

Alinhamento: As fotos estão todas alinhadas, na vertical e
horizontal, as informações superiores e inferiores acompanham o
alinhamento formado pela “mancha” das fotos e entre si.
No gráfico do dia 13, o título está centralizado, diferente das fotos
que seguem o sentido de leitura (da esquerda para a direita).
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Os parlamentares
estão organizados das
maiores bancadas para
as menores e, dentro
dos partidos, em ordem
alfabética
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Nilto Tatto
(SP)

Padre João
(MG)

Paulão (AL)

Paulo Pimenta Paulo Teixeira
(RS)
(SP)

PT

Marco Maia
(RS)

PR

José Carlos
Araújo (BA)

PHS

Givaldo
Carimbão (AL)

PDT

Toninho
Pinheiro (MG)

PSD

José Rocha
(BA)

Vicentinho
Júnior (TO)

PROS

George
Hilton (MG)

Domingos
Neto (CE)

Fábio Mitidieri Fernando
(SE)
Torres (BA)

Irajá Abreu
(TO)

Paulo Magalhães
(BA)

Sérgio
Brito (BA)

PSOL

Odorico
Monteiro (CE)

Chico Alencar
(RJ)

PR

Alfredo
Lúcio Vale
Nascimento (AM) (PA)

Marcio Alvino
(SP)

Pedro
(SC)

PSB

Bebeto (BA)

César
(AC)

REDE

Edmilson
Rodrigues
(PA)

Glauber
Braga (RJ)

Miguel
Sebastião
Lombardi (SP) Oliveira (PE)

Ivan Valente
(SP)

Jean Wyllys
(RJ)

Luiza
Erundina (SP)

PSD

Tiririca (SP)

Zenaide Maia
(RN)

José Nunes
(BA)

Alessandro
Molon (RJ)

PTB

Adalberto
Cavalcanti (PE)

Aliel M
(PR)

PTd

Luis T
(MG)
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PT

PSDB

PP

PR

PSD

PSB

DEM

PRB

PDT

PTB

SD

PTN PCdoB PSC

PPS

PHS

PROS PSOL

PV

REDE PTdoB PEN

PSL

PMB

PMDB

Edinho
Araújo (SP)

Eduardo
Cunha (RJ)

Fábio
Fernando
Ramalho (MG) Jordão (RJ)

Flaviano
Melo (AC)

Hildo Rocha
(MA)

Hugo
Motta (PB)

PSDB

Antonio
Imbassahy (BA)

Arthur V.
Bisneto (AM)

Betinho
Gomes (PE)

Bonifácio de
Andrada (MG)

Bruna
Furlan (SP)

Bruno
Araújo (PE)

Bruno
Covas (SP)

Jarbas
Vasconcelos
(PE)

Jéssica
Sales (AC)

Caio
Narcio (MG)

Carlos
Sampaio (SP)

José
Fogaça (RS)

Josi
Nunes (TO)

Kaio
Maniçoba
(PE)

Lelo
Coimbra (ES)

Leonardo
Quintão (MG)

Lucio
Lucio
Mosquini (RO) Vieira Lima (BA)

Manoel Junior
(PB)

Marcos Rotta
(AM)

Marco A. Cabral
(RJ)

Marinha
Raupp (RO)

Sergio Zveiter
(RJ)

Mauro Mariani Mauro Pereira
(SC)
(RS)

Célio Silveira
(GO)

Daniel Coelho
(PE)

Domingos
Sávio (MG)

Duarte
Nogueira (SP)

Eduardo
Barbosa (MG)

Eduardo Cury
(SP)

Elizeu
Dionizio (MS)

Fábio Sousa
(GO)

Geovania de
Sá (SC)

Geraldo
Resende (MS)

Giuseppe
Vecci (GO)

Izalci (DF)

João
Castelo (MA)

João Gualberto João Paulo
(BA)
Papa (SP)

Covatti Filho
(RS)

Dilceu
Speraﬁco (PR)

PSDB

PSDB

Otavio Leite
(RJ)

Paulo Abi
(Ackel (MG)

Paulo Martins
(PR)

Pedro Cunha
Lima (PB)

Pedro Vilela
(AL)

Raimundo G.
de Matos (CE)

Ricardo Tripoli Rocha (AC)
(SP)

Rodrigo de
Castro (MG)

PP

Marcus
Vicente (ES)

Odelmo Leão
(MG)

Paulo Maluf
(SP)

Renato
Molling (RS)

Renzo Braz
(MG)

Ricardo Izar
(SP)

Roberto
Balestra (GO)

Rôney Nemer
(DF)

Luiz Lauro
Filho (SP)

Goulart (SP)

Maria Helena
(RR)

Herculano
Passos (SP)

Marinaldo
Rosendo (PE)

Heuler
Cruvinel (GO)

Paulo Foletto
(ES)

Indio da Costa Jaime Martins
(RJ)
(MG)

Rafael Motta
(RN)

Rodrigo
Martins (PI)

Jeﬀerson
Campos (SP)

Tadeu Alencar
(PE)

J. P. Kleinübing
(SC)

Tenente Lúcio
(MG)

Rogério
Marinho (RN)

Alan Rick (AC)

Antonio
Bulhões (SP)

Beto Mansur
(SP)

Carlos Gomes
(RS)

Celso Russo
(manno (SP)

César Halum
(TO)

Cleber Verde
(MA)

Jhonatan
de Jesus (RR)

Shéridan (RR)

Silvio Torres
(SP)

Vanderlei
Macris (SP)

Vitor Lippi
(SP)

Afonso Hamm
(RS)

Aguinaldo
Ribeiro (PB)

André Fufuca
(MA)

Arthur Lira
(AL)

Ricardo Barros Beto Rosado
(PR)
(RN)

Conceição
Sampaio (AM)

Simão Sessim
(RJ)

Adelson
Barreto (SE)

Alexandre
Valle (RJ)

Anderson
Ferreira (PE)

Bilac Pinto
(MG)

Cabo Sabino
(CE)

Capitão
Augusto (SP)

Christiane de
S. Yared (PR)

Delegado
E. Moreira (MG)

Delegado
Waldir (GO)

Dr. João (RJ)

Jorginho Mello Laerte Bessa
(SC)
(DF)

Sérgio Moraes
(RS)

Wilson Filho
(PB)

Augusto
Carvalho (DF)

Augusto
Coutinho (PE)

Aureo (RJ)

PHS

Carmen
Zanotto (SC)

Eliziane Gama
(MA)

Marcos Abrão
(GO)

Rubens Bueno Carlos
(PR)
Andrade (RR)

Benjamin
Maranhão
(PB)

Carlos Manato Fernando
Francischini
(ES)

Diego Garcia
(PR)

Dr. Jorge Silva
(ES)

(PR)

Marcelo Matos
(RJ)

João
Rodrigues
(SC)

Joaquim
Passarinho (PA)

Tereza
Cristina (MS)

Valadares
Filho (SE)

José A. Curvo
(MT)

Arlindo
Chinaglia (SP)

Assis Carvalho Benedita da
(PI)
Silva (RJ)

Beto Faro (PA) Bohn Gass
(RS)

Caetano (BA)

Carlos
Zarattini (SP)

Reginaldo
Lopes (MG)

Patrus
Ananias (MG)

Rubens Otoni
(GO)

Rejane
Dias (PI)

Ságuas
Moraes (MT)

Sibá Machado
(AC)

PDT

Janete
Capiberibe (AP)

PTdoB

Silvio Costa
(PE)

PMDB

Afonso Motta
(RS)

PEN

Ariosto
Holanda (CE)

Assis do Couto Fabio Abreu
(PR)
(PI)

Leônidas
Cristino (CE)

PMDB

Vicente Arruda Weverton
(CE)
Rocha (MA)

João Campos
(GO)

Genecias
Noronha (CE)

João Arruda
(PR)

PDT

Washington
Reis (RJ)

PR

Cacá Leão
(BA)

PSD

Eduardo
da Fonte (PE)

Abel Mesquita
Jr. (RR)

Jony
Marcos (SE)

Lincoln
Portela (MG)

Laercio
Oliveira (SE)

Adail
Carneiro (CE)

André Abdon
(AP)

Damião
Feliciano (PB)

Roberto Góes
(AP)

Wellington
Roberto (PB)

Marcos
Reategui (AP

Franklin Lima
(MG)

Giacobo (PR)

Marcelo Aro
(MG)

Pastor Eurico
(PE)

Chico D’angelo Décio Lima
(RJ)
(SC)

PDT

Wolney
Queiroz (PE)

Maurício
Q. Lessa (AL)

Milton Monti
(SP)

Fabio Garcia
(MT)

Fernando
C. Filho (PE)

Flavinho (SP)
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Stefano Aguiar Thiago Peixoto Victor Mendes
(MG)
(GO)
(MA)

Adilton
Sachetti (MT)

Átila Lira (PI)

Danilo Cabral
(PE)

Danilo Forte
(CE)

Alberto Fraga
(DF)

Carlos Melles
(MG)

Claudio
Cajado (BA)

Efraim Filho
(PB)

Eli Corrêa
Filho (SP)

Elmar
Nascimento
(BA)

Felipe Maia
(RN)

Hélio Leite
(PA)

Jorge Tadeu
Mudalen (SP)

José Carlos
Aleluia (BA)

Juscelino Filho Mandetta (MS) Marcos
(MA)
Rogério (RO)

Rosangela
Gomes (RJ)

Sérgio
Reis (SP)

Alexandre
Leite (SP)

Lindomar
Garçon (RO)

Marcelo
Squassoni
(SP)

Márcio
Marinho (BA)

Roberto
Alves (SP)

Roberto
Sales (RJ)

Ronaldo
Martins (CE)

Francisco
Floriano (RJ)

PDT

Silas Câmara
(AM)

Tia Eron (BA)

Vinicius
Carvalho (SP)

Wladimir
Costa (PA)

Zé Silva (MG)

Alexandre
Baldy (GO)

Sergio Vidigal
(ES)

Subtenente
Gonzaga (MG)

Alex Canziani
(PR)

Arolde de
Oliveira (RJ)

Eduardo
Bolsonaro (SP)

PSC

Antônio
Jácome (RN)

Carlos H.
Gaguim (TO)

PROS

Dr. Sinval
Malheiros
(SP)

Ezequiel
Teixeira (RJ)

REDE

Francisco
Chapadinha (PA)

PEN

Luiz Carlos
Ramos (RJ)

Renata Abreu
(SP)

PSL

Andre Moura
(SE)

PMB

PTdoB

PMDB

Evandro Gussi
(SP)

Leandre (PR)

Roberto
de Lucena
(SP)

Sarney Filho
(MA)

Uldurico
Junior (BA)

Eros Biondini
(MG)

Felipe Bornier
(RJ)

Ronaldo
Fonseca (DF)

João Derly
(RS)

Miro Teixeira
(RJ)

Erivelton
Santana (BA)

Alfredo Kaefer
(PR)

Dâmina
Pereira (MG)

Weliton Prado
(MG)

Cabo Daciolo
(RJ)

Celso Pansera
(RJ)

Enio Verri
(PR)

Erika Kokay
(DF)

Gabriel
Guimarães (MG)

Givaldo Vieira
(ES)

Helder
Salomão (ES)

Henrique
Fontana (RS)

João Daniel
(SE)

Jorge Solla
(BA)

José Airton
Cirilo (CE)

José Guimarães
(CE)

José Mentor
(SP)

Leo de Brito
(AC)

Leonardo
Monteiro
(MG)

Odair Cunha
(MG)

Luiz Couto
(PB)

Luiz Sérgio
(RJ)

Luizianne Lins
(CE)

Vicentinho
(SP)

Wadih
Damous (RJ)

PTB

Brunny (MG)

Mário
Heringer (MG)

Evair de Melo
(ES)

Vander Loubet Vicente
(MS)
Candido (SP)

Arnon Bezerra
(CE)

Giovani
Cherini (RS)

Marcos Soares
(RJ)

PTB

PTN

Major Olimpio Paulo Perei(SP)
ra da Silva (SP)

Waldenor
Pereira (BA)

Zé Carlos
(MA)

Zé Geraldo
(PA)

Zeca Dirceu
(PR)

PTN

Paes Landim
(PI)

Pedro Fernandes
(MA)

Zeca Cavalcanti
(PE)

PR

Ronaldo
Carletto (BA)

Marcelo
Á. Antônio (MG)

Sandro Alex
(PR)

PP

Valmir
Prascidelli (SP)

Luiz Nishimori Magda
(PR)
Mofatto (GO)

Rômulo
Gouveia (PB)

PV

Aluisio
Mendes (MA)

PSB

João Carlos
Bacelar (BA)

PR

Clarissa
Garotinho*(RJ)

Fausto Pinato
(SP)

Dimas Fabiano Esperidião
(MG)
Amin (SC)

Rogério
Rosso (DF)

Laudivio
Lucas Vergilio
Carvalho (MG) (GO)

O que acontece
após a votação
Aníbal
Gomes (CE)

Jutahy Junior
(BA)

DEM

PHS

PP

PP

Junior Marreca Carlos Bezerra Hermes
Parcianello (PR)
(MA)
(MT)

PP

Valmir
Assunção
(BA)

Floriano
Pesaro (SP)

Raquel Muniz
(MG)

PT

Pepe Vargas
(RS)

Samuel
Moreira (SP)

Júlio Cesar (PI) Marcos
Montes (MG)

PT

Angelim (AC)

Osmar
Terra (RS)

PSB

SD

SD

Osmar
Serraglio (PR)

PR

PRB

PRB

Newton Cardoso
Jr (MG)

PP

PSD

Fábio Faria
(RN)

Moses
Rodrigues
(CE)

Luiz Cláudio
(RO)

Vinicius
Gurgel (AP)

José Reinaldo
(MA)

Beto Salame
(PA)

Macedo (CE)

Mário Negromonte Jr. (BA)

Nelson Meurer Roberto Britto
(PR)
(BA)

Waldir Maranhão Aelton Freitas
(MG)
(MA)

Edio Lopes
(RR)

Gorete Pereira
(CE)

Chico Lopes
(CE)

Daniel
Almeida (BA)

Davidson
Magalhães (BA)

Jandira
Feghali (RJ)

Luciana
Santos (PE)

Prof.
Marcivania (AP)

Rubens
Pereira Jr.
(MA)

Hissa
Abrahão (AM)

Ronaldo Lessa
(AL)

PCdoB

Bacelar (BA)

Jozi Araújo
(AP)

Ricardo
Teobaldo (PE)

PDT

Dagoberto
(MS)

17.abr Dia da votação do
impeachment pelos
deputados; a aprovação
������� �� ���� �� ��� �����

*A deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ), que votaria pelo impedimento, pediu licença-maternidade e não deve votar

Zeca do PT
(MS)

PR

Alice Portugal
(BA)

PROS

Félix M. Júnior
(BA)

Pompeo
de Mattos
(RS)

Toninho
Wandscheer
(PR)

19.abr Envio ao
Senado,
em caso de
aprovação

PSD

Antonio Brito
(BA)

Jô Moraes
(MG)

PMDB

Cabuçu
Borges (AP)

Orlando
Silva (SP)

PDT

Fabio Reis
(SE)

José Priante
(PA)

Marx Beltrão
(AL)

21.abr O Senado tem até dois dias para
formar sua comissão, que terá mais
dez dias para analisar o pedido. O processo
��� �������� ���� �������� �� � �� ����

Pedro Paulo
(RJ)

Flávia Morais
(GO)

4.mai Processo de impeachment
é instaurado se obtiver
maioria simples; nesse caso, Dilma
� �������� ��� ��� ��� ����

ANÁLISE COMPARATIVA
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DO TEMA

FLUXO
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2

3

DEMANDA

REUNIÃO DE
DESENVOLVIMENTO

INVESTIGAÇÃO
DE VIABILIDADE

Direção do
jornal
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INVESTIGAÇÃO
PRELIMINAR

Difinição de padrões
Direção do jornal
Thea Severino
Kleber Bonjoan
Adriana Mattos

Pesquisa prévia sobre os
processos de produção
Gráfica do jornal
Thea Severino
Kleber Bonjoan
Adriana Mattos

Ainda, a foto única na coluna inferior desequilibra a composição, ao dissociar a foto isolada
do conjunto.

legendas e as barras horizontais, ambos sem o
devido destaque informativo, o que faz com que
as informações gerem ruído.

No segundo infográfico as informações são
visualizadas de modo contínuo e inteligível, com
exceção do título que é visualizado depois do
diagrama explicativo de composição das fotos.

Ainda, não há nenhuma estrutura explicativa
sobre a ordem das fotos dos deputados, o que
pode gerar dúvidas quanto a sua representatividade no diagrama.

Cor: No primeiro infográfico a semântica das
cores não condiz com as relações partidárias,
como apresentado no segundo. Isso dificulta
a compreensão da notícia uma vez que o
intérprete depende, unicamente, do apoio de
legendas para obter a informação.

No segundo infográfico o conteúdo informativo
foi readaptado, resolvendo as questões visuais
do infográfico anterior. Os valores absolutos
receberam relevância e todas as informações
foram visualmente explicadas.

As cores ajudam a compor os conjuntos na
composição e dar unidade às informações.
Clareza: As informações são todas legíveis,
no entanto, a falta de estruturas explicativas
no primeiro infográfico pode gerar dúvidas na
obtenção da informação.
Qualidade: No primeiro infográfico os valores
absolutos não tem destaque perante as fotos,
o que faz a informação ser pouco relevante.
O mesmo acontece na comparação entre os
votos computados e o número mínimo de votos
necessários para o impeachment.
Os valores absolutos estão duplicados entre as

Unidade: As cores e alinhamentos dão unidade
a composição.

MICRO
Conteúdo: Os gráficos de barra empilhada
foram utilizados de maneira condizente a sua
função comparativa, no entanto, no segundo
infográfico, as barras muito pequenas são
difíceis de mensurar (perda de informação).
O reforço do texto com os números absolutos
apresentados no placar, mostrou a relevância
da informação e deixou precisa as proporções
apresentadas no gráfico de barras.
O calendário com as datas-chave do impeachment ajuda o intérprete a se situar no contexto.

PRODUÇÃO

AJUSTES
FINAIS

CONTINUIDADE

4

5

7

8

COLETA DE DADOS E
DESENVOLVIMENTO

MONTAGEM

FINALIZAÇÃO
REVISÃO
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Eduardo Asta
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Gustavo Queiroto
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Layout
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RN

3

A legenda mais
indefinida é o PDT,
��� ��� ���
deputados sem
decisão

Votos por Estado

% de deputados
contra e a favor
A favor

Aprova o impeachment com folga
Aprova o impeachment

Indeciso

��

Contra
Co
ra

Contra

Barra o impeachment
Barra o impeachment com folga

��
Veja o placar em
folha.com/votoavoto

Alceu
Moreira - RS

�

PMDB

*A deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ), que votaria pelo impedimento, pediu licença-maternidade e não deve votar

Alberto
Filho (MA)

Alceu
Moreira (RS)

Altineu
Côrtes (RJ)

Alexandre
Serﬁotis (RJ)

Baleia
Rossi (SP)

Carlos
Marun (MS)

Celso
Maldaner (SC)

Cícero
Almeida (AL)

Daniel
Vilela (GO)

Darcísio
Perondi (RS)

Dulce
Miranda (TO)

PMDB

Pedro Chaves
(GO)

Edinho
Araújo (SP)

Eduardo
Cunha (RJ)

Fábio
Fernando
Ramalho (MG) Jordão (RJ)

Flaviano
Melo (AC)

Hildo Rocha
(MA)

Hugo
Motta (PB)

PSDB

Rodrigo
Pacheco (MG)

Rogério P.
Mendonça (SC)

Ronaldo
Benedet (SC)

Saraiva
Felipe (MG)

Sergio
Souza (PR)

Soraya
Santos (RJ)

Valdir
Colatto (SC)

Veneziano V.
do Rêgo (PB)

Vitor
Valim (CE)

Walter
Alves (RN)

Antonio
Imbassahy (BA)

Arthur V.
Bisneto (AM)

Betinho
Gomes (PE)

Bonifácio de
Andrada (MG)

Bruna
Furlan (SP)

Bruno
Araújo (PE)

Bruno
Covas (SP)

Jarbas
Vasconcelos
(PE)

Jéssica
Sales (AC)

Caio
Narcio (MG)

Carlos
Sampaio (SP)

Mara Gabrilli
(SP)

Marco Tebaldi
(SC)

Marcus
Pestana (MG)

Mariana
Carvalho (RO)

Max Filho (ES) Miguel
Haddad (SP)

Nelson M.
Junior (RS)

Nelson
Padovani (PR)

Nilson Leitão
(MT)

Nilson Pinto
(PA)

Otavio Leite
(RJ)

Paulo Abi
(Ackel (MG)

Paulo Martins
(PR)

Pedro Cunha
Lima (PB)

Pedro Vilela
(AL)

Raimundo G.
de Matos (CE)

Ricardo Tripoli Rocha (AC)
(SP)

Hiran Gonçalves
(RR)

Iracema
Portella (PI)

PR

Paulo Feijó
(RJ)

Jerônimo
Goergen (RS)

Jorge Boeira
(SC)

José Otávio
Germano (RS)

Julio Lopes
(RJ)

Lázaro
Botelho (TO)

Luis Carlos
Heinze (RS)

Luiz F.
Faria (MG)

Marcelo
Belinati (PR)

Marcus
Vicente (ES)

Odelmo Leão
(MG)

Paulo Maluf
(SP)

Renato
Molling (RS)

Renzo Braz
(MG)

Ricardo Izar
(SP)

Roberto
Balestra (GO)

Paulo Freire
(SP)

Remídio
Monai (RR)

André de
Paula (PE)

Átila Lins
(AM)

Cesar Souza
(SC)

Danrlei de
Deus H. (RS)

Delegado Éder Diego Andrade Evandro
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*A deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ), que votaria pelo impedimento, pediu licença-maternidade e não deve votar

Configuração: A disposição das fotos e seu fluxo de leitura, permite que o
conteúdo seja contínuo e inteligível. A localização dos títulos em ambos os
infográficos, não contribuiu para o fluxo de leitura proposta pela estrutura.
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Flávia Morais
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4.mai Processo de impeachment
é instaurado se obtiver
maioria simples; nesse caso, Dilma
� �������� ��� ��� ��� ����
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Comparativo
Umas das principais diferenças na produção de ambos os infográficos ocorreu
em seus respectivos planejamento e desenvolvimento.
Com a incorporação da equipe web no desenvolvimento do infográfico, o Estadão
conseguiu otimizar o processo construtivo e a manutenção das publicações, que
se tornou mais rápida e eficiente, utilizando menos profissionais em sua atualização. Ainda, o planejamento do layout foi fundamental, pois a estrutura do
infográfico passou por alterações pontuais durante os trezes dias de publicação.
O processo de sistematização das atualizações mostrou-se tão eficiente que
os infográficos seguintes necessitavam apenas da atualização do sistema pelo
jornalistas e da correção dos respectivos gráficos pelos infografistas (as informações relacionadas aos carômetros eram atualizadas de forma direta por meio do
sistema criado).
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O processo utilizado na Folha, só com a incorporação de recursos do
programa Indesign, não conseguiu se equiparar a eficiência da inclusão dos
recursos de web. As adaptações que ocorreram nos layouts dos placares
durante os dias de publicação, também colaboraram para diminuir a eficiência
de sua produção, dada a revisão visual constante das informações.
Podemos dizer que a incorporação de programadores na equipe de infografia
foi um fator determinante para a otimização de seu desenvolvimento, assim
como o planejamento prévio dos dados que seriam incorporados ao layout.
Ainda que os períodos de publicação dos infográficos variem de cinco para
treze dias, entre os jornais, isto não é motivo para a criação dos processos
sistematizadores serem tão distintos.
Outro fator importante é a etapa de aprovação do layout, que no fluxo do
Estadão constituiu uma etapa de produção, mas no fluxo da Folha não chegou
a ser representada. Como o processo de construção do infográfico da Folha
foi se modificando durante as publicações, o fator aprovação do layout se
suprimiu ao processo de desenvolvimento, no qual, não houve interferências
externas para a aprovação da infografia durante o processo.
A estrutura visual final dos placares dos dois jornais é bem próxima. Ambos
se utilizam de fotos retângulares e sequênciais, com as mesmas descrições,
cores semelhantes e um espaço horizontal no topo das págians com informações fixas, valores absolutos e gráficos comparativos.
Vale ressaltar que as variáveis de recursos, equipe, tempo não são os
únicos fatores que determinam o resultado final de uma informação.

A concorrência entre as publicações também pode determinar o resultado
visual de um infográfico.
As informações auxiliares apresentadas pelos gráficos superiores nem
sempre é relevante e pode gerar ruído. Enquanto os gráficos apresentados
pelo Estadão são estruturados para apresentar a evolução da informação
durante os dias, essas informações são muito variáveis nos infográficos da
Folha de São Paulo, o que acaba por contestar a sua relevância (principalmente quanto ao uso de mapas).
As cores finais utilizadas no infográfico da Folha são mais contrastadas do
que as do Estadão, otimizando a compreensão da informação.
Os gráficos apresentam uma área significativa na composição do layout, o
que gera certa dubiedade da hierarquia das informações (Folha), enquanto
o layout reduzido dos gráficos apresentado pelo Estadão deixa delineada a
área das fotos como sendo o primeiro nível de leitura.
A ordem vertical de distribuição das fotos dos deputados não se mostrou
tão eficiente quanto a ordem horizontal adotada pela Folha de São Paulo,
mas não há perda de informação na leitura do gráfico, apenas uma quebra
de fluxo de leitura. A justificativa da linha divisória entre as fotos (votos
necessários para o processo de impeachment passar pela câmara dos
deputados), não é suficiente para considerar a ordem verticalizada, uma vez
que essa informação já é apresentada nos gráficos superiores, entretanto a
linha apresenta-se com um reforço visual eficiente, mantendo o intérprete
mais tempo na análise do primeiro nível de leitura do infográfico.
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EQUIPE (Estadão)
Diretor de Arte
(Fábio Sales)

Diretora de Infografia
(Regina Elisabeth Silva)

Editor Assistente
(Glauco Lara)

Ilustrador 3D

(Jonatas Sarmento)

Jornalista esporte
(Paulo Favero)

Tempo de publicação:1 dia
Espaço: 6 páginas

5.2.2 Olimpíada
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Figura 111. Infográfico publicado no
dia 28 de outubro de 2015 pelo jornal
O Estado de São Paulo.

Diferente do assunto impeachment, o tema olimpíada é
mais abrangente e pode apresentar múltiplas abordagens.
As estruturas dos ginásios, suas localizações, a relação dos
gastos públicos com as obras realizadas, as modalidades
olímpicas, o histórico dos jogos e dos países sede, etc., todos
os assuntos listados já foram abordados através de infográficos.
Assim, os assuntos escolhidos pelo Estadão e Folha para o tema
são diferentes e serão comparados de acordo com a adequação
da estrutura gráfica com seu objetivo.
O Estado de São Paulo optou por relatar a estrutura dos
complexos esportivos dos jogos olímpicos, sua localização,
composição, construção e utilização durante e após a realização
dos jogos no Rio de Janeiro (legado olímpico). Este infográfico foi publicado no caderno especial de esportes, tem caráter
exploratório e se constitui a partir de relações espaciais.
Infográfico Exploratório: Este infográfico foi desenvolvido para
explicar o funcionamento do complexo (Parque Olímpico) e de
suas arenas, apresentando detalhes construtivos que mostram
quais serão as modificações estruturais realizadas para seu
uso pós-jogos.
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Hierarquia de leitura

Sentido de leitura

Visita aos complexos
Glauco Lara

AJUSTES
FINAIS

PRODUÇÃO
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COLETA DE DADOS

RESUMO DE
CONTEÚDO

LAYOUT

FINALIZAÇÃO
REVISÃO

Glauco Lara

Glauco Lara

Definições do uso
de ilustração 3D
Glauco Lara
Jonatas Sarmento

Jonatas Sarmento
Paulo Favero

MACRO
Elementos: Foram utilizadas ilustrações, ilustrações 3D, esquemas de tempo,
fotos, mapas, título, abertura, subtítulo e texto.
Alinhamento: Ocorre através dos conjuntos da composição e do grid estruturado através das seis colunas de texto que compõem cada página.
Conjunto: As primeiras páginas duplas são compostas de dois
grandes conjuntos (no de cima, as informações são horizontalizadas, e no de baixo, verticalizadas); a segunda dupla é
composta por três grupos em cada uma das páginas (nos grupos
centrais as informações são verticalizadas, enquanto nos demais
são horizontalizadas); na terceira dupla há quatro conjuntos
(na página da esquerda o conjunto central é verticalizado, enquanto os
demais são horizontais, na página da direita há apenas um conjunto de informações verticalizadas).
Hierarquia: Neste infográfico os assuntos delimitam conjuntos, deste modo a
hierarquia acontece na sequência, imagem e texto, de cada conjunto. O fluxo
de leitura é determinado pelo tamanho das imagens na sequência: imagem
maior>texto correspondente a imagem>segunda maior imagem (ordem
decrescente)>texto correspondente a imagem etc.
Os espaços centrais das páginas, configuram o primeiro nível de leitura
(imagens maiores compostas por título), seguido pelas informações do topo e
do final das páginas, com exceção da dupla de abertura que o foco central está
na parte superior.
Nas informações horizontalizadas, as imagens são lidas de acordo com o
sentido de leitura (da esquerda para a direita e de cima para baixo), assim
como os textos dispostos em colunas, sejam contínuos ou esquemáticos.
A hierarquia do conjunto segue de modo decrescente de acordo com a
sequências das páginas (primeira dupla>segunda dupla>terceira dupla) e da
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Figura 112.
Segunda dupla
da sequência
de seis páginas
que compõem a
infografia.
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Hierarquia de leitura

Sentido de leitura

abordagem geral para a específica. A primeira dupla, apresenta a configuração geral das arenas que compõem o Parque Olímpico; a segunda dupla,
um panorama de alguns ginásios inseridos no complexo; a terceira dupla, um
panorama de arenas que não estão inseridas no parque.
Equilíbrio: A divisão de conjuntos colabora com o equilíbrio visual. Em todos os
conjuntos, imagens e textos são suportes mútuos do conteúdo, permitindo que
a informação seja compreendida de maneira completa. Ainda, os blocos de texto
são harmônicos ao tamanho das imagens.
Cor: As cores utilizadas nos pictogramas olímpicos e textos são correspondentes ao projeto gráfico do caderno de esportes do jornal.

Nesta infografia, as cores são elementos secundários que buscam auxiliar na
representação fiel dos espaços construídos (os quais já possuem paletas de
cores própria). Assim, cores neutras, como o cinza, foram bastante utilizadas
ao longo de todas as páginas para dar suporte as informações sem alterar o
foco central para os esquemas arquitetônicos.
Clareza: As informações são todas legíveis, mas há excesso de detalhes na
composição e em algumas pequenas inserções que comprometem a obtenção
da informação (perda de informação).
Qualidade: De modo geral, a hierarquia foi construída permitindo que o fluxo
de leitura ocorra de forma eficiente e contínua através dos conjuntos delimitados. A quebra deste fluxo ocorre, em alguns casos, pelo excesso de informação, no detalhamento de algumas estruturas e em curiosidades apontadas
pelos textos secundários.
O uso de variados pontos de vista ao mesmo tempo (perspectivas, cortes,
detalhes de montagem, plantas-baixas) aumenta a complexidade da leitura, pois
aumenta o número de situações visualizáveis (pode haver perda de informação).
Ainda assim, em todas as páginas há estruturas explicativas que inserem
o intérprete ao contexto geral apresentado, seja de forma gráfica ou textual,
facilitando a compreensão global de cada conjunto e dando uma opção prévia
ao intérprete de decidir se aprofundar ou não no detalhamento de composição.
Unidade: O uso das ilustrações 3D em perspectiva, a métrica constante de
seis colunas de texto em todas as páginas, as cores dos títulos e os tons de
cinza utilizados constantemente dão unidade a composição, ainda que os tons
saturados de verde na última página dupla contraste com as demais ilustrações.

MICRO
Conteúdo: As ilustrações tridimensionais, mapas, plantas-baixas e cortes
foram utilizados de maneira condizente as suas funções.
O uso da ilustração 3D para as representações arquitetônicas favoreceu
a representação espacial do Parque Olímpico e das arenas, apresentando
detalhes funcionais construtivos que seriam pouco sintéticos em outros tipos
de representação.
A composição de “antes” e “depois” da primeira página, apresentou as
mudanças espaciais de maneira realista. Como as mudanças estruturais são
pequenas, a informação só se torna efetiva quando comparada em um mesmo
campo de visão (como o que foi feito).
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As mudanças de perspectivas das estruturas
tridimensionais para poder apresentar todos os
detalhes de cada ilustração, ocorreu de forma
sutil e não houve perda de unidade.
Configuração: A hierarquização das imagens
por tamanho e posição na página (superior ou
central), permite que o conteúdo seja contínuo
e inteligível. Os títulos de cada página dupla
acompanham a imagem principal mantendo o
fluxo de leitura.

Sentido de leitura

Figura 113. Terceira dupla
da sequência de seis páginas
que compõem a infografia.

Na segunda dupla, a sequência vertical entre
o todo, os cortes e as estruturas modificadas
tornou a informação contínua devido a posição
das imagens. Nas mesmas páginas a comparação de tamanho entre as arenas pareceu uma
informação dissociada do contexto da página,
pois não se conecta espacialmente com as
outras imagens e nem com o contexto.
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CALENDÁRIO OLÍMPICO
Dias com jogos

Disputa de medalhas

HHH

BRASIL NOS JOGOS

A LENDA

Jamais ganhou medalhas

Wang Nan (CHN)
Ganhou quatro
medalhas olímpicas
de ouro nos Jogos
de Sydney-2000,
Atenas-2004
e Pequim-2008

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
▲
cerimônia
de abertura

Editor Adjunto

Pontuação: cada set
vai a 11 pontos. Se houver
empate em 10 pontos,
ganha quem abrir dois
de vantagem primeiro

76 cm

Acompanhe a série em
folha.com/rio2016

Editora
Assistente

Coordenadora
de Infografia

Ponto: o jogador marca
ponto quando o rival não
consegue rebater a bola,
rebate a bola para fora
ou na rede ou coloca
a mão livre na mesa

15,25 cm
15,25 cm

(Kleber Bonjoan)

(Fernanda Giulietti)

Vencedor: quem ganhar
quatro (simples) ou três
(equipes) sets primeiro

1,525 m

Série explica regras,
detalhes e curiosidades
das modalidades olímpicas

(Thea Severino)

Duração:
simples: melhor de sete sets
equipes: melhor de cinco sets

2,74 m

EQUIPE
(Folha)
Diretora de Arte

REGRAS

A MESA

TÊNIS DE MESA

esporte B9

(Adriana Mattos)

Infografistas

(Márcio Maduro,
Davi Garroux,
Gustavo Queiroto,
Marcelo Pliger)

Editor Esportes
(Naief Haddad)

Jornalista
Esporte

VOCÊ VAI OUVIR
Doping na raquete?
As raquetes passam por
um “teste antidoping” antes
dos jogos. São colocadas em
uma máquina que detecta
a presença de uma cola que
altera a borracha da raquete,
permitindo ao atleta imprimir
mais efeito e velocidade na
bolinha. Hoje em dia, alguns
mesatenistas usam um óleo
que faz o mesmo efeito
e não é detectado no teste

FUNDAMENTOS E AÇÕES
A bola deve ser
lançada para cima,
da palma da mão
livre na vertical

16 cm no
mínimo

Deve ser batida na
descida de forma
que ela toque primeiro
no campo do sacador,
passe sobre a rede
e toque no campo
do recebedor

Atletas chineses
vencedores do ouro
em Londres-2012

Tempo de
publicação:

5 meses entre
modalidades
olimpímpicas e
paralímpicas.
Espaço:

de 1 a 2 páginas
Saque: deve ser dado atrás da
linha de fundo ou numa extensão
imaginária desta. O sacador deverá
sacar e retirar o braço da mão livre
da frente da bola de modo que nada
esteja entre a bola e o adversário
a não ser a rede e suportes

Chop: golpe dado de cima para baixo,
com o objetivo de desacelerar a bola e
fazê-la quicar o mínimo possível na mesa

Topspin: movimento de ataque em
que a bola é raspada de forma a
exercer velocidade e rotação para cima

Figura 114. Infográfico
publicado no dia 24 de
maio pelo jornal Folha
de São Paulo. Modalidade: tênis de mesa.

tama
nho
re
bola
da
al

CURIOSIDADES
A raquete
Pode ser de qualquer
ttamanho, forma
oou peso e constituída
de
d madeira natural
em
e 85% do material

Bola
celuloide ou
plástico similar

EQUIPAMENTOS

peso: 2,7 g
diâmetro: 40 mm

Camiseta

Só dá China
Das 28 medalhas olímpicas já distribuídas, 24
foram penduradas no pescoço de atletas chineses
Berço europeu
Embora popular na Ásia, o esporte surgiu
por volta de 1880, na Inglaterra. Era um
jogo praticado por famílias como alternativa
ao tênis de grama. Livros eram usados como
rede, e a bolinha poderia ser uma rolha

O lado usado para
bater na bolinha deve
ser
s coberto por borracha
de
d 2 mm ou 4 mm
de
d espessura máxima

Shorts ou saia

Pingue-pongue
O nome que todos aprendemos quando criança
foi registrado por uma empresa norte-americana,
que passou a cobrar pelo uso da marca

Meia e tênis

Fontes: Comitê Rio 2016, Federação Internacional de Tênis de Mesa
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DEFINIÇÃO
DO TEMA

FLUXO

INVESTIGAÇÃO
PRELIMINAR

1

2

3

4

DEMANDA

ESTRATÉGIA
DE PUBLICAÇÃO

INVESTIGAÇÃO
DE VIABILIDADE

NEGOCIAÇÃO
E DEFINIÇÕES

Pesquisa prévia sobre os
processos de produção
Direção do jornal
Naief Haddad
Thea Severino
Kleber Bonjoan
Adriana Mattos
Marcelo Pliger
Mariana Majolo

Definições de tempo e
espaço para a produção
Direção do jornal
Secretaria
Naief Haddad
Mariana Majolo
Gráfica do Jornal

Editor de Esportes
Naief Haddad

Editor de Esportes
Naief Haddad

A série “Que esporte é esse?” é uma
sequência de infografias que apresenta as
modalidades olímpicas e paralímpicas. Esta
série foi desenvolvida para compor o caderno
de esportes da Folha de São Paulo, no formato
de um “especial” sobre os jogos olímpicos
(todos os anos de Olimpíada a Folha faz um
especial sobre as modalidades).
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As infografias começaram a ser publicadas no
mês de abril e continuaram até pouco antes
do início dos jogos, seguindo a série com as
modalidades paralímpicas (1 mês depois).
As publicações aconteciam duas vezes por
semana durante este período definido.
A série de infografias apresenta algumas
modificações em sua composição espacial
durante a série, de acordo com as variações
de tamanho e composição de suas sequências.
No entanto, a maior parte do conteúdo é fixo
em todas as publicações.
Para a análise nos baseamos nos infográficos
de páginas simples, pois estes constituem a
maior porcentagem da série.
A sequência de ilustrações 3D de cada
modalidade foi desenvolvida com base no
formato digital e posteriormente adaptada ao
impresso, através de testes de representação
de movimento com a ferramenta tridimensional que estavam sendo feitos.
Figura 115. Infográfico publicado no dia 31 de maio pelo
jornal Folha de São Paulo. Modalidade: Vela.
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esporte B9

4
VELA

1

Série explica regras,
detalhes e curiosidades
das modalidades olímpicas
Acompanhe a série em
folha.com/rio2016

CALENDÁRIO OLÍMPICO
Dias com jogos

Disputa de medalhas

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
▲
cerimônia
de abertura

BRASIL NOS JOGOS

6

Ouro
Prata
Bronze

A LENDA
Robert Scheidt
O brasileiro ganhou dois
ouros, duas pratas e um
bronze em Olimpíadas

ÁREA DE COMPETIÇÃO

Disputado no mar

AÇOES DE ULTRAPASSAGEM
Vento

5

Se os barcos estiverem recebendo
vento do mesmo lado, sem estar lado
a lado, o que está mais atrás deve
dar passagem ao que está na frente

Se os barcos estiverem recebendo
vento do mesmo lado, um ao
lado do outro, o que recebe vento
primeiro deve liberar passagem
para o que recebe depois

Se os barcos recebem vento
por lados diferentes, o que está
esquerda deve ter passagem
sobre o que está a direita

VOCÊ VAI OUVIR

REGRAS

Sem legado
A vela acontecerá em um
dos cartões-postais do Rio, a
baía de Guanabara. Mas não
é a beleza que tem chamado
atenção. A água poluída
preocupa os atletas.
Quando o Rio se candidatou
aos Jogos, havia promessa
de despoluir 80% do esgoto
jogado naquelas águas.
Antes das regatas, haverá
barcos “varrendo” o mar para
retirar objetos que possam
atrapalhar as disputas

Sistema: velejadores
disputam regatas
em que têm de cumprir
determinados percursos
demarcados por boias
Pontuação: quanto melhor
a posição nas regatas,
menos pontos os atletas
ganham. Quem tiver a
menor pontuação vence
Medal race: os dez
melhores disputam a regata
da medalha, que vale
pontuação dobrada e
também conta na soma geral

CLASSES

2
Laser
Individual – masculina
Material: fibra de vidro
Comprimento: 4,23 m
Largura: 1,37 m
Peso: 59 kg

Laser Radial
Individual – feminina
Material: fibra de vidro
Comprimento: 4,23 m
Largura: 1,37 m
Peso: 59 kg

Finn
Individual – masculina
Material: fibra de vidro
Comprimento: 4,5 m
Largura: 1,5 m
Peso: 107 kg

470
Duplas – masculina
e feminina
Material: fibra de vidro
Comprimento: 4,7 m
Largura: 1,7 m
Peso: 120 kg

49er
Dupla – masculina
Material: fibra de vidro
Comprimento: 4,995 m
Largura: 2,9 m
Peso: 70 kg

EQUIPAMENTOS

49er FX
Duplas – feminina
Material: fibra de vidro
Comprimento: 4,99 m
Largura: 2,9 m
Peso: 130 kg

Feminina
As mulheres passaram a integrar as
tripulações em Jogos Olímpicos em 1908,
mas só ganharam classe própria em 1988

As brasileiras
Martine e Kahena
competem em dupla

Colete
Luva

3

Roupas coladas
ao corpo
Proteção no pé

Peso
Nos barcos com dois tripulantes,
existe preocupação com o peso dos atletas.
Juntos, eles precisam ter um peso mínimo.
Alguns precisam engordar antes das competições

Fontes: Comitê Rio 2016 e Federação Internacional de Vela

ABR
5

8

RS:X
Individual – masculina
e feminina
Material: fibra de vidro
e carbono
Comprimento: 2,86 m
Largura: 0,93 m
Peso: 15,5 kg

CURIOSIDADES

Boné
Viseira
Óculos escuros

COLECIONE

Nacra 17
Dupla - mista
Material: fibra de vidro
Comprimento: 5,25 m
Largura: 2,59 m
Peso: 142 kg

12

15

19

22

Mariana Lajolo, Marcelo Pliger, David Garroux, Adriana Mattos/Folhapress

26

29

3

MAI
6

10

13

17

20

24

27

31

JUN
3

7

10

14

17

21

24

28

JUL
1

5

8

12

15

19

22

26

AGO
23 26

28

30

SET
2

4

6

AJUSTES
FINAIS

PRODUÇÃO

4

5

7

COLETA DE DADOS
E DESENVOLVIMENTO

APROVAÇÃO
DO LAYOUT

FINALIZAÇÃO E
REVISÃO

Layout feito com base no projeto
gráfico do Márcio Maduro
para o especial sobre olimpíadas

Thea Severino
Kleber Bonjoan
Adriana Mattos
Marcelo Pliger

Marcelo Pliger

Layout
Marcelo Pliger
Levantamento de dados
Mariana Majolo
Marcelo Pliger

Naief Haddad

Figura 116. Infográfico publicado no dia 26 de
julho pelo jornal Folha de São Paulo em página
dupla. Modalidade: Atletismo.

Ilustrações 3D
David Garroux
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CALENDÁRIO OLÍMPICO

BRASIL NOS JOGOS

A LENDA

VOCÊ VAI OUVIR

Ouro
Prata
Bronze

Paavo Nurmi (FIN)
O finlandês ganhou
nove ouros e três pratas
em Olimpíadas

Queimar a largada
Em provas de corrida,
o atleta tem de sair
correndo apenas
após o tiro de largada.
Se se mexer antes do
sinal, é desclassificado

Disputa com provas e medalhas
cerimônia
de abertura
▾

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4

6

6

Atlestismo
Marcha atlética
Maratona

Hierarquia de leitura
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esporte B9

TRAJE
Macaquinho
ou top e shorts

Óculos escuros
Camiseta ou
macaquinho
Shorts

O ESTÁDIO

5

Sapatilhas
ou tênis

Início dos 200 m

ATLETISMO

HHH

Série explica regras, detalhes
e curiosidades das modalidades olímpicas
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FIM DA SÉRIE OLÍMPICA
Com as duas páginas sobre atletismo
desta edição, chega ao fim a série de modalidades
olímpicas da seção “Que Esporte É Esse?”

Acompanhe a série em
folha.com/rio2016

A partir de 23 de agosto, após os Jogos Olímpicos,
a seção volta, destacando os esportes paraolímpicos

Salto em altura

2

Início dos
110 m com
barreiras
Início dos
100 m

1

Início dos 1.500 m
Salto com vara
Grade de
proteção

Pista de corrida do
salto em distância
e do salto triplo

Lançamento de disco
Tanque de areia

Grade de
proteção

40 m

Lançamento de martelo
e arremesso de peso

Salto com vara

Lançamento de dardo

Início dos 400 m

Recorde mundial
de Renaud Lavillenie
6,16 m

Corrida de 100 m

Provas disputadas ao longo
de dois dias consecutivos

Salto em altura
Corrida com obstáculos
Barreiras dos
100 m e 110m
1,07 m
(masc.)

1,72 m
Altura
média do
brasileiro

Recorde mundial
de Javier Sotomayor
2,45 m

Barreiras dos
400 m e 3.000 m
84 cm
(fem.)

91 cm
(masc.)

EVENTOS
COMBINADOS

76 cm
(fem.)

Heptatlo (feminino):
100 m com barreiras,
200 m e 800 m rasos,
salto em altura, salto em
distância, arremesso de
peso e lançamento do dardo
Decatlo (masculino):
100 m, 400 m e 1.500 m
rasos, 110 m com barreiras,
salto em distância, salto em
altura, salto com vara,
arremesso de peso e
lançamentos de disco e dardo

MODALIDADES

Lançamento do martelo

Arremesso de peso

Lançamento do dardo

Lançamento de disco

Salto com vara

Salto em distância

Salto triplo

Salto em altura

Corrida

Revezamentos

Corrida com obstáculos

Cada atleta tem três
tentativas para lançar
uma bola de ferro de 4 kg
(feminino) ou 7,2 kg
(masculino), fixada a um
cabo de aço (1,2 m)

Cada atleta tem três
tentativas para arremessar
um peso de metal
redondo de 4 kg (feminino)
ou 7,2 kg (masculino)

Cada atleta tem três
tentativas para lançar um
dardo de ponta metálica
de 600 g e 220 cm
(feminino) ou 800 g
e 260 cm (homens)

Cada atleta tem três tentativas
para lançar discos de 1 kg e de
180 mm a 182 mm (feminino)
ou 2 kg e de 219 mm a 221 mm
(masculino). A área de lançamento tem 2,5 m de diâmetro

Os atletas usam uma vara
para superar uma barra
horizontal. A barra é feita
de fibra de vidro flexível.
O atleta corre por uma pista
para ganhar velocidade,
apoia a barra em uma caixa
de metal, ela enverga e o
ajuda a ser jogado para o
alto. Após superar o sarrafo,
o atleta cai em um grande
colchão. Cada atleta tem
três tentativas para cada
altura. Três falhas seguidas
levam à eliminação.
Quem saltar mais alto vence

Os atletas correm por
uma pista de 40 m para
pegar velocidade, decolam
o mais perto possível da
marca limite e caem em
uma caixa de areia. Ganha
quem saltar mais longe

Os atletas correm por uma
pista de 40 m para pegar
velocidade, decolam, tocam
o solo duas vezes, uma com
cada pé, antes de aterrissar
na caixa de areia. Ganha
quem saltar mais longe

Os atletas saltam sobre uma
barra horizontal, superando-a
de costas e aterrissam num
grande colchão. Cada atleta
tem três tentativas para
cada altura. Três falhas
seguidas levam à eliminação.
Quem saltar mais alto vence

Acontecem na pista de 400 m,
com duas retas de 100 m
cada uma, feita de borracha

Equipes formadas por
quatro atletas. Cada um
corre um quarto da prova.
O atleta que termina seu
percurso entrega um bastão
para o que vem à frente
antes de esse inciar sua
parte da disputa

3.000 m: corredores saltam
obstáculos de 0,91 m de
altura (masculino) e 0,76 m
(feminino), alguns seguidos
de fossos de água com até
0,7 m de profundidade

2,20 m

Dardo

1,20 m

Martelo

Cabo de aço

Bola de aço
Disco

Fontes: Comitê Rio-2016 e Federação Internacional de Atletismo

COLECIONE

ABR
5

8

12

15

19

22

26

29

3

MAI
6

10

13

17

20

24

27

31

JUN
3

7

10

14

17

21

24

28

3

Vanderlei Cordeiro
de Lima sendo
atacado pelo
padre irlandês
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Individuais
100 m
200 m
400 m
800 m
1.500 m
5.000 m
10.000 m

4 x 100 m
4 x 400 m

CURIOSIDADE
Loucura na maratona
Em Atenas-2004, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima
liderava a prova quando foi atacado por um padre irlandês.
Ele foi ajudado por torcedores e terminou em terceiro

100 m, 110 m e 400 m
com barreiras: corredores
saltam barreiras que medem
1,07 m de altura (masculino)
e 0,84 m (feminino) nas
duas primeiras provas, e
0,91 m (masculino) e 0,76 m
(feminino) na mais longa.
Derrubar os obstáculos
não resulta em punição

Provas de rua
Maratona: atletas correm
42.195 km pelas ruas
Marcha atlética: atletas
percorrem 20 km (masculino
e feminino) ou 50 km
(masculino) com passos
rápidos e curtos –devem
ter sempre um dos pés em
contato com o chão e manter
a perna estendida, sem
flexionar o joelho, desde
o momento em que o pé
toca o chão até que o outro
pé passe à frente dele

ANÁLISE COMPARATIVA

Infográfico Exploratório: Este infográfico foi desenvolvido para explicar as
especificidades de cada modalidade olímpica e paralímpica: regras, técnicas,
equipamentos e curiosidaes de cada esporte. O gráfico analisado será o da
modalidade da vela.

MACRO
Elementos: Foram utilizadas fotos, calendários, ilustrações, ilustrações 3D,
pictogramas, título, abertura e subtítulo.
Alinhamento: Os elementos se alinham em colunas horizontais delimitadas
pela própria disposição do conteúdo, as colunas verticais tem tamanhos
variados e só apresentam alinhamento no limite da página.
Conjunto: O infográfico se constitui em oito conjuntos distintos, determinados pela proximidade dos elementos, seus fluxos de leitura e ou elementos
gráficos de composição (no caso do calendário na parte inferior da página). A
configuração e fluxo de leitura de cada conjunto é distinta.
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Os conjuntos englobam as informações determinadas para a sua função,
todavia não há interação entre o conteúdo ou a forma dos conjuntos distintos, o
que faz com que as informações da infografia pareçam, de certa forma, dissociadas. Não há a continuidade dos conteúdos e o fluxo de leitura é interrompido
assim que se encerra a obtenção de informação em cada um dos conjuntos.
Hierarquia: O primeiro nível de leitura é sempre composto pela sequência de
ilustrações tridimensionais (são as maiores imagens da composição localizadas na parte central ou superior da página).
O segundo nível de leitura é composto pela sequência de pictogramas que
desenvolve as técnicas utilizadas na modalidade seguido pelas ilustrações do
uso de equipamentos e as fotos que representam medalhistas olímpicos.
O fluxo das informações segue a ordem de leitura (da esqueda para a direita
e de cima para baixo). Entretanto, o tamanho das imagens ou suas representações sequenciais (que faz com que o conjunto ocupe uma área maior na
página) tem prioridade no fluxo da informação.
Equilíbrio: A divisão de conjuntos colabora com o equilíbrio visual. Entretanto, a
falta de alinhamento vertical tende a isolar os conjuntos, pois não apresenta o
equilíbrio na interação visual entre os elementos.
As informações são lidas de forma contínua e inteligível dentro dos conjuntos.
Há algumas quebras no fluxo das informações ao passar de um nível da hierarquia informacional para outro.

Cor: A composição de cores é condizente com o projeto gráfico desenvolvido
para a série ( a qual, por sua vez, é condizente com as cores utilizadas para o
projeto gráfico das olimpíadas), gerando unidade entre todas as publicações.
Clareza: As informações são todas legíveis. O conteúdo é didático e explicativo.
Qualidade: De modo geral, a hierarquia foi construída permitindo que o fluxo
de leitura ocorra de forma eficiente e contínua através dos conjuntos delimitados. A quebra deste fluxo ocorre quando os conjuntos não se apresentam
alinhados em uma determinada sequência de leitura.
Os espaçamentos entre as informações variam de forma arbitrária, dissociando algumas informações no fluxo de leitura.
A estrutura das informações é didática e explicativa, não sendo necessário
nenhum reforço visual para sua total compreensão.
Unidade: As cores e os elementos (pictogramas e ilustrações) dão unidade a
composição. A repetição das técnicas e conteúdos para análise de cada uma
das modalidadae colabora para identificação da série.
Os espaçamentos dissociam algumas informações arbitrariamente.
O uso de técnicas distintas de representação não fez com que os elementos se
dissociassem na composição.

MICRO
Conteúdo: As sequências informativas da ilustração principal (3D), e dos
pictogramas auxiliam na unidade informativa e na obtenção das informações.
Todas as informações são úteis para o entendimento dos variados aspectos
da prática das modalidades, de sua história e da sua participação nos jogos
olímpicos através do calendário dos jogos.
Configuração: A disposição espacial hierárquica dos elementos mantém o
fluxo de informação contínuo. Todavia, a variação aleatória dos espaçamentos
das informações (seja no sentido horizontal – que apresenta maior unidade –
ou no sentido vertical) prejudica este fluxo.
O uso da sequência de movimentos em 3D introduz o intérprete aos
movimentos básicos de cada modalidade, gerando um foco de atenção à
composição e configurando o fluxo de informação a partir de sua sequência.
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Comparativo
Os infográficos são distintos em suas configurações. O infográfico do Estadão
é uma publicação única de seis páginas, o da Folha é uma publicação seriada
(40 infográficos) composta em páginas simples e duplas. Isto representa uma
diferença significativa no planejamento de seus fluxos de produção.
A principal dificuldade relatada na entrevista da Folha de São Paulo foi
relacionada ao planejamento da produção em série. Havia a necessidade de
descobrir qual seria a frequência possível de publicações para que a equipe
pudesse suprir essa demanda durante os cinco meses da série.
No Estadão a dificuldade está relacionada a coleta das informações necessárias para a produção da infografia (que exigiu duas visitas do infografista
aos complexos e a prefeitura do Rio de Janeiro) e o resumo destas informações na construção na notícia (escolha das informações mais relevantes
para a composição).
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As dificuldades podem ser notadas no fluxo de produção, com mais detalhes
de planejamento e seleção de dados para os respectivos casos. O tema dos
infográficos, as disponibilidades das informações de cada assunto e os
diferentes métodos de publicação explicam este contexto.
• As informações sobre as modalidades olímpicas são disponíveis ao público,
diferente dos esquemas construtivos de cada um dos complexos olímpicos.
• Uma publicação única gera uma demanda determinada para a equipe que
pode ser prevista. Em uma publicação em série, não se pode prever o aumento
das demandas em períodos específicos durante os cinco meses de publicação.
A demarcação da “aprovação do layout” no fluxo de produção da infografia
é um fator determinante para apresentar a necessidade de planejamento
em equipe (infografia e áreas englobadas) para a construção do infográfico. Assim, pode-se notar neste comparativo que há muito mais pessoas
envolvidas na produção dos infográficos em série da Folha do que no legado
olímpico desenvolvido pelo Estadão.
Ambas as estruturas utilizam a linguagem tridimensional como meio de
representação (há ilustradores 3D nas duas equipes), porém por motivos
diversos. No caso do Estadão o 3D é utilizado como representação arquitetônica e de estruturas construtivas (aplicação utilizada na redação para todos
os casos que necessitem de representação espacial), escolhido como recurso
ténico, diferente da Folha que utiliza a sequência de movimentos dos esportes
como recurso estilístico.

Em ambas as estruturas a hierarquia da informação é determinada pelo
tamanho das imagens e sua posição na página. A posição das estruturas
secundárias em relação a imagem principal ajuda a compor o fluxo de leitura.
A grande variedade de elementos na composição do infográfico do Estadão,
mediados pela estrutura fixa das seis colunas de texto para cada página,
organizou e equilibrou o fluxo de informação, mas gerou ruído devido ao
excesso de informação.
De forma inversa, a composição dos elementos do infográfico da Folha não
conseguiu confirgurar um fluxo eficiente de informação, apesar da relevância
do conteúdo como um todo.
A diferença entre os temas abordados e a configuração das infografias gera
variáveis que não podem ser diretamente comparadas para as suas análises
construtivas, em oposição aos placares do impeachment. Entretanto, a exploração de diferentes condições de produção das infografias nas equipes gera
outras variáveis que não se poderia supor em uma comparação direta. A
variação na aplicação dos elementos tridimensionais, a coleta de dados em
cada um dos casos e o espaço disponível para cada informação exemplificam
algumas destas variações.
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CONCLUSÃO
Toda peça de comunicação visual nasce da necessidade de transmitir uma mensagem específica;
em outras palavras, se cria porque alguém quer
comunicar algo a alguém.

Jorge Frascara

CONCLUSÃO

Esta pesquisa investigou os fatores determinantes para a construção visual
da infografia no encontro entre a teoria do design da informação, visualização
da informação e da prática profissional, mediante os dados coletados nas
entrevistas com os coordenadores de cada uma das equipes de infografia dos
jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo.
Para obter a abrangência necessária à análise de uma linguagem multimodal, foram discutidos aspectos relacionados a percepção humana, seus
modos de visualização através de estimulos internos (memória) e externos
(critérios visuais), critérios para a apresentação visual de elementos compositivos, como gráficos, tabelas, ilustrações, pictogramas, fotos, texto etc., tipos
de relações estabelecidas na construção de composições gráficas e como
a prática da infografia relaciona todos estes aspectos na construção de sua
composição a partir do trabalho em equipe.
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Um dos fatores determinantes para o desenvolvimento dos fluxos de
produção, o tempo, foi desconsiderado na análise. Nas entrevistas, os coordenadores não puderam determinar de forma exata o tempo disponível para
cada uma das etapas da produção e os valores aproximados poderiam induzir
respostas inválidas para a pesquisa.
Independente a essa variação, em todas as entrevistas o tempo foi apresentado como um fator problema para o desenvolvimento dos infográficos. As
demandas em ambas as redações são elevadas, o que reduz o tempo ideal de
produção da infografia, segundo os coordenadores. Concluiu-se com isso que,
o desenvolvimento de todas os infográficos analisados ocorreu aquém de um
“ótimo” de produção.
Comparando infográficos sobre um mesmo tema, conseguimos determinar as
diferenças e influências na participação da equipe nos processos e na escolha
dos critérios visuais adotados para cada publicação. Por isso, a metodologia
da análise constituiu-se no conjunto de três variáveis: o fluxo, as relações
macro e as relações micro.
Após a análise das entrevistas, alguns fatores como tempo de publicação,
equipe, espaço e recursos disponíveis puderam ser definidos como determinantes para a construção da infografia. Esses fatores foram preponderantes durante a análise comparativa dos fluxos de produção dos jornais pois
apontaram, quando comparados, divergências nas composições visuais de
cada infografia.
A análise dos aspectos visuais adotados foi feita a partir da influência da
equipe em sua construção e nos critérios apresentados para a constituição

do layout segundo o design da informação e da percepção (aplicada aos
elementos visuais).
A comparação entre layouts convergentes e divergentes enriqueceu a
pesquisa, pois com isso, outros aspectos determinantes para a composição do
infográfico foram apresentados.
Neste contexto, conseguimos determinar com essa pesquisa:
• Quanto mais diversas as habilidades da equipe, maior a chance de se
otimizar a produção do infográfico, produzindo a melhor representação visual
sobre o assunto e utilizando menos esforço da equipe em seu desenvolvimento.
A equipe pode determinar o layout, uma vez que os recursos gráficos utilizados em sua composição são os recursos presentes na própria equipe (nos
profissionais disponíveis para determinada demanda). Assim, quanto mais
variada for a equipe, maiores serão as chances de se obter os recursos necessários para determinadas representações.
Uma estrutura menos hierarquizada e mais horizontalizada, com a presença
de profissionais com habilidades variadas, é mais eficaz.
O número de profissionais envolvidos na produção de cada infografia é diretamente proporcional a complexidade de sua estrutura (composição visual,
conteúdo, série de publicações).

• Quanto mais planejada a infografia, melhor e mais eficiente será a apresentação de seu conteúdo.
Nos infográficos analisados, quanto maior o número de etapas de planejamento havia no fluxo de produção, menores eram os problemas de representação nas relações dos universos macro e micro.
A influência de outras áreas que não só a infografia no planejamento, aumenta
o número de etapas de produção e delimita um fator importante, a etapa de
aprovação do layout. Esta etapa existe para o desenvolvimento de todas as
infografias, no entanto, quando esta etapa é priorizada no fluxo de produção a
infografia tem sua representação gráfica otimizada.
A aprovação do layout não necessita, necessariamente, da inserção de outras
áreas no desenvolvimento da infografia.
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CONCLUSÃO

•O espaço das páginas e o tempo de publicação são determinantes para a
construção do conteúdo visual e informacional.
O espaço das páginas limita a quantidade de informação que pode ser inserida
na composição. O conteúdo deve ser balanceado de modo que não haja falta
de informação para a compreensão do contexto, nem excesso de informação
(ruído) que gere perda de informação.
O tempo de publicação quando extenso (série de infográficos), gera outras
demandas para a construção da infografia (diferentes das publicações
individuais): construção da linguagem visual que consiga englobar as variações de composição dos infográficos; gerar unidade entre as publicações;
facilitar a manutenção das infografias; e otimizar o esforço dos profissionais
nesta manutenção.
• Quanto mais demarcada é a hierarquia de leitura, mais efetiva é a obtenção
da informação.
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• Quanto mais interligados estiverem os conjuntos da composição, constituindo um fluxo informacional, mais efetiva é a obtenção da informação.
• Quanto mais condizentes com o objetivo do infográfico e com a semântica do
tema abordado forem os elementos, mais efetiva é a obtenção da informação.
A linguagem gráfica da infografia é otimizada quando sua estrutura, em todos
os aspectos (sintéticos e semânticos) constitui uma narrativa visual clara.
Todos os elementos e critérios visuais adotados na construção do infográfico
devem ser utilizados como suporte para o objetivo da informação.
Elementos desconexos da narrativa e ou informações excedentes prejudicam a
compreensão da informação.

Os fatores encontrados através da análise desta dissertação, se aplicados e
adotados, podem otimizar o processo de construção da infografia e de sua
composição visual.
De modo geral, podemos concluir que teoria e prática se conjugam na
construção dos infográficos. Porém, fatores inerentes ao processo produtivo
adotado, atualmente, nas redações, como a disponibilidade de tempo e equipe,
limitam sua produção e composição visual.
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ANEXOS

Anexo 1:
Transcrição
das entrevista
Entrevista realizada no Jornal Folha de
São Paulo em 07/12/2016. Entrevistada:
Adriana Mattos
Adriana Mattos: A hierarquia é: editora de arte, editora adjunta,
editora assistente. Na prática, o Kleber supervisiona mais a
infografia e a produção online e a Fernanda supervisiona a
diagramação.
Tamires: Então ele ficaria mais no online e ela mais no impresso?
A: Ele é online e infografia impressa, ela é diagramação de
página do diário e dos especiais. Isso de um modo geral, porque,
óbvio, acaba todo mundo ajudando em tudo. Aí tem eu, que não
tenho cargo, mas faço a coordenação da infografia.
T: Só do impresso ou dos dois?
A: Principalmente do impresso.
T: Mas você também mexe com o online?
A: Ajudo no online. Aí a nossa equipe de infografia, hoje em dia,
é composta por... a gente tem duas pessoas que vêm no período
da manhã, que é a Fabiana Martins e o Lucas Tofoli; antigamente
tinha uma produção de infografia feita na manhã, mas hoje em
dia a demanda pro online é muito mais forte, então, eles dois
que vêm no período da manhã acabam se dedicando a produção
digital muito mais do que fazendo coisas pro impresso então, hoje
em dia, eles, quase exclusivamente fazem coisas de produção
digital. No período da tarde, nós temos quatro infografistas
que cuidam da produção impressa diária, que são: o Gustavo
Queirotto, Luciano Veronezi, Tatiana Harada e Carolina Daffara.
Então essa é a nossa grande equipe, temos quatro pessoas para
a produção do diário, que a gente chama, e dos especiais que são
a produção de fim de semana e de grandes coberturas.
T: Dessas pessoas, alguma delas é específica? Por exemplo, esse
aqui é ilustrador, esse aqui mexe com 3d...tem aguma especificação?
A: Não são específicas disso, óbvio, todos fazem impresso e o seu
correspondente online - porque todos tem que adaptar as coisas
que eles fazem para a versão digital - mas cada um tem os seus
diferenciais: a Carol é ilustradora e o Veronezi é o cada do 3D e
também ilustrador. O Gustavo, hoje em dia, é o cara que responde
pelas grandes infografias, mais pensadas; que precisam ser
destrinchadas e ter um pensamento lógico por trás das coisas. E
a Tati é a nossa guerreira que tira tudo da frente e faz grande parte
da produção diária, as coisas mais objetivas ela tira da frente.
T: Você falou da produção online, vocês têm programador aqui
dentro?
A: Temos programador.

T: Então entra na equipe, não?
A: Aqui é mais equipe do impresso, mas aí temos a equipe do online
que é a galera que está ali; que, hoje em dia é: Pilker, Rubens
Alencar, Thiago, Angelo Dias e tinha o Zizi que foi embora ontem.
T: Todos são programadores, é isso?
A: É..também em áreas específicas, alguns são mais especialistas em umas coisas ou outras, mas detalhes dessa programação eu não sei tanto.
T: Mas se eu colocar que todos são programadores eu estou
certa?
A: Sim, sim.
T: O que você falou do Impeachment e das Olimpíadas, tem
alguém que saiu e precisava entrar?
A: Além disso, hoje em dia, nós temos dois colaboradores fixos qua
são o Pliguer e o Simon, que fazem coisas fixas. Agora, o Simon, por
exemplo, a gente tem uma série que são “Os desafios de Dória” que
sai uma página por semana no Cotidiano e ele faz sempre.
T: Então esses dois são os que sempre colaboram...
A:Isso, e o Kanno. A gente acabou de fechar esse especial do Zica
que saiu hoje e o Kanno quem fez. E aí tem o Asta e o William
Mur que estão no TV Folha, mas os dois são infografistas, eles
dois eram da equipe de infografia e quando teve essa reestruturação, que foi faz três meses, de juntar todo mundo em um
núcleo de imagem, eles foram pro TV Folha. Eles fazem também
da edição de vídeo e animação. E em grandes coberturas, por
exemplo, a eleição, o Asta ajudou a gente na infografia, porque
ele é o cara mais experiente aqui, então quando precisa de
reforço ele acaba ajudando.
T: Mas ele está inserido aqui ou só ajuda de vez em quando?
A: Ele não está mais na produção diária/específica, ele só ajuda
em casos emergenciais.
T: Então hierarquicamente ficou: A Thea, o Kleber, a Fernanda,
junto com você...
A: Não ela é acima de mim, ela é assistente.
T: Tá, aí essa galera tudo no mesmo...
A: O Asta é diretor assistente do TV Folha. O resto é infografia.
T: Você consegue pegar agora dois infográficos? Um de
Olimpíada e um do Impeachment?
A: Essa era a página que a gente tava dando do “Que esporte é
esse?” que era essa série onde saia um calendariozinho com
todas as modalidades Olímpicas e Paralímpicas que a gente foi
dando, primeiro até o dia da estréia da Olimpíada, daí, vieram as
paraolímpicas, daí veio a Paraolimpíada.
T: Vocês fizeram todos das Paraolimpíadas também?
A: Todos os paraolímpicos, sim. Na verdade, essa também teve
um outro cara ajudando, que foi o Davi Garroux, que foi cortado, e
fazia todos esses 3Ds.
T: O Davi é como se fosse um freela?
A: Não, na época ele era infografista.
T: E ele é especialista em alguma coisa?
A: Em 3D.

T: Vocês tinham dois especialistas em 3D, é isso?
A: Isso. A versão online dava todas as modalidades e tinha essas
animaçõeszinhas..
T: Ele animava 3D também? Os dois animam?
A: É, o Veronesi não faz tanta animação, faz mais estático. Uma
recente que o Veronesi fez foi do metrô, mas eu não vou lembrar
a data exata, mas a gente deu a explicação de como funcionava
a escavação do metrô, o tatuzão...também foi uma página gráfica
que ele fez todo em 3D, foi a campo...Veronesi é o cara que faz
mais ide trabalho, vai fazer a apuração no local, acompanha, faz
levantamento...enfim.Vamos lá, pegar alguma coisa grande que
tenha saído. Durante as Olimpíadas não teve mais coisas muito
grandes, eram mais....a não ser coisas de infraestrutura.
T: Mas pode ser esse mesmo. Essas também são boas pra mim
A: Essa é da cerimônia de abertura das Olimpíadas,o 3D o
Veronesi fez e o Gustavo montou o layout da página e fez outros
elementos.
T: Essa daí é única? Só tem essa ou tem dos outos ginásios
também?
A: Essa é só da abertura. Dos outros estádios tem também...
Nesse caso você pode olhar no acervo e ver coisas que te
interessam e aí eu explico específicamente.
T: Na verdade, eu precisava que você me falasse se tinha, por
exemplo...porque as vezes você fala assim: “Tem esse daqui,
mas a gente deu pra um cara e o cara fez e me entregou pronto”,
entendeu? Aí eu não consigo saber se é interessante ou não. Mas
a gente pode pegar aquela que é um série e você me conta como
foi. Por exemplo: a demanda veio de onde? quem que pediu?
como vocês chegaram nessa...?
A: Já é de praxe, todo ano de Olimpíada, ter essa coisa de explicar
os esportes, nos outros anos a gente já fez isso de maneiras
diferentes. E esse ano, a editoria de Esporte, que na época era o
Naief Haddad, ele decidiu que seria uma série que a gente daria
meses antes das Olimpíadas - aquela ideia de páginas de colecionador...
T: Vocês fizeram uma reunião? Como decidiram? Todo ano
faziam?
A: É uma demanda que já existe. É de praxe, em um ano de
Olimpíadas, ter esse foco e eles decidiram por uma série, não
seria uma coisa concentrada, houve uma discussão em que
formato seria feito e acabaram decidindo que seriam várias
págianas dadas ao longo dos meses e que a série se completaria
no início da Olimpiada. Teve esse cálculo pra ver quantas vezes
por semana a gente teria que dar, quando teria que começar a
série para a gente poder terminar assim que começasse as
Olimpíadas.
T: Olímpico e Paraolímpico, tudo junto?
A: Sim
T: E quem decidiu isso? O editor ...?
A: Acho que a responsabilidade é do editor do caderno; quem
palpitou. Os detalhes eu não sei, existem as conversas com a
secretaria, enfim, isso é deicidido em conjunto com a direção do
jornal.
T: Mas ninguém da infografia decide junto? A demanda só vem?

A: Sim, vem a demanda e as vezes a gente dá opinião; essa coisa
de quantidade de vezes por semana, nessa reunião a gente já
fez parte, para decidir quantas por semana ia ter, quando que ia
começar, até porque depende da nossa capacidade de produção.
Não poderia fazer três vezes por semana se a gente não tivesse
condição produzir e publicar isso.
Houve uma reunião do editor com a Thea, que é a editora de
arte, eu particpei, e o Pilker, que era o infografista responsável,
o Cleber e a Mariana Lajolo, que era a repórter responsável pela
produção de conteúdo, e esse grupo teve as decisões de frequência e quando ia começar e terminar.
Então, a gente uma escala, até ta dia da semana precisava
entragar o conteúdo, daí o infografista entregava uma prévia do
layout, o Davi Garroux entregava uma proposta de 3D, e aí a gente
ia fechando tudo isso e fechava toda segunda e toda quinta, que
ele saia de terça e sexta; então a gente fechava duas vezes por
semana. Era uma produção super intensa, o Pliguer só ficou, na
época, fazendo coisas só para esse especial e o Davi também,
praticamente, só produzindo os 3Dspara esse especial. E eu
era responsável pelo fechamento da redação: fazia os últimos
ajustes, repasses, correções e finalização.
T: Apenas voltando. Decidiu que ia ter a demanda e tudo mais.
Daí como dividiu o trabalho?O quê cada um fez específicamente?
A: A Mariana Lajolo era produção de conteúdo, a reporter responsável, ela ia trazer as informações sobre cada modalidade e
fazer o levantamento, passava essa informação pro Pliguer, que
era o infografista, que nesse momento já estava trabalhando
de colaborador pra gente - não era contratado. O Pliguer tem
o processo dele, faz um levantamento próprio, contribuiu com
informações acrescentou algumas coisas...
T: Ele também fazia levantamento?
A: Sim. E aí ele fazia a proposta de layout em cima desse
conteúdo todo, qual era a disposição da págiana, enfim.
T: Mas quando ele fazia a proposta, era de uma página só? ou já
fez pensando que ia ser uma série?
A: Não, isso já tinha sido definido. Anteriormente a gente já tinha
decidido exatamente qual dia seria qual modalidade, se seria
uma página ou duas páginas no dia, qual espaço ocuparia no
jornal. Isso tudo é definido logo no começo, antes da produção
efetiva; inclusive isso envolve produção, tem que reservar páginas
livres no jornal, Cardeno Esporte normalemnte engloba duas
páginas, pra você publicar uma página inteira gráfica você tem
que fazer o pedido para ter uma página livre, sem anúncio.
T: O Pilker fez o layout e quem aprova o layout?
A: A gente tinha um grupo de email, ele manda pra todo mundo
- normalmente, pra Tea, pra mim, pro Cleber, pro Naief e pra
Mariana - todo mundo olha, faz suas observações, os ajustes
necessários, ele vai adaptando. Nesse meio tempo o Davi
Garroux estava produzindo o 3D que era a ilustração da página
e manda pro Pliguer inserir com tudo e aí tinha os ajustes
finais de correção de texto e repasse e etc. E também existia
uma produção paralela que era a produção desse site que eu te
mostrei; teve bastante foco no digital para essa série.
T: Então tinha a primeira correção de vocês e depois ele remandava o layout...daí como que fazia?
A: Normalmente, ele mandava o arquivo finalizado e no dia do
fechamento sempre tem umas últimas correções, na hora de
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fechar a gente põe na página e imprime e o editor dava uma
última lida para ver se tinha mais alguma coisa, corrigia uma
coisa ou outra, normalmente, coisas menores, não estruturais erros ortográficos ou coisas do tipo.
T: E a gente pode ver o layout então?
A: Sempre tinha as mesmas divisões: Calendário, explicações
específicas de área de proteção, regras, sempre tinha essa lenda
e como o Brasil foi nos jogos.
T: Essa parte de cima era fixa então?
A: Mais ou menos fixa. A estrutura é fixa, aí aqui os equipamentos, algumas curiosidades e as vees uma ou outras modalidade tinha um ítem a mais dependendo da sua especificidade,
mas a estrutura se repetia.
T: E o que já é do jornal que vocês já tem de padrão e vocês têm
que usar?
A: O projeto gráfico para esse caderno foi feito especialmente
para essas Olimpíadas, foi feito pelo Márcio Madura e essa pagina
era um filhote desse projeto gráfico.
T: Então o que que tem? Fontes?
A: É, a família de fontes a gente sempre usa as fontes da Folha
que são Folha2 e unit - família da Unit. E a estrutura é sempre
a mesma: calendário, Brasil nos jogos, a lenda, regras,equipamentos, curiosidades e o grande 3D. A família de fontes sempre a
mesma e esse foi o loguinho que foi desenvolvido específico para
o caderno de olimpíadas desse ano e aí vai um pouco da característica do infografista também; o Pliguer sempre tem essa
linguagem mais minimalista, quase técnica, então isso segue
o padrão dele e, obvimanete, por isso a gente escolheu ele para
fazer isso.
T: Mas a parte de iconografia é dele ou e da Folha?
A: A produção é dele, mas conversando com os princípos gráficos
da Folha.
T: Como vocês decidiram que era página dupla? Era demanda do
jornal, ou, vocês achavam que precisava?
A: Era uma combinação,porque, óbvio, você não pode exagerar
na quantidade de página que vocês está usando, mas existiam
situações específicas em que o volume de informação era muito
grnade para concentrar em uma págiana só, e algumas modalidades foram agrupadas - volei com volei de praia - então quando
tinham duas modalidades juntas, ou, nesse caso do atletismo que
você tem que contemplar todas as divisões e provas praticas; nos
paraolímpicos também teve divisão mais temática juntando as
modalidades -todas as ed quadra, todas as de água - daí precisava de mais página mesmo.
T: Essa escolha de layout tem a ver com o online, ou, eles foram
desassociados? Esse foi pensado só para o impresso?
A: Não, esses dois foram pensados juntos; foi um trabalho
pensado todo junto. A linguagem pensada do online segue a do
impresso e vice-versa, a valorização do 3d como imagem ilustrativa depois todos os elementos, esse projeto foi todo redondinho.
T: Vocês escolhera o 3d por algum motivo específico?
A: Foi uma opção editorial. Das várias maneiras que a gente
poderia ilustrar a modalidade - poderia ser uma ilustração
realista, uma foto - a gente acabou chegando nesse linguagem
da repetição que foi uma proposta do Davi que a Tea gostou e

aprovou.
T: Mas vocês escolheram o Davi por ele fazer 3d, ou, foi o
contrário - o Davi que ia fazer e ele que incluiu o 3d?
A: Não. Ele estava fazendo uns testes com essa coisa de
repetição, que foi uma linguagem que a gente buscou bastante e
a gente decidiu usar nesse projeto que casaria com essa série, aí
ele foi escalado para fazer todos os desenhos.
T: Então foi uma decisão de coordenação.
A:Sim.

Entrevista realizada no Jornal Folha de
São Paulo em 10/01/2017. Entrevistada:
Adriana Mattos
Adriana Mattos: Como funcionava o processo do Placar: da parte
de texto, tem, normalmente, uma ou duas reporteres responsáveis pela parte de arte, então elas coordenavam essa parte
das informações, mas todo o levantamento de voto, antes da
votação, era feita pelos repórteres, então os repórteres ficavam
ligando pros caras perguntando qual era a opção de voto. Ai eles
tinham um controle nnuma planilha; todo dia eles faziam isso,
então tinha uma planilha por dia com todos os votos de todos
os deputados e eles iam tabulando isso. No dia da votação isso
era divulgado o site e as meninas pegavam o resultado final e
passavam pra gente. Então isso era sempre fornecido por uma
planilha com todos os votos de cada deputado.
Tamires: Essas duas meninas eram meio repórteres meio da
área? Como assim?
A: Não, elas não são da área elas são repórteres, mas eram
responsáveis por cuidar das artes, na parte de texto das artes.
T: E essas duas eram de um caderno específico?
A: Sim, da editoria de Poder. Esse aqui foi, pelo que eu vi na
pesquisa, o primeiro layoutque a gente fez. Então tinha um
problema de mostrar a divisão das opções e ao mesmo tempo
até onde o eram os votos necessários. Então, você tem esse
bloco em amarelo todo de quem era a favor do Impeachment e
aqui tentando mostrar que faltava isso para chegar ao número de
votos mínimos. Mas, enfim, no final das contas acho que não foi a
maneira ideal, mas foi logo a primeira o que a gente fez.
T: Isso foi publicado?
A: Foi publicado, no dia 13 de abril. A meneira de publicar sofreu
várias variações, óbvio, tudo depende da quantidade de espaço
que tem, as vezes a gente não tinha uma página inteira então
virou uma lista para mostrar os votos, porque aqui não cabe com
fotinho então aqui era uma página só. Eu peguei umas primeiras
páginas, também, para ver como isso acabava entrando numa
primeira página, mas só de curiosidade.
T: E por quanto tempo vocês publicaram esse?
A: Talvez até seja bom dar uma conferida, mas eu acho que eu
peguei todos. Esse foi de 13 de abril e a votação foi dia 17, então,
até lá foi praticamente todo dia dando alguma coisa; ou em
menor ou em maior escala. Aí, no dia da votação, na primeira,
saiu todas as opções de voto em forma de lista e lá dentro o
graficão.

T: Por que mudaram as cores da primeira pras outras?
A: Pois é... eu não sei,eu não lembro porque mudaram as cores,
confesso. Provavelmente foi um pedido da Tea.
T: Mas vocês tem cores específicas para representar algumas
coisas?
A: A gente acabou indo pra nossa representação de cor de
partido: PSDB azul e PMDB vermelho. Quando a gente tem que
representar alguma coisa a gente acaba fazendo assim, mas essa
aqui a gente estava usando o amarelo pro Impeachment. Todas
as artes de Impeachment estavam saindo em amarelo, tanto que
esse caderno que eu te mostrei era todo preto e amarelo, então,
acho que acabou sendo essa opção para amarelo aqui, para
mostrar quem era a favor do Impeachment.
T:Então antes as suas publicações eram todas em amarelo?
A: Mas em artes em geral, não do Placar; pequenas artes que a
gente fazia, gráficos, era sempre em amarelo. Acho, que provavelmente até acharam que não funcionou; que as cores não
estavam boas.
Está um pouco festivo demais essa paleta aí acabamos mudando
para uma mais sóbria puxando para as cores dos partidos.
T: E tem algum motivo específico para terem fotos?
A: Isso foi uma exigência da direção, que queria a carinha de todo
mundo associado aos votos, sempre que possível. Tinha vezes
que a gente não tinha espacço para dar página dupla, então
acabava saindo opções resumidas. Mas isso já era exigência da
direção, de partida, que tinha que ter a carinha de todo mundo.
T: Nesse caderno de Poder, tem cores específicas que vocês
sempre usam nele?
A: A paleta de infografia tem cores específicas, que é o laranja e
o vermelho; é a nossa paleta de infografia para o jornal todo. É
essa paleta aqui.... Esse é o manual de infografia de 2010. Essa
é nossa paleta padrão de infografia geral do caderno. Como eu
falei, nas artes de Impeachment a gente adotou o amarelo, todas
as artezinhas que saiam no Poder puxavam para o amarelo; era a
cor auxiliar do Impeachment.
T: Então vocês publicaram esse Placar durante alguns dias? Cada
vez de um jeito, mas em alguns dias?
A: É...teve essa primeira tentativa, que a gente reviu e depois fez
uma coisa sequencial, sem dividir por bloco, e mudou a paleta
porque essa, claramente, não funcionou. Teve algumas variações
em função da disponibilidade de espaço, de dar em uma página
ou uma página dupla.
T :Você consegue me falar quanto tempo vocês demoraram para
desenvolver o primeiro e depois como foi a sequência?
A: Eu não vou lembrar exatamente quanto tempo a gente
demorou. A gente tinha, normalmente, três pessoas que
cuidavam disso, o Asta, o William Mur e o Gustavo Querollo; eles
revezavam entre si. A maioria das vezes era o Asta que cuidava
e de vez em quando ,ou, ele precisava de ajuda, ou, estava
fazendo outra coisa e ai um dos outros pegava. Mas ele criou um
chassi no in Design, que trabalhava com uma tabela, então era
mais fácil de preencher, porque na hora que você reordenava as
coisas (mandava tudo pra frente) era mais fácil, enfim. Entre um
sistema lá que não era tão manual, era automatizado, porque se
você mudasse uma pessoa de lugar era uma trabalheira para
ajustar, então isso também foi evoluindo a medida que o processo

todo foi andando. Cada vez esse chassizinho básico foi melhorando.
Agora, eu não lembro quanto tempo ele demorou para produzir
o primeiro. A gente passou o projeto pra ele e ele foi produzindo; não lembro exatamente quanto tempo foi. Mas no dia a dia
fechar isso era bastante complicado, porque a apuração era feita
durante o dia, ou, durante alguns dias e isso tudo chegava muito
em cima da hora do fechamento, então as vezes a gente tinha
meia hora pra montar o PLacar inteiro; era super apertado. Alias,
no dia da votação foi ainda mais dramático porque a votação
foi super tarde e mesmo vindo a informação do site e a gente
tendo acesso a planilha, você botar tudo lá e depois conferir
tudo: coferir nome, conferir partido, conferir voto, era tudo um
processo muito demorado e a gente não tinha tempo. Então, foi
sempre no limite.
T: Então sobre os diários...o Asta automatizou no In Design pra
fazer, aí diariamente alguém ia atualizando? Quantas pessoas
iam atualizando em geral?
A: Isso. Então, era um dos três e aí, dependendo da complexidade, as vezes tinha alguns gráficos associados, aí as vezes outra
pessoa pegava e dependendo de como tava o dia mais de uma
pessoa trabalhava nessa página específica.
As vezes alguém pegava essa parte de cima e o outro cuidava
só do Placar. Porque as vezes tem que ficar trocando fotinho,
tem que ficar trocando nome, então é um processo que, mesmo
sendo automatizado, ainda assim é um processo super... as vezez
saia o cara da cadeira, entrava suplente, então tinha que trocar.
T: Esses gráficos de cima sempre mudavam? ou tinha um
padrão?
A: Tinha mais ou menos o mesmo padrão. As vezes mudava em
função do espaço; as vezes era maior, quando tinha mais espaço,
as vezes ficava menorzinho.
T: E para conferir passava por quem?
A: Essas mesmas meninas que cuidavam da arte do Poder,
imprimem e ficam lá conferindo de um em um.
T: Passava por vocês também?
A: Conferência são elas quem fazem. Óbvio, quando o Asta monta
ele já está fazendo uma conferência, mas a revisão final elas que
fazem.
T: Mas não passa por vocês da coordenação nem nada?
A: Da conferência não.
T: Mas quando ele finaliza ele passa pra você?
A: Sim, sim, sim.Mas aí eu estou olhando mais a parte gráfica; se
os gráficos estão ok.
T: Mas só por você?
A: Não, no caso deste que é uma coisa grande acaba passando
por todos para dar uma olhada. O Kléber, por exemplo, ou a Tea.
Todo mundo participa. O editor de Poder também, ai participa
mais gente, até a secretaria. Todo mundo da uma olhada pra
ver se está de acordo, sem precisa de mais mais informação ou
menos. “ah, vamos incluir um gráfico por estado”, “vamos dar
mais destaque pro placar final”. Aí a gente vai pesando em função
dos pedidos também.
T: Então tinha pedidos diários?
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T: Não são vocês da infografia?

T: Mas vocês acompanhavam?

G: Não, a direção achou melhor a gente dar na ordem que (já tinham
passado a lista pra mídia) seria a votação.

G: A gente tinha o feedback com a Fernanda todos os dias. A
fernanda falava “Brasília vai me mandar um que mudou, não
sei ainda. Segura um pouco. Antes de a gente baixar o arquivo a
gente falava com ela.

T: A mesma direção que pediu o infográfico?
G: A mesma direção. Os diretores de redação. Só que nesse
caso, tem uma particularidade que é o seguinte, a programação não estava prevista pra isso e quando veio essa ordem
não tinha como a programação colocar na ordem que veio a
lista, demoraria dois/três dias para fazer e a gente ia publicar
no dia seguinte. Então eu e a nossa editora, Beth, passamos
a noite com a lista na mão fazendo, de um dia pro outro,
colocando um por um na ordem; depois isso foi revisado. Isso
durou 16h de trabalho para fazer um por um, porque se você
erra um tem que refazer todos. Então eu chegei era quatro/
três e meia da tarde e saí as nove da manhã.
T: Mas aí você fazia como? Baixou todas as fotos... ?
G: Eu peguei a tabela do placar anterior, montei todo um grid
pra colocar a foto e ela não sair e aqui embaixo deci o placar
do dia anterior. Então “ah é o Abel primeiro”, pegava o Abel,
colocava ali...
T: Colocava ele azul... Ou ele já tava?
G: Não, ele já tava azul, mas na lista gente já tinha se tinha
mudado de um lado pro outro.
T: Aí vocês trocava a cor..?
G: Trocava a cor. Então, a gente saiu com a reporter Fernanda
chegando no outro dia cedo.
T: Mas quem revisou?
G: Foi a Fernanda junto com quem dividiu o trabalho ali,
porque tem que tere muita atenção, não pode errar, a margem
de erro pra isso é zero. Então se você esquecer de alguém
ou pintar a cor diferente prejudica a imagem. Se um cara
de repente ver que ele está vermelho mas ele era azul e
vice-versa ele vai ligar aqui e processar o jornal e teremos que
enviar uma errata.
T: E esse gráfico que mudou, quem determinou?
G: A gente aqui da infografia. A gente percebeu que, pelo histórico de planilhas que a gente tinha, dava pra fazer umas evoluções de cada partido.
T: E aí vocês decidiram eliminar o texto?
G: É, porque o rito, que era fixo aqui, não tinha mais sentido,
porque estava contecendo aquilo ali. Ele tinha sentido porque
ia pro senado, mas era muito mais importante mostrar a
evolução de cada partido do que deixar o rito ali.
Tamires: Outra pergunta: vocês estavam fazendo esse infográfico, foram uns 15 dias?
G: Desde o dia 4 até o dia 17,14 dias.
T: Mas, pelo que você falou, depois de um tempo a Fernanda
trocava, ou, um jornalista trocava e ficava alguém da web só
pra se tivesse algum problema
G: É, a Fernanda recebia todos os e-mails, recebia todas as
informações, e avisava “Olha, vai ter uma troca”/ “Tem troca
hoje”. As vezes, acontecia do placar se repetir no dia seguinte,
ninguém se manifestava.

T: Mas, então, vocês acompanhavam para publicar.
G: É, para montar o infográfico. porque no online ele era mais
automático.
T: Mas para mudar os detalhes, você diz?
G: Os detalhes, os números. Porque no online era tudo
automático, enquanto a Fernanda colocava na planilha
qualquer código que a gente sabia que tinha aqui, no online já
tava funcionando; não precisava sair no impresso pro online
atualizar. E essa aqui foi a capa desse dia. Através dessa
programação foi possível montar isso aqui.
T: Isso aqui foi programação?
G :Foi, quer dizer, o Fábio montou o layout, mas pra gerar
todos esses nomes certinhos e tudo mais, a programação que
fez. Não tinha como ficar digitando um por um, porque uma
hora ou outra mudava o espaço e tudo mais. A programação
abriu nosso horizonte para outros gráficos, entendeu?
T: Mas vocês já tinham usado isso antes?
G: Já. Conforme as possibilidades de dados, o conteúdo que a
gente tinha do histórico de placar daria para fazer mais coisas,
mais análises. Mas a capa qe foi gerada foi via programação
e o resultado é isso aqui: bate aqui 350...350, e os indecisos
e não quiseram responder. Então, na verdade, ele é resultado
mais da programação do que do impresso. Porque tem duas
vertentes uma é a programação que a gente aproveita pro
impresso, que é esse caso, e esse caso que eu vou te mostrar
que o impresso foi pra web, que é o ao contrário. Então, foi
bom você pedir esses dois exemplos porque mostram onde
nasce, entendeu?
T: Então está bom, esse aqui é o das Olimpíadas, agora.
G: Esse aqui é um caderno que saiu 28 de outubro de 2015 e
a gente teve Olimpíadas em Julho/Agosto de 2016. O Jornal
Estado de São Paulo tem uma tradição, a gente fez isso na
Copa do Mundo, de publicar todos os 12 Estádios,da copa, bem
antes de começar a Copa, pois o trabalho de infografia, nesses
casos de grandes eventos, é de apresentar antes que aconteça
o evento, porque não tem muito sentido você dar no dia do
evento porque o cara vai estar lá, não vai ler o jornal, enfim.
Então na Copa do mundo a gente publicu quase um ano antes
todos os Estádios, o corte, como foi feito, teve estádio qe foi reformado, teve estádio que partiu do zero, teve estádio que sofreu
pequenas reformas e outras coisas de mobilidade, enfim.
Voltando para esse cara aqui, a gente não podia deixar a
oportunidade de mostrar algumas coisas do Rio, como a gente
fez na Copa, da estrutura, porque lá era tudo novo, só alguns
iam sofrer adaptações - que eram o Complexo Deodoro, a
Arena Maria Lenca que foi reformado.
Isso aqui partiu da infografia pra redação (não foi da redação
pra infografia), o Fabio Salles, Regina Elizabeth, junto comigo,
nos sentamos e falamos: “vamos propor pro jornal, principalmente para o Caderno de Esportes, mostrar tudo que está
sendo feito e construído no Rio de Janeiro. Aí começamos as

A: Sim, sim. “Ah, isso funcionou bem”, ou, “vamos mudar isso,
vamos mudar aquilo”.

T: Nesse daí, qual era a interferencia de vocês? Por “vocês” quero
dizer a coordenação.

T: Você lembra de alguma coisa que eles pediram?

A: Primeiro: ter certeza que as coisas estão fluindo; que estão
acontecendo, que a informação está chegando, que a gente
vai ter tempo hábil pra fechar, tomar essas decisões de o que é
possível fazer no tempo que a gente vai ter - “ah, eles querem
com carinha, separado por partido, por ordem alfabética...”
“ não isso, não da pra fazer em meia hora, bvai ser impossível
reorganizar todas as carinhas, então vai ter que ser de tal, ou, tal
maneira”.

A: Não vou lembrar específicos. Esse aqui por exemplo foi mais
um pedido; de incluir votação por estado, mas não lembro em
quais circuntâncias aconteceram. Aqui tem também, voto por
estado, sitados na operação lava-ajato e votação por bancada,
então você vai sempre adicionando informação ao Placar final.
T: E tem algum motivo específico pra ser gráfico de barra?
A: De barra aqui? Qual seria a alternativa? Acho que esse é o que
funciona aqui.
A: No do senador, por exemplo, que foi a segunda votação, a gente
fez uma opção que saiu várias vezes que foi a opção sem carinha;
que era só voto. Também por uma questão de espaço, mas dessa
vez nem foi tanto o espaço, em lguns momentos eles achavam que
não precisava da carinha. Aí saiu várias vezes assim.
T: Mas esses, por exemplo, que eram alternativas, vocês
demoravam quanto tempo? (quando não era o carômetro)
A: A primeira vez que faz sempre demora mais, porque você tem
que montar um “chassizinho”, depois,pra fazer as alterações,
teoricamente, é mais simples, mas como envolve muita informação, muito detalhe, é sempre complicado motar um negócio
desses. E o tempo era sempre muito apertado. E a chance de
ter um erro numa tabela dessas é muito grande então você
precisa ter um cuidado enorme pra montar, pra revisar, pra não
atribuir um voto errado pra uma pessoa...é sempre bem complicado montar isso, mas no dia era isso; a gente tinha meia hora
40 minutos, uma hora, no máximo pra finalizar desde a hora que
chegava a lista com os votos até a hora do fechamento.
T: Uma hora pra bater tudo? Mas, por exemplo, levava o mesmo
tempo para atualizar esse carometro e para fazer esse grafico
que você acabou de me mostrar?
A: Esse aqui você diz?
T: Isso..que você falou que reduziu e tudo mais. Era o mesmo
temo que vocês tinham?
A: Não, não. Esse que não tem fotinha é mais simples, bem
mais simples. Esse é uma lista mesmo, então é mais simples
de manipular, o das carinhas é que é mais complicado, qualquer
mudança na ordem aqui complica a vida.
T: Mas vocês tinham o mesmo tempo para os dois, é isso?
A: É, mais ou menos, sim. Porque o levantamento era feito todo
dia e aí, em algum determinado momento essa informação
chegava pra gente, então, era mais ou menos na mesma hora.
Outra mudança, no começo a gente tava fazendo... está vendo? tem
um blocão de a favor, um bloco de contras e os indecisos e tal, mas
o resultado final foi por ordem de votação e então não está mais
separado por bloco, mas também é uma necessidade do tempo,
porque iam sair os vots e a gente ia incluindo aqui. Se depois que
saissem os votos a gente ainda tivesse que reordenar tudo por voto
ia ser complicadíssimo. Então acabou saindo por ordem de votação.
T: Então não foi um pedido externo?
A: Não, foi por necessidade, para viabilizar fechar aquilo num
tempo hábil, durante a votação que estava acontecendo anoite.
“repassando o outro” - de olimpíada

Então essas deicisões do que é possível fazer com o tempo que a
gente tem, que horas que a informação precisa chegar, qual que é
o tempo limite, essas coisas todas a gente que acaba negociando,
tanto com a editoria quanto com a secretaria. Como viabilizar a
produção da informação que eles querem, mas num tempo viável,
porque tem vezes que, simplesmente não é possível fazer. Nesse
caso que envolve muita informação e uma mão de obra dificl/
complicada, você tem que ficar negociando o tempo todo.
E , de maneira geral, uma revisão gráfica, para ver se está tudo
seguindo O.K., se está seguindo os padrões, se é essa maneira
que a gente quer apresentar a ainformação, se é essa paleta
de cores que vai entrar, se isso está funcionando o não, se está
sendo legível a informação que quer passar, esse tipo de coisa;
mais macro.
T: Fiquei na dúvida. Quando você falou “Essa paleta de cores
não funcionou e a gente mudou” vem de vocês esse pedido ou
vem externo?
A: Então, eu confesso que eu não lembro, específicamente desse
caso, quem pediu pra mudar. Posso até perguntar pro Cléber. Vou
perguntar pra ele, para ver se ele lembra.
T: Mas, em geral, é de vocês, ou não?
A: Sim. As vezes a secretaria pede também. Mas em geral é. A
gente olha e vê “isso não deu certo, vamos mudar uma coisa ou
outra”. Mas pode vir dos dois, pode vir de dentro ou de cima.
T: Outra coisa que eu fiquei curiosa: esse processo que você falou
do In Design, você falou que vocês foram melhorando o processo,
mas foram melhorando por que vocês fizeram ou por que vocês
colocaram ferramentas? Por que vocês fizeram mais vezes e
foram pegando a prática, ou,...?
A: Os dois, com certeza, os dois. mas o Asta foi criando
mecanismos no In Design que facilitavama vida: ancoragem
da foto, você poder incluir uma célula e tudo andar ao mesmo
tempo, ele criou ferramentas que facilitaram a vida e alem do
mais, óbvio, você vai fazendo várias vezes e vai pegando um
pouco da prática. E o que você quer desse então?
T: Que caderno que é?
A: Essa foi uma série especial “Que Esporte é Esse”, que saiu
dentro do caderno do Esporte. Começou no dia 5 de abril, foi até
antes da Olimpíada começar, depois, voltou depois da Olimíada
pros esportes paraolímpicos e aí foi até as Paralimpíadas
começarem.
A ideia era públicar duas vezes por semana uma página explicando uma modalidade. As vezes algumas modalidades eram
combinadas e as vezes uma modalidade só.
T: Você falou que tinha tantas páginas determinadas, mas elas
eram determinadas, ou elas eram fixas?
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A: Antes da série começar a gente definiu o calendário. Isso foi
negociado com a secretaria, com a direção, com a gráfica, porque
a gente precisava de uma página inteira livre sem anúncio,
específica pra isso, então esse calendário todo é negociado com
todo mundo que precisa estar envolvido. E com os esportes já
divididinhos pra gente saber exatamente quantos dias seriam
necessários para dar tantas modalidades até o começo da
Olimpíada, para fazer o calendário funcionar.
Esse calendário foi proposto pelo editor de esporte da época
e pela reporter responsável por essa série. Eles fizeram uma
proposta e negociaram com a direção e com a gráfica e fecharam
esse calendário. A partir daí a gente seguiu o calendário e ele não
não foi mudado nem uma vez.
T: Mas como esse é um caderno especial, por exemplo, as cores
e esse tipo de coisa, vocÊs desligam do que é o “Padrão da
Folha”? Ou vocês seguem?
A: Foi criado um projeto gráfico específico pro caderno de
Olimpiíadas, quem fez foi o Márcio Freitas que é um colaborador,
um design que trabalhou na Folha durante muito tempo e hoje
em dia ele faz colaborações constantes, ele é especializado em
fazer projeto gráfico. Ele desenvolveu o projeto gráfico do caderno
de Olimpíadas da Folha.
Aqui ainda não tinha estreiado o caderno de Olimpíadas, isso era
uma página dentro do caderno de esportes, mas ele já seguia
a linguagem do caderno de Olimíadas da Folha: ele tinha o
loguinho da Folha pra 2016, a paleta de cores (paleta mais leve), a
brincadeira com as transparências; isso tudo seguia a linguagem
gráfica do cardeno de Olimpíadas. E ele é diferente do nosso
projeto do dia-a-dia. Era uma coisa fora do padrão.
T: Mas dentro disso tem algum modelo fixo?
A: Para esse em especial, a gente seguiu um chassizinho
também. Tinha sempre logo, nome da série e modalidade, com
a linha fina, esse rodapé também era fixo (do calendário), tinha
sempre o elemento visual (3D desenvolvido pelo Davi Garro) e a
parte infográfica que o Pliguer que fazia. Então, eram sempre os
mesmos elementos; era uma composição com uma variação em
cima disso.

A: De modo geral, óbvio que houveram alguns atrasos, mas
enfim, o nosso plano era sempre fechar na sexta-feira as duas
modalidades da semana seguinte. Então, aí você vai colocando o
trabalho todo pra trás. A reporter mandava o texto com bastante
antecedência pro pliguer, até o começo de uma semana o Pligue
mostrava uma proposta inicial de layout, a gente avaliava, sugeria
alterações, ou, não, fazia o levantamento das fotos que iam
entrar na página. Enquanto isso o 3D estava sendo produzido, e
aí ele - porque isso é um 3D mesmo, que você pode movimentar
em qualquer posição - selecionava a posição que ele queria, ou,
Davi sugeria uma posição específica, ou, a gente em função do
que ficava mais legal e aí sugeria ro pliguer pra ele já montar um
layout com determinada fotografia. Aí o Pliguer mandava uma
versão finalizada, a Mariana Lajolo, que era a reporter, fazia a
revisão de texto e as alterações e, teoricamente, na sexta-feira
chegaria a verção final revisada, com fotos e com 3D que a gente
publicaria na terça-feira e na sexta-feira seguinte. Terça e sexta,
ou terça e quinta...agora deu branco.
Aí, normalmente, no dia do fechamento o editor de esporte ainda
dava a última olhada, fazia as últimas revisões e eventualmente
alterava alguma coisa.
T: Então era tudo ao mesmo tempo..
A: Ao mesmo tempo.
T: E em, mais ou menos 5 dias?
A: A parte do Pilker, acho que sim, uma semana. Mas a Mariana
já produziu o conteúdo antes e já passava pra ele o conteúdo com
mais antecedência.
T: Então, pra montar tudo você diz ua semana?
A: É, pode se dizer que, tirado as excessões, era um processo de
uma semana.
T: O menino que estava fazendo o 3D (o Davi) já estava fazendo esse
estudo e por isso vocês decidram usar esse estudo num caderno?
A: É. Ele estava fazendo experimentações com essa linguagem do
3D e aí ele apresentou pra Tea e ela achou que seria legal usar
essa linguagem nessa série.

T: Deixa eu perguntar do outro, que na verdade eu esqueci. No de
Impeachment, vocês também tinham elementos fixos na página?

T: Mas ele fez modificações nessa linguagem até chegar..?

A: Tinha. Tinha, pelo menos, o resuminho do placar (placar
geral em cima), que fazia a contagem dos votos a favor e contra
e quantos votos eram necessários, isso era importante. Essa
barrinha foi crescendo ao longo das semanas até ultrapassar o
mínimo de votos necessários pro impeachment ser aprovado.
Isso era obrigatório, aí alguns outros gráficos entravam em
função de pedidos ou de espaço.

T: E ele fez junto com o Pliguer, que estava montando, essas
experimentações e testes...?

T: Então alí era só o cabeçalho fixo, o resto era variável?
A: É.Isso aqui também é obrigatório, que é a legendinha de cada
célulinha (nome, partido, voto, tal)
T: De como visualizar cada célula...
A: Isso, exatamente. O navegadorzinho.
T: Uma coisa que eu acho que não tinha te perguntado da outra
vez. Quais os tempos de fazer cada coisa? Como era feito para
montar isso? 3D era feito ao mesmo tempo? Ele já sabia que
tinham essas modalidades? Como foi feito o chassi? Quanto
tempo demorou todo esse processo?

A: Sim, sim. Ele foi evoluindo ao longo da série.

A: Não, essa parte do 3D era só do Davi mesmo. A gente também,
eventualmente, sugeria aumentar definição, aumentar contraste
de cor, mas eram detalhes.
T: De movimento de coisas era mais ele que definia?
A: Sim
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abastecia com os dados e compartilhava com a gente na programação da infografia.

Tamires: Primeiro: o infográfico do Impeachment.

T: Mas deixa eu perguntar, você falou que pegou as fotos...os
nomes e os partidos puxou também ou ela puxou a mais?

Glauco Lara: Só lembrando, a gente tem duas versões a do dia do
Impeachment e a de um dia antes.
T: Então vamos por data. O do dia antes, quantas pessoas participaram?
G:Então vou te explicar. pode ser por último quantas pessoas
participara?
T: Pode.
G: Só para você entender a dinâmica, isso aqui foi um trabalho
inédito no estadão, acho que até em todos os jornais não se via
uma apresentação dessa. A direção do jornal Estado de São
paulo decidiu...isso aqui foi a votação da câmara antes do senado,
então isso aqui é mais complexo da câmara porque você tem 513
deputados, depois foi pro senado com 81 senadores.... a direção
do jornal pediu pra gente - então isso veio da direção não foi um
infográfico que veio de uma auditoria ou foi criação nossa, porque
existe criação da infografia também, sem depender de editoria;
mas essa veio lá de cima, da direção do jornal. O jornal queria
mostrar todos os deputados, com nome, e partidos e a inteção
de voto de cada um - isso aqui é uma inteção de voto - então,
a gente teve que pegar todas as fotos, nome, tudo, e pra isso a
gente acionou o nosso pessoal da web porque eles fizeram um
robozinho e fizeram uma programação com os nomes eles
entram no site do senado e da camara e puxam todas as fotos de
uma vez só, então isso é feito automatica mente. E lá tmabém,
no site, como as fotos são públicas elas já estavam todas mais
ou menos num padrão que a gente gostaria que elas tivesse estavam sem fundinho, só o rostinho...
T: Então as fotos já tinham o fundo recortado?
G: É, exatamnete, a foto já vinha com o fundo recortado, então
isso facilitou.
T: E vocês já sabiam disso?
G: Sabia. Quando a gente entrou lá, mesmo que não tivesse a
gente teria que fazer - tirar tudo- porque isso facilitaria nosso
trabalho. Pode ver que fica só o rostinho, não fica aquele fundo...
as vezes o fundo fica miuto escuro, enfim.
Junto com o pessoal da web, a gente teve o pessoal da política
que foi nos orientando onde a gente podia pegar, são nomes,
enfim. Aí é feito como? A gente cria uma planilha no google e
a gente compartilha com alguém da política, geralmente, na
política, tem uma pessoa que faz os trâmitres de trazer as artes
da política para infografia. Tem uma reporter que concentra as
infografias nela, mas ela não faz só isso, ela faz fechamento, faz
outras coisas, tudo; mas quando se trata da infografia ela já sabe
os trâmites...
T: Então ela é a principal?
G: Ela é a principal, essa reporter que fica na editoria de política.
T: As vezes ela chama outras pessoas?
G: Exatamente, para ajudar, ela chama outras pessoas, mas ela
conhece todos os trâmites. Então criou-se uma planilha que ela

T: Isso o jornalista web?
G: Isso, o jornalista web.

G: Toda a programação puxa tudo. O que entrou da parte
do impresso, que eu fiz junto com a Beth, nossa editora, foi
diagramar os 513....na verdade foi junto com a web e impresso...
a gente tinha que diagramar esses 513 deputados aqui, entaõ,
a gente selecionou uma área, que é uma dupla do jornal e junto
com essa dupla a gente sempre tem a lombada, que é 2cm que
separa isso disso, aqui na print, e falamos assim para o pessoal
da web: nessa pagina você tem tanto de largura e de altura,
enfim, a gente tem que coocar todos esses rostinhos nesse
espaço. Aí vinha a programação e colocava todos os rostinhos
dentro daquele espaço determinado pela gente.
T: Já alinhado?
G: Já alinhado tudo mais.
T: Mas como vocês determinaram esses espaços?
G: Pelo espaço, aqui vai ter que ter um placar, que é um total disso
aqui; aqui tem que ter uma evolução do placar, aqui tem que ter
um placar por partido, como se lê o gráfico, então essas manchas
aqui a gente já definiu antes de passar pro pessoal da web.
T: Tenho que voltar um pouco. Como que vocês sabiam o que ia ter
que ter fora a foto? Quem definiu o que ia ter que ter? Por exemplo,
esse gráfico aqui, como vocês definiram o que ia precisar?
G: É uma questão quase lógica. Você tem uma mancha aqui, que
a gente está vendo - uma mancha azul, uma mancha amarela,
uma mancha vermelha - se o leitor bate o olho aqui ele não
sabe o total, então, o total tem que estar aqui. Eu tenho todos
esses caras, então eu tenho que ter um placar do total, certo?
Então cada cor corresponde a esses números, aí eu tenho que
ter uma evolução desse total - a gente começou a publicar esse
placar no dia 5 do 4, todo dia a gente ia publicando e fazendo um
gráfico de evolução.
Como se lê esse placar? Tem que ter, quase todos os layouts
tem porque alguém pode questionar porque esse cara está em
primeiro e é porque isso tem uma ordem de leitura e essa ordem,
na programação, é feita.
Placar do Impeachment por partido: aqui você todal mas não
vê os partidos, então a gente pensou “tem que ter por partido” e
isso veio aqui.
Tem que ter um rito, a gente tem que mostrar todos os dias o que
está acontecendo: dia tal acontecer tal coisa, não sei o que... E
isso está aqui.
T: Entaõ esse infográfico vocês publicaram várias vezes?
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G: Várias vezes, desde o dia 4 e terminou no dia 17 ou 16...
T: Que foi no dia do Impeachment?
G: É, isso. Todos os dias tinha essa dupla
T: Outra pergunta. Você falou: “a gente precisava ter o placar”,
mas quem que definia? vocês da infografia?
G: Isso, junto com nosso diretor que é o Fábio Salles. A gente
mostra pra ele, a gente discute, faz um chassi, faz um layout,
ele mostra pra direção e eles falam “é isso mesmo o que a gente
quer”, então é isso. Lógico, teve uns ajustes, mas é isso.E aqui
um trecho de texto pra terminar de informar.
T: Mas como que é feito esse placar? Isso gerou uma dúvida/
uns questionmentos na internet, porque parecia que o jornal que
estava deduzindo que fulano era contra, era a favor ou não queria
responder. Não é isso.
G: O jornal, antes de publicar o primeiro placar, durante 3 ou 4
dias, todos os repórteres daqui da sucursal do Rio da sucursal
de Brasília, principalmente, entrou em contato com todos os
deputados. Se você pegar lá no dia 5 ou 4 esssa mancha esta
menor e a mancha de não respondeu/não foi encontrado estava
maior. Isso aqui é tudo documentado, não basta só por telefone
o deputado falar eu sou contra/eu sou a favor, ele tem que nos
mandar um e-mail via acessoria dele falando eu sou contra/eu
sou a favor/não quero responder, porque amanhã o jornal pode
ser questionado e a gente tem que ter isso documentado.
T: Então, uma jornalista de infografia, mandava para outras
jornalistas.
G: Você quer fazer um esquema de como é? Depois de definido ou
antes do definido; como tudo isso começou?
T: Pode ser por etapas, por exemplo, veio da direção e vocês
falaram “tá temos esse problema: como a gente vai mostrar
513 deputados” (que você me falou que esse era o primeiro
problema), aí quem que estava para definir isso? o diretor, você
e a Beth?
G: O diretor de arte (fábio salles) nos passou e a gente, conversando entre nós 4 (que tem o Wilhiam diretor assistente junto
comigo), viu que tinha que ser feito via programação, aí a gente
colocou o pessoal da web junto com a reporter de politica, que
conhecia os tramites, para pegar todos esses dados. Quando eles
pegaram tudo a gente viu que dava pra pegar e então definiu o
espaço para publicar isso.
T: E quem definiu o espaço?
G: Fábio Salles, Beth e eu.
T: Mas vocês definiram o espaço pelas fotos, ou, ao contrário,
pela informação que vocês tinham?
G: Eu acho que nesse caso foi mais pela foto, porque não adianta
você diminuir o espaço disso e publicar uma foto que você
não consiga ver o rosto e não consiga ler o nome, então, essa

tipologia é o mínimo que o jornal usa - para caber todo mundo
teve que usar isso. Quando a gente estipulou o tamanho, fizemos
o layout, a programação conseguiu fazer isso aqui, a gente
colocou no papel tiramos no tamanho natural para ver se tava
confortável a leitura. Isso é muito rápido, questão de 3 ou 4 dias
tem que definir isso.
T: Achei que era no mesmo dia, redação.
Gl: Assim, quando veio esse pedido e até a reporter de politica
começar a informar todo mundo que teria que entrar em contato
e tudo mais, a gente já estava trabalhando, então 3 dias pra você
organizar tudo isso aqui é rápido, pelo volume de coisa, porque
não basta você colocar, você tem que automatizar. Porque um vez
que você faz todo esse trâmite de compartilhar planilha, de fazer
uma série de coisa - a web está importantissima nessa parte:
quando o cara liga, sai do contra e vai pro a favor, automaticamente, na planilha, quando a reporter digita “contra” o rostinho
dele sai daqui e vai pra cá e faz tudo - já era direto na programação. Daí eles fizeram uma página só para nós, interno, porque
esse aqui tava na web também, pra quem quisesse ver (foi o que
a Beth acabou de falar, foi super acessado), mas pra nós tinha um
formato diferente que a gente baixava um SVG e a gente aplicava
aqui, entendeu? A gente não ficava pegando o rostinho de cada
um e ficava manipulando, porque tem uma ordem alfabética, tem
uma ordem de...
T: Só mudava na planilha e ele já mudava automático.
G: Já mudava automático
T: E esse tempo de 3/4 dias era o tempo de eles programarem e
pegarem todos os dados?
G: Pegarem todos os dados, vê se funciona, compartilha, muda
um cara, funcionou?/nãofuncionou?, o que está dando de
problema.
T: Então é o tempo de fazer toda essa estrutura?
G: Sim, é uma logistica grande; 3 dias é pouco.
T: Quantas pessoas de web?
G: Na confecção do trabalho, 3 pessoas. Depois que se tornou
o dia-a-dia nosso, uma pessoa só fazia. E quando se tornou
mais ainda do dia-a-dia, só a reporter mudava lá e, automaticamente, mudava a nossa planilha; não precisava estar nem
alguém da web aqui.
T: Vocês mudavam esses gráficos aqui em cima também, ou,
era tudo automático?
G: Não isso aqui manual, isso manual, isso manual, isso aqui
era fixo.
T: Parte de baixo fixa, a de cima manual.
G: Isso aqui, se já tinha sido dia 6 a gente tirava o dia 6 e
acendia o 7, alguma coisa assim. Então, isso foi um trabalho
complexo e que deu muito certo. Foi muito, muito acessado,
até os deputados mesmo acessavam em Brasília para ter uma
noção de como estava o placar. Foi, muito engraçado porque
existia uma mancha grande dos indecisos/não quiseram

responder/não encontrados, dois dias depois que a gente
começo a lançar isso todo mundo começou a responder
porque eles viram a cara deles ali, então foi muito engraçado
essa movimentação dessa mancha . Se você pegar o histórico
disso aqui você vai ver uma mancha se movimenteando muito
rápido. Isso aqui era no dia antes da apuração.
T: Então essa parte de apuração dos dados era dia-a-dia.
G: Era dia-a-dia.
T: Mas vocês apuravam também? Não...só as jormalistas, você
falou? Vocês começaram apurando.
G: Não, nós começamos com os testes, não ligamos pra
ninguém. Aqui você pode ver que tem o horário de fechamento,
o jornal tem o primeiro fechamento as 21h, mas nós não
fechavamos isso aqui as 21h porque não dava tempo, então,
por volta das 19h30/20h quem respondeu o email respondeu
e quem não respondeu naquela hora vai pra outra edição.
Então existia uma troca entre essa arte e a edição SP; porque
o jornal roda edição BR que vai pro Brasil e depois tem uma
troca pra edição SP que fecha meia noite/1h. Então, as vezes,
um ou outro se deslocava.
T: Agora perguntas que têm mais interação com a visualização. Isso tudo auqi você falou que foi web, mas quem definiu,
por exemplo, colocar rostos em quadradinhos e tais cores
para representar os partidos? Como vocês escolhem cada
elemento, cada gráfico?
G: Nesse caso aqui, como se trata de partido era o PT
vermelho, isso é tradição no jornalismo, e o azul é a oposição,
PMDB, enfim uma série de outros partidos envolvidos na
oposição ou queriam o governo fora. E outras cores mais
neutras pra não interferirem nessas duas manchas, essas
cores neutras elas estão aqui para quando você bater o olho
ver azul e vermelho, mesmo quando elas estavam maiores.
A definição é mais ou menos isso, a gente passava essas cores
para o pessoal da web e eles aplicavam essas cores nas fotos
também, como está aqui. Então como a gente baixava já vinha
com as cores e as fotinhos já vinham com os nomes tudo.
T: Então esse formato de quadrado é por causa das fotos; é
algo mais lógico. Para ser mais fácil de...

G: Isso aqui era sempre fixo na página, conforme a gente baixava
isso aqui e plotava em cima da dupla ele já caia no vãozinho do
342, que era o necessário para ela sair do governo. Na verdade,
pra ela ir para o senado, ela não chegou a sair nessa votação,
mas ela foi afastada.
T: Outra coisa que eu ia perguntar: na Folha este têm coisas
pré-programadas, alguns ícones, alguns gráficos, algumas coisa
meio pronta. Vocês usam isso também?
G: Ah sim. A gente tem um padrão, por exemplo, isso aqui está
dentro do nosso padrão, que é um corpo de letra “X”, a espessura
também é “X”, então a gente tem um padrão. Quando a gente vai
fazer um gráfico de barra, ou, um gráfico de linha, tudo tem um
padrãozinho. E não só os gráficos em si, mas cada editoria tem
um padrão, uma cor.
T: Tem uma cor, mas mesmo dentro de um gráfico vocÊs usam
essa cor? è isso?
G: Isso. mas nesse caso é a parte. Se você for pegar o jornal do
dia-a-dia, você vai ver que cada editoria tem sua cor. Mas, nesse
caso, não vou falar pra você que tem amarelo em Política, não,
não tem amarelo, na nossa paleta de cor não tem amarelo, mas
foi usado aqui por esse gráfico ser especial.Esse cara gerava
todos os dias pro jornal esse gráfico na capa.
T: Esse gráfico era automatizado?
G: Não, esse era feito na mão, então, esse número é esse cara
aqui. Esta vendo? A gente esquecia os outros, por questão de
espaço, e, nesse dia, que estava acontecendo o impeachment, o
jornal já começou a sondar o senado, então o jornal já tinha uma
prévia para o senado no mesmo esquema.
T: E vocês continuaram fazendo esse pro senado?
G: Pro senado. Só que diminuiu para uma página, eram 81. Mas
quando saiu da câmara e foi pro senado a gente já tinha uma
prévia do senado.
T: E a galera já estava cobrando?
G: É, já estava cobrando o senado. Os leitores já estavam
cobrando o senado e a gente via a necessidade de fazer o
senado; e foi feito da mesma forma, entrando em contato com
todo mundo.

G: Isso. Você está acessando uma fot que é um robozinho que pega
e ele é quadradinho, a gente tem que usar quadradinho, porque se
você pega e distorse isso passa a ser uma coisa manual.

T: Mas aqui eram vocês? Era infografia de você?

T: E opção de gráfico? Porque você usou esse gráfico de linha (de
evolução) e as vezes um gráfico de barras?

T: Quem diagrama a primeira página não fazia essa parte?

G: O gráfico de barra é com quantidade que a gente costuma
usa. Aqui até ficou mais fino aqui mas em outras edições ele era
mais grossinho/mais forte. Então, o gráfico de barra a gente usa
com quantodade de números; números fechados, não existe uma
evolução do 344. Existe? Existe, ele está no gráfico de linha. O
gráfico de linha a gente usa para fazer evolução. No gráfico de
linha você consegue visualizar a dispersão, olha ele vai subindo
enquanto o outro se mantem e os outros vão descendo, então
você consegue juntar 4 títulos (a favor, contra, não quer respondere e indecisos) em um só. Isso aqui é uma tabela então segue
o mesmo padrão de cores das fotos e isso aqui, esquecemos de
dizer, é o divisor.
T: Isso aqui era automático também ou tinha que fazer?

G: Era nosso; do impresso.

G: Na verdade, toda a infografia do jornal é feita aqui, ninguém faz
nada além da gente. Então a capa falava assim, a gente já sabia
(era o modelo), vai ter um placar na capa e era esse modelo aqui.
T: E quem desenhou o modelo?
G: No começo, não saia o senado, porque estava longe do senado.
Então as vez saia maior, ou, no meio, tinham outros modelos.
Quem desenhou isso aqui foi nosso diretor, Fábio Salles. daí
a gente foi seguindo o que ele fez; ele fez a matriz e a gente foi
seguindo. Então, esse aqui, particularmente, é legal porque ele
envolveu as duas áreas da infografia (impresso e web) e os repórteres, que eu já não sei quantos. Daí ficou esse conjunto aqui:
esse é do dia 16, só que aconteceu no dia 15, eu acho.
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T: Foi publicado dia 16.

T: Sim.

G: Esse foi publicado dia 16 e o Impeachment foi no dia 17, se
não me engano.

G: Então, ali eles já declaravam o voto, já era oficial, já aparecia
no painel. Então, conforme a ordem da câmara a gente foi
colocando. Então, o gráfico, agora, passou a ser lido assim...foi a
ordem da câmara.

T: Mas é o mesmo número de equipes para o dia antes e o dia
do Impeachment? Porque você falou pra mim que tinha você, a
Beth e o Fábio Salles.

T: Daqui pra cá?
G: Isso, daqui pra cá.

G: Isso.

T: E pega as duas páginas?

T: Essa era a equipe de infografia, infografia mesmo (não sei
como chama)

G: Isso. Aí, você sabe o cara que votou, os 500 e tantos. Está
vendo, a linha aqui saiu e teve o cara que teve aquele voto que
todo mundo se manifestou e tal? Está até marcado aqui

G: Na verdade, tem mais dois infografistas.
T: Mas quem tava aqui?

T: O voto que definiu..
G: Isso, ele está até marcado, uma hora a gente acha.

G: Estava o Marcos Brito, no impresso. Acho que é só.

T: Está marcado como?

T: Aí tem a galera de web que você falou que começou com
três trabalhadores, você lembra quem?

G: Ele está como voto 542...não, não está não.

G: Vinicíus Sueiro, que é o que estava aí, Rena, que eu não vou
saber o sobrenome - acho que foi mais gente de web - Carol
Rozendo e Carlos Marin.

G: Não eu cometi um engano, é bom você corrigir no seu
caderno, esse aqui foi no dia da votação, ele não é o placar da
saída dela. “o placar do Impeachment do Estado registra ainda 9
deputados indecisos”, isso aqui era a ordem da votação.

T: Ok essa era o pessoal da web, mas aí vocÊ falou que essa
galera diminui porque não precisava mais. Essa aqui é a que
fez a programação inicial é isso?
G: É, fez a programação inicial.
T: Aí você falou que foi um só.
G: Ficou o Vinícius e o Renan, eles revezavam.
T: Aí tinham os jornalistas, quem eram?

T: Aqui está o último a votar, mas...

T: Então isso aqui era um dia antes da votação e esse aqui são
dias antes, né?
G: Isso. Então essa era a ordem de votação. Por que foi feita essa
ordem de votação e foi publicado assim? para o leitor saber, já na
ordem, se o cara ia mudar contra,a favor ou mudou de opinião.
Porque daquela forma anterior ele ficava espalhado e o cara teria
que procurar a ordem, e aqui já estava na ordem, entendeu?
T: E os “M”s são de quem mudou...?

G: Fernanda, que eu não vou lembrar o nome também.

G: Quem mudou de um dia pro outro desde que a gente começou
a ...?

T: E ela contactava os outros jornalistas?

T: Então todo dia tinha esse “M”?

G: Isso, ela fazia uma rede que envolvia a sucursal de Brasília e
outros, enfim, é que eu não vou saber o nome

G: Todo dia tinha. Quando o cara mudava, naquele dia “olha esse
cara aqui ontem não era assim mas hoje ele mudou”

T: Tudo bem eu não preciso saber o nome, mas você sabe as
localidades? A Beth falou que era de Brasília, do Rio.
G: Brasília, Rio e São Paulo. Tem duas sucursais, Brasília e Rio
de Janeiro.

T: Então era pro leitor saber a ordem de quem ia votar...
G: de quem ia votar naquele dia. porque a votação foi anoite
T: Foi num domingo e foi até tarde.
G: É, isso aqui foi publicado no domingo, viu?

T: Beleza, então isso foi no dia antes..

Tamires: Domingo de manhã...?

G: Isso e no dia do Impeachment a gente gerou esse cara aqui.
Tá na ordem isso aqui? Deixa eu ver.... Por que está fora da
ordem? Porque os deputados, na véspera da votação - isso
aqui já é a votação aquilo era a intenção de voto.

G: É, isso saiu pro leitor já pegar e falar “Ah esse tava azul, mas
ele votou contra”/”Ah esse aqui tava vermelho e agora ele foi...”,
entendeu? Depois, tinha o consolidado. Agora, esses gráficos nós
achamos importante fazer, que era o comportamento do partidos
em relação a intenção de voto. O que você viu de linha ali foi
colocado por partido, por exemplo, no PMDB você tinha 33 a favor
no sábado e acabou em 54, e dentro do PMDB tinham pessoas
contra também.

T: Isso aqui, no dia, é a votação mesmo?
G: Isso, a votação mesmo, quem votou em quem, quer dizer,
como votaram. No dia da votação - os deputados decidiram
colocar uma ordem na votação, porque não seria uma votação
eletrônica (ia la e apertavam o botãozinho). Lembra que tinha os
cinc minutos “pela minha mãe...”?

T: E quem que definia “ah agora vamos mudar a ordem para o
leitor”?
G: A direção do jornal

negociações com a sucursal do Rio, jornalistas de lá, dissemos
“é possível passarmos um dia aí, fazermos uma visita, pra
entender tudo, ou, dois dias”. Porque lá você não chega e
entra, tudo é agendado e aí foi se costurando isso, até que
surgiu a oportunidade - e a gente já vinha fazendo pesquisas
de como tava sendo feito, fotos aéreas e tudo mais - de ir pra
lá. Eu fui pra lá, para fazer esse caderno, três vezes.
T: Foi só você?
G: Da infografia fui só eu, daí eu pedi uma ajuda do pessoal da Tv
pra fazer o vídeo, porque eu já imaginava que esse negócio aqui
ia ter uma vertente para a web e, então, o vídeo ia ser importante. Esse caderno aqui, saiu até a versão 6 e esse aqui era do
“Legado”: o que as Olimpíadas iam deixar para o Rio de Janeiro.
Eu fui lá pra fotografar, andar em todos os lugares, tirar todas as
dúvidas, ter contato com todo mundo que me interessava passar
informações, acessoria de imprensa de 2016, acessoria do COI
(Comitê Olímpico), acessoria de várias coisas, então, não estive
só em canteiro de obra, estive em prefeituras, em vários lugares.
T: Mas você saiu daqui sem saber como seria o infográfico, ou já
tinha ideia?

de helicóptero para ganhar tempo. Isso era a primeira página,
representava tudo, aí vieram essas duas que eu te mostrei e
o Deodoro, mostrando que isso aqui vai ser usado como um
piscinão; até usaram antes.
T: Eu não cheguei a ir para Deodoro.
G: Isso aqui é onde montaram o Slalon e, até antes de começar
as Olimpíadas, a população, que é mais carentes nessa região, já
estava usando essa parte como piscinão e o prefeito deixar isso
aqui como Slalon e a população vai poder usar isso aqui.
T: Então você foi, voltou com os dados e vocês vocês se
juntaram - vc, o Fábio e a Beth? Só vocês?
G: Nós três e um reporter do Esportes (Paulo Fábio).
T: Então, calma, isso aqui veio da infografia para a redação do
Esporte...
G: Isso
T: Aí quem que teve a ideia?
G: Fábio, Beth e eu

G: Não, a gente queria mostrar os complexos.

T: Aí você foi para o Rio de Janeiro, certo?

T: Aí você foi atrás de informações dos complexos?

G: É, a gente decidiu que era melhor ir do que esperar que o
reporter passasse, porque lá tem reporter de Esportes, também.

G: Isso, mas nesse caderno, em específico, era só o Legado,
então dentro de todas as estruturas que foram feitas no Rio de
Janeiro o que ia ficar lá, então, a gente afunilou.
T: Então você foi na prefeitura para poder perguntar como ficaria
tudo depois, é isso?
G: Isso. Por exemplo, esse dois estádios, esse aqui era o Estádio
Aquático e esse aqui a Arena do Futuro (onde teve Handbol), a
proposta da prefeitura do Rio era que isso virasse escola e esse
virasse piscinas em locais diferentes.

T: Daí você foi, pegou os dados e voltou...
G: Voltei. Aí eu falei: “olha gente, consegui isso e isso, isso
aqui eles vão me passar ainda, isso aqui não sei o quê...” e o
Paulo Fábio começou a montar texto, ir atrás de personagens,
enfim. Não só montar o texto como ele ajudava na acessoria de
imprensa; de cobrar as pessoas para mandar os dados.
T: Mas aí você vai e o cara te mostra um monte de coisa. E
como você faz para enxugar para virar notícia?

G: Esse aqui, ele seria desmontado e viraria quatro escolas
dessas daqui. Então eu fui atrás de todo mundo que pudesse me
dar informação disso aqui e fui fotografar mais tempo.

G: Aí é o papel da infografa, você transformar em uma coisa
agradável que a pessoa entenda. Lógico, eu vim aqui com
um calhamaço de papel e aí você vai enxugando...”isso aqui
é necessário”, “isso não é necessário”, “isso aqui é curioso”,
“isso é muito técnico”....

T: Mas você já sabia disso aqui ou descobriu lá?

T: E isso vocês fizeram, também, vocês três?

G: Já sabia, porque já existia uma matéria do “Legado do Rio”, mas
ninguém sabia direito como ia ficar; ninguém tinha dado isso.

G: É. A gente faz a reunião, mas quem colocou a mão na massa
depois foi nosso ilustrador de 3D.

T: Você foi coletar dados.

T: Mas o Paulo ajudou vcs?

G: Fui coletar dados e atrás das pessoas que pudessem me
passar a informação. Mas porque que eu fui? Porque o infografista tem uma visão diferente do reporter, por mais que o reporter
seja esforçado e tudo mais, a parte técnica ele não vai saber:
visual, que eu preciso de uma planta, o que é uma planta executiva, ou, uma planta baixa, enfim, uma série de detalhes. Não
adianta, tem que ir o infografista; o infografista tem que sair
da mesa. Aí fui para colher dados desse material que seria o
“Legado” do Rio de Janeiro. Isso rendeu esse info, que é a Arena
do Futuro, o Parque Aquático.

G: Só na primeira parte.

T: Mas esse não ia ser desmontado? Ouvi dizer isso.

Na verdade a ordem era assim: primeiro uma apresentação da
Barra da Tijuca com todos os estádios, como eles eram usadso
nos jogos e como ficaria o legado deles. Então essa Arena
Carioca I, II e II tinham o proposito pra jogos e depois, futuramente, vai ser usado pra isso. Então eu visitei todas as obras;
teve um dia que o prefeito nos acompanhou, a gente estava

T: Não, para enxugar as coisas?
G: Não, fui só eu.
T: Mais aí, vcs, aqui, montaram um resumo, certo?
G: Isso.
T: Aí vocês chegaram e falaram “é isso o que a gente quer?”
G: Isso. A gente bateu e falou “é isso aqui: em deodoro e a
gente vai focar, para o legado, na canoagem e na pista de
bicicross; no Parque Olímpico da Barra a gente tinha isso e
mais os dois estádios. E eram esses os legados, segundo o Rio
de Janeiro, dentro dos esportes.
T: E vocês sabiam quanto de espaço vocês iriam ter para isso?
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G: A gente sabia que ia teria um caderno de seis páginas.
T: Mas esse tem anúncio.
G: Sim esse tem anúncio, igual esse. Mas a gente sabia que ia
ter esses anúncios.
T: Então vocês negociaram com a redação de Esportes e a
redação falou: “Vocês podem fazer. Vocês têm esse espaço”.
G: É. Como era um caderno que já estava saindo, esse caderno
tinha 6 páginas, independente do tema ele teria 6 páginas.
T: Aqui, nesse do Impeachment, vocês sabiam que teriam duas
páginas.
G: Sim. E aqui a gente sabia que teria 6 páginas com dois
anúncios; na verdade 3, te um contra aqui.
T: Mas essa página foi definida por quem? Essas páginas aqui
eram, também do caderno, essas duas páginas eram pra isso?
Ou não?
G: É, porque na véspera tinha um caderno só de Impeachment,
então você tinha uma quantidade de páginas, mas a dupla era
sempre nossa.
T: Vocês chegam a decidir página? Por exemplo, para fazer esse
infográfico eu preciso de duas duplas.
G: As vezes sim, dependendo da situação, sim. Mas é mais
ao contrário; mais a redação chega e fala que a gente tem de
espaço, por exemplo, meia página e mais a matéria e mais uma
foto. Mas nesse caso é um caderno de uma coisa só.
T: Então, vamos lá, vocês fizeram um resumo do conteúdo...
G: Fizemos um resumo do conteúdo e daí a gente chamou o
nosso ilustrador de 3D, que chama Jonata Sarmento, e falamos
“a gente tem isso de planta, vamos ver o que a gente pode fazer”.
T: Mas o ilustrador é de fora ou da equipe?
G: Ele já foi de fora - na época da Copa ele morava no Rio Grande
do Sul - mas agora ele é da empresa.

G: Mesmo que não tivesse, na Copa também deu super certo,
foi tudo em 3D e também tinha a versão web, mas era mais
simplificada.
T: Mas como vocês escolhem a linguagem que vocês vão fazer?
G: Ele tem um hitórico, a gente já conhece, a gente pesquisa
bastante essas questões de linguagem, de ângulo, uma série de
coisas. Então, a gente fala quase que a mesma lingua, quando a
gente fala de corte ele, o Jonatan, já vem com um histório e um
curriculo muito bom.
T: E quem fez o rough?
G: Eu fiz o rough, deixei as manchas pra textos e elá já veio
diagramada da infografia, a diagramação fez a página - porque
tem que ter um sistema para a saída do impresso - mas não tinha
texto aqui, eu mandava as manchas pra fazerem s testes. Esses
testes eles colocavam nessas 6 páginas.
T: Mas como assim? Os testes eram pra diagramação?
G: Pra diagramação já prever uma caixa de texto aqui e o reporter
entrar e escrever.
T: Então, na verdade, tem isso de você negociar a quantidade de
texto?
G: Tem. No dia-a-dia isso é muito comum, porque o reporter não sei quantas linhs ele vai escrever - as vezes tem que cortar,
ou, a gente tem que cortar, ou, os dois cortam.
T: Mas nesse caso como é que foi?
G: Nesse caso, já estava um pouco engessado; pela quantidade
de info que a gente tinha eu perguntei para o reporter “essa
quantidade de texto está bom para você?”.

T: Mas porque 3D?

T: Então, vamos lá, vocês decidiram em três quais seriam os
infográficos.

G: Porque é a linguagem, hoje, que a gente usa para arquitetura.

G: Isso.

T: Então, toda vez que tem arquitetura tem 3D?

T: Aí você fez o layout; o rough.

G: É, 95%. Aí, junto com o Jonata Sarmento a gente acionou o
pessoal da web. A gente falou assim: “tudo o que a gent produzir
para o impresso vai ter que ter uma versão pra web”.

G: Eu fiz o layout, mostrei para o reporter, ele achou o espaço
bom. Porque esse caderno é um infográfico, não tem muito texto,
não tem personagem, não tem matéria, é um caderno infográfico.
Diferente de outros cadernos que têm personagens, uma foto do
dia...

T: Mas dessa vez o pessoal da web não entrou no impresso?
G: Não, eles só entraram depois, aqui não tem a mão deles.
T: Então em geral vocês seguem um padrão? por exemplo, quando
vocês querem falar de arquitetura, em geral, vocês usam 3D.
G: Sim, ele é mais fácil, age mais rápido e é mais preciso; antigamente fazia a mão.
T :Mas vocês usam por uma questão de praticidade?
G: Por uma questão de estética, ele é mais preciso e um desenho
mais limpo. E ele também da uma saída pra web melhor. Por
exemplo, esses estádios que você está vendo cortados, na web,
você pode fazer ele fechado, dar um clique e aí ele abre.
T: Então, como tinha essa ligação vocês optaram por isso?

T: E o cara de 3D faz mediante foto?
G: A gente recebe uma planta executiva do próprio Comitê
Olimpico, da acessoria de imprensa, as vezes, da empresa que
está fazendo - eu só posso falar com a empresa com a permição
do Comitê Olímpico, ou, da Prefeitura, eu não posso atravessar
ninguém - com o perfil e alí a gente vai estudando, já vai entendendo como funciona. O Jonata é um profissional excelente e já
saca como vai ser.
T: Mas você fez com ele? Você sentou com ele e falou “olha acho
que esse corte ficaria bom assim?”

G: Isso. Sentei junto com ele e aí a gente decide. Ele fala “isso
aqui é legal”/ “isso aqui vai dar problema”, enfim, e aí a gente vai
decidindo. E a minha segunda ida pra lá foi para tirar detalhes
que a acessoria não passava pra gente, então, eu fui lá fotografei
essas barras que a gente não tinha - essas barras que sustentam
a cadeira - se isso aqui era de madeira ou não era, essa tela,
que era diferente do que tava na planta. Aí consegui o contato de
quem poderia dizer como ela era.
T: Mas essa coisa de ficar correndo atrás foi só você?
G: Eu eu o Paulo Fábio, o jornalista.
T: E vocês ficavam atrás para conseguir esses detalhes.
G: Isso. Até a cor da quadra era fiel ao que estava lá, porque eu
estive lá. Isso do infografista sair em campo é fundamental. Eu já
tive oportunidade de fazer outras matérias que se eu não tivesse
lá não ia sair o infográfico; porque o reporter está preocupado
com o personagem, para ele é importante isso, eu não posso tirar
essa responsabilidade dele.
T: Então você desenhou como seria. E teve alguma mudança
do que você desenhou para o que foi?
G: Mudança sempre tem. Todos os dias tem, porque se
descobre uma coisa nova, o Fábio ou a Beth. O legal de se
trabalhar infografia é você não ter apego, você não pode
ter apego, porque você acostuma olhar e não ver o que está
errado, então o legal é mostrar para alguém que não tem nada
a ver com o que você está fazendo. Se alguém virar pra você
e falar “nossa isso está parecendo uma nave espacial”, então
“opa, tem alguma coisa errada, tenho que acertar o ângulo
disso aqui”. Eu acionava a Beth e o Fábio quando eu tinha
dúvidas e quando eu não tinha dúvida, eu mostrava pra eles
feliz e aí a Beth falava “Não, isso aqui não está legal”. Então
têm mudanças.
T: Mas, por exemplo, no 3D, você pensava no ângulo? O que era
mais importante para você mostrar aqui?
G: Sim. O ângulo é importante porque você tem tudo quase no
mesmo ângulo - só esse cara que não sofreu o mesmo ângulo
- se você pegar esse, esse, esse, esse, têm o mesmo ângulo.
Isso deixa mais sofisticada a leitura e deixa uma unidade. Se
você começar a “Isso aqui eu vou rotacionar assim”, “isso aqui
eu vou rotacionar assim”, você perde um pouco o eixo; o leitor
perde o eixo. Então, Colocar o mesmo ângulo, ser o mais limpo
possível nas informações, isso é o fundamental na infografia;
você padronizar o seu olhar. Para o cara não pular daqui
pra car e ter que raciocinar que mudou o ângulo. Não estou
dizendo que isso é regra, quer dizer, é regra, mas em alguns
casos isso tem que mudar. Por exemplo, esse cara aqui, por
que ele está nesse ângulo? Porque se eu colocar nesse isso
aqui some, porque esse é o ponto de fuga e isso aqui vai sumir,
aí você não tem como ver essas corredeiras. Esse cara aqui eu
fiz, junto com o Jonata, e eu tive que mudar muito o ângulo.
Você não vê, normalmente, o mapa do Brasil, assim.

T: Nossa eu demorei pra raciocinar que era o mapa do Brasil.
G: Está vendo? É o mapa do Brasil.
T: É, agora eu vi.
G: Pois é, mas tem um negocinho aqui que ajuda a leitura: A
Visão do Leitor. Eu dei o mapa e essa visão. Por que eu tive que
fazer isso? porque isso era pico de votação de 2014 - Dilma e
Aécio. Se eu coloco ele em pé eu não vejo os picos; se eu coloco
em um ângulo do litoral, você não vai ver o Brasil, porque a
população está toda no litoral, principalnte no Sudeste, então
tive que deitar aqui. Mas ele não está sendo comparado com
nada, não tem outro elemento deitado, só ele. É um mapa bem
diferente, foi inédito. Muita gente de Brasília gostou.
T: Outra coisa que eu ia perguntar era da sequência de leitura.
Quando você faz o rough, você já pensa?
G: Na hierarquia; na leitura. Sim. Isso é fundamental, a hierarquia de leitura: como a pessoa começa a ler, como ele é e o
corte que ele é (nesse caso que eu estou te mostrando); não
precisa ser infografia, até numa foto. Isso requer um tempo
de infografia, de jornalismo, de design, porque você sabe que
começa com um texto, sabe que vai vir um menor, mostra o
corte e tem um maior, então você vai do menor para o maior. É
muito importante a ordem da leitura (boa pergunta) porque, se
não tiver isso, o leitor não sabe por onde entra na infografia.
T: E quando você faz o rough?
G: Já estou prevendo isso. Porque é ruim aquele gráfico que
você não consegue ler, não consegue entrar, por exemplo, você
tem imagens todas do mesmo tamanho, você não consegue.
Porque eu teria o estádio deste tamanho, sendo que só tenho
isso de informação dele (a medida)? Não tenho necessidade, o
meu foco está aqui.A ordem da leitura é fundamental, se você
não tiver isso você fica limitado; você tem uma vida curta.
T: E é rápido pra desenhar? Para fazer o rough?
G: O rough é rápido. Uma vez que você já está treinado... eu estou
a 16 anos nessa profissão (sem querer, não sou jornalista nem
designer, sou publicitário) então eu já tenho essa visão jornalística de publicitário da leitura de organizar texto e isso facilita. Eu
sou muito criterioso, quando eu pego um info muito bagunçado,
que eu não sei por onde entro, eu já descarto na hora, e o leitor
também faz isso, ninguém se esforça muito para ler, hoje em dia.
Se a coisa não está nítida, fácil (e eu tinha muito mais informação
para colocar aqui e não coloco) não vai se interessar; ele pula.
A leitura, hoje em dia, tem que ser muito rápida, objetiva e sem
muita....”ah esse telhado tem uma espessura tal que tem uma
calha...”, não para.
T: Então, você faz o rough e vai conferindo com outras pessoas
da equipe.
G: Sim, claro. É sempre bom. Eu adoro palpite e você tem
que ser humilde diante de um palpite; se o cara falar que
está ruim você tem que aceitar. Lógico, tem casos que você
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discute, porque quando o cara fala que está ruim tem que
me convencer, mas esse é natural, a gente já vai pegando
o jeito e no dia-a-dia a gente faz isso muito. Até um gráfico
mais simples do dia-a-dia, se você vai colocar uma foto da
Tamires na arte, tem que olhar sa página “não vou colocar a
foto dela aqui porque tem uma foto do lado da ma´téria, não
tem necessidade”. Tem esse jogo. Isso aqui é diferente porque
é um caderno fechado, mas eu não posso só pensar no info,
eu abro as páginas; isso não é todo mundo que faz, porque
enquanto os outros estão produzindo eu estou olhando as
páginas , emtão, eu vejo que já tem uma foto sendo usada e
aviso fulano. Da mesma forma quando vou pra diagramação
ou no editor e falou “to usando a foto de fulano na arte” “há
necessidade de usar essa foto?” as vezes a foto não é quente
a foto é fria; é foto de artigo. Então tem esse jogo se não
fica redundante. Tem toda uma dinâmica, eu não sento e fico
fazendo só... A Beth vê o jornal todo dia, toda hora. Eu também
fico vendo, além de fazer os infos e coordenar. Antes do info ir
pra revisão o reporter trás o material, a gente monta o info,
antes de voltar pro reporter ele passa pela gente (eu, a Beth e
o William).
T: Vocês sempre revisam?
G: Sempre a gente bate o olho, vê se está certo, vê se a fonte
está legal, ou, se não está. Se as coisas tão com a hierarquia,
se não está, se está agradável a leitura, se não está, se o
gráfico foi feito da maneira certa. Isso é o normal; o dia-a-dia.
T: Então acho que pra mim já fechou.
G: Então você tem um exemplo que veio da web para a
infografia e outro que foi da infografia pra web.Mas eu preciso
ser bem claro com você, esse negócio de placar, ele não é
uma infografia pura, ele é um pouco diferenciado, não é uma
infografia estrutural como o da Olimpíada, mas ele tem um
papel infográfico que é uma informação gráfica, queu é a
mancha.
T: Mas, dentro do que eu estou definindo como infografia, ele
está dentro.
G: Porque ele não é uma infografia do avião que caiu não sei
onde; não é isso.
T: Mas a definição é um pouco mais ampla, então ele está
dentro.
G: Então ajudou?
T: Sim, sim. Está dentro do que precisava.
G: Pode ter gente que critique “mas isso não é um info”, O.K.,
mas ele é feito no departamento de inforafia como um placar e
possui uma série de conceitos dentro dele. É um exemplo bem
diferente de uma estrutura de um ginásio.
T: Sim, mas você tem um título, tem gráficos auxiliares, tem
texto.
G: Exato, tem texto que conversou com a fonte. E tem outros
infos, como o do dinossauro que eu te falei, ele era uma
história junto com um monte de infográficos também, foi
um caderno especial, que jornal abraçou a história e fez um

caderno especial sobre esse dinossauro. E o museu fez uma
réplica em tamanho do dinossauro e a gente lançou no dia que
inaugurou essa réplica. Nós tivemos exclusividade.

