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RESUMO  
    

Estudos apontam o infográfico como um recurso importante para ajudar a atualizar os jornais 
impressos em relação às novas plataformas informativas. Esse objeto é analisado neste trabalho a 
partir do jornal Zero Hora, produzido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Brasil. A 
principal ênfase desta pesquisa se constituiu em uma análise qualitativa por meio de um estudo de 
estratégias da utilização da linguagem infográfica na produção da noticiabilidade em Zero Hora a 
partir da reforma gráfica de 2014. Buscamos fazer essa análise na versão impressa do jornal para 
compreender a importância da infografia como recurso de produção da noticiabilidade e mapear 
conceitos importantes para a compreensão da infografia como elemento de transformação dos 
processos de noticiabilidade. As análises que fizemos indicam que, de alguma forma, cada 
infográfico busca didatizar um conteúdo explorado em recursos visuais. 
 
 

Palavras-chave: Infográficos. Jornalismo impresso. Noticiabilidade. Narrativas. Zero Hora.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  
   

Studies show the infographic as an important resource to help upgrade the newspapers printed in 
relation to new informative platforms. This object is analyzed from Zero Hora newspaper, 
produced in Porto Alegre, capital of Rio Grande do Sul, Brazil. The main emphasis of this 
research consisted in a qualitative analysis through a study of using the strategies of infographic 
language in the production of newsworthiness in Zero Hora from the graphical reform of 2014. 
We seek to do this analysis in the newspaper printed version to understand the importance of 
computer graphics as a production resource of newsworthiness and map important concepts for 
understanding computer graphics as part of transformation of newsworthiness processes. The 
analysis we did indicate that, in some way, each infographic aims to make a didatic content by 
exploring visual content. 
 
 
Keywords: Infographics. Print journalism. Newsworthiness. Narratives. Zero Hora. 
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1 INTRODUÇÃO     
  

No contexto das mutações de tecnologias, linguagem e narrativas, no qual desponta a 

internet como um vetor dessa nova ambiência midiática, a produção da noticiabilidade se 

transforma e se torna um desafio para os jornalistas. Nesse cenário, no qual os veículos online 

ganham espaço, o jornal impresso passa a adotar novas estratégias para se manter em circulação. 

A busca por atualização no papel exige criatividade, pois as possibilidades de recursos não 

se comparam à internet, que oferece os elementos de todos os tipos de veículos. Mesmo com 

essas vantagens, o jornal impresso ainda é fabricado e vendido no Brasil. Além disso, a qualidade 

jornalística e a capacidade de explorar todos os recursos cabem à equipe de um veículo, portanto 

não é possível comparar potenciais entre plataformas se os profissionais não souberem aproveitar. 

Em resposta à busca de estratégias que visam situar o jornal nessa nova ambiência, 

analisa-se, nesta pesquisa, a contribuição da infografia para as transformações da produção da 

noticiabilidade. Infografistas como Javier Errea chamam a atenção para a oferta de “ferramentas 

para acabar com a fórmula clássica de fazer jornalismo: informação = Título + Texto + Foto” 

(TEIXEIRA, 2010, p. 29). Esses intentos se voltam para a transformação de formatos, em uso 

desde o começo da imprensa, visando à atualização do jornalismo impresso para manter seu 

espaço na vida dos leitores. 

Contudo, as transformações jornalísticas não são fatos isolados da imprensa. Os elementos 

visuais vêm sendo explorados no jornal por uma questão de estarem presentes, cada vez mais, no 

dia a dia das pessoas. Se formos tomar como exemplo o celular, lembraremos que, quando foi 

inventado, o menu inicial era formado por palavras, mais tarde substituídas por ícones. Dessa 

forma, a nova geração de consumidores e leitores já cresce acostumada a reconhecer desenhos de 

variados tipos. Por fazerem parte do cotidiano, os processos de interpretação de figuras 

despontam com naturalidade para que o público reconheça. 

É a partir desse contexto que escolhemos pesquisar, neste trabalho, infográficos na 

publicação impressa. Mais precisamente, estudar as estratégias de utilização da linguagem 

infográfica na produção da noticiabilidade do jornal Zero Hora impresso. Tomamos como 

referência a reforma gráfica realizada no aniversário de 50 anos, em 2014, por ser a mais 

atualizada no conjunto de várias outras realizadas por essa instituição jornalística e por realizar-se 

neste contexto de comemoração, além do que seria muito extensivo para a natureza de uma 

monografia fazer uma abordagem mais ampla. Analisamos o material publicado em um ano: de 
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1° de maio de 2014 a 1° de maio de 2015. Escolhemos esse período também porque as alterações 

apontadas neste momento são as mais contemporâneas em relação a um longo período de 

experimentações e foi a maior manifestação da busca pela realidade do novo Jornalismo por parte 

de Zero Hora. 

Em nosso título, buscamos evidenciar que os infográficos são tomados como recursos 

visuais utilizados na produção da noticiabilidade. Com essa conotação, o tratamento passa a ser 

diferenciado: não são apenas desenhos estéticos, mas informação.  

Como toda pesquisa estrutura-se em torno de uma questão, o problema que nos desafiou 

nesta monografia formula-se da seguinte maneira: como o jornal Zero Hora vem empregando o 

recurso da infografia para a produção da noticiabilidade? Em uma breve análise dos exemplares 

publicados nos últimos meses, notamos que diariamente as edições trazem algum tipo de 

informação visual, que não seja a fotografia, em diferentes seções.  

Objetivou-se, então, de um modo geral, descrever as estratégias de utilização de recursos 

infográficos por parte do jornal Zero Hora. De forma mais específica, objetivamos analisar o uso 

da infografia no processo de produção de noticiabilidade da versão impressa do jornal Zero Hora, 

compreender a importância da infografia como recurso de produção da noticiabilidade e mapear 

conceitos importantes para a compreensão da infografia como elemento de transformação dos 

processos de noticiabilidade. 

Justificamos nosso trabalho em torno de dois ângulos. Em primeiro lugar, destacamos que, 

na contramão de estudos que enfatizam o avanço do Jornalismo Digital, ao escolhermos a 

infografia como nosso objeto, entendemos que tal questão está relacionada com o cenário no qual 

o jornal impresso, após forte queda no início da década, recuperou seu espaço no Brasil com um 

crescimento constante de 2009 a 2012, mas vem caindo desde então. O comparativo no Gráfico 1 

(página 12) mostra os dados completos. A circulação média de jornais brasileiros pagos em 2012 

chegou a uma média de 8,802 milhões de exemplares por dia no país, uma marca histórica. Esse 

foi o maior índice desde quando começou a ser medido, em 1990. Em 2013, esse número teve 

uma queda de 3,7%, seguido de outra de 8,9% em 2014. A estimativa é da Associação Nacional 

de Jornais (ANJ) baseada em dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC)1.  

 

 

                                                 
1  Fonte: http://www.anj.org.br/circulacao-diaria-2 acesso em 13 de agosto de 2015. 

http://www.anj.org.br/circulacao-diaria-2
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Gráfico 1. Circulação dos jornais brasileiros pagos. 

 

Fonte: gráfico produzido pelos autores a partir de estimativa da Associação Nacional de Jornais 

(ANJ) baseada em dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC). 

 

Nesse cenário, as evidências do jornal impresso começam a alertar a situação das 

empresas de um futuro prejuízo financeiro se nenhuma medida inovadora for tomada. A questão 

lógica a ser refletida é que, quanto maior for o número de exemplares vendidos, menor fica o 

custo de produção – o que inclui impressão, salário dos funcionários (o trabalho é o mesmo para 

manter a qualidade, independentemente do número de cópias das edições), entre outros 

investimentos que podem comprometer a credibilidade da marca se forem cortados do orçamento 

da empresa. 

Em segundo lugar na justificativa deste trabalho, destacamos nossa vontade em ampliar os 

conhecimentos sobre as condições de produção da noticiabilidade que envolvem a presença da 

infografia, particularmente no contexto do jornalismo impresso gaúcho. Em uma observação 

preliminar, percebemos que o nível de complexidade e a usabilidade constante dessa ferramenta 

podem ser fatores que levam Zero Hora à sexta posição na escala dos maiores jornais de 

circulação paga do Brasil. De 2013 para 2014, o número de exemplares diários de ZH cresceu em 
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14,59%, de acordo com uma pesquisa do Instituto Verificador de Circulação (IVC)2 que mede os 

índices de janeiro a dezembro de cada ano.  

O procedimento investigativo desta pesquisa é de fundo qualitativo porque se busca 

observar os manejos que o jornal faz para relatar a construção da atualidade segundo recursos que 

também repercutem na sua própria identidade. Como sabemos que o jornal é um sujeito com 

nome próprio, identidade, objetivos e pretensões, nossa observação se projeta sobre as 

manifestações desta entidade na sua própria corporeidade, onde os vestígios dessas mutações se 

manifestam. 

A processualidade desta pesquisa realiza-se em torno de uma estrutura mínima: além da 

introdução, conclusão, bibliografia e anexos, o núcleo central estrutura-se em três capítulos. O 

primeiro é a revisão de literatura, que diz respeito a um mapeamento de autores que envolvem a 

temática e oferecem embasamento para considerações teóricas a respeito do objeto em estudo 

neste trabalho. O segundo capítulo envolve a construção do quadro teórico, cujo objetivo se dá 

por meio da identificação de conceitos que trabalham com essa temática e auxiliam largamente o 

trabalho da análise empírica, que, por sua vez, foi feita no terceiro capítulo, mediante a leitura e 

análise de materiais infográficos publicados no jornal Zero Hora no período estabelecido.  

Para concretizar os capítulos, inspiramo-nos em uma metodologia qualitativa. A 

investigação organizou-se em torno das exigências metodológicas que contemplaram o estudo de 

um fenômeno complexo em desenvolvimento. Assim sendo, no primeiro capítulo recorremos a 

técnicas documentais ou bibliográficas, no sentido de mapear o estado da arte sobre infografia. 

No capítulo a seguir, por meio da técnica do levantamento bibliográfico-conceitual, buscamos 

conceitos estratégicos e pertinentes a este trabalho e que foram extraídos do estado da arte 

realizado em capitulo anterior. No outro capítulo, adotamos o uso de técnicas observacionais 

visando descrever estratégias e características dos infográficos de ZH conforme objetivos e o 

problema da pesquisa acima enunciados. Considerando nosso entendimento de que método é o 

caminho para chegar ao fim, entendeu-se também que nossa investigação solicitava uma 

atividade organizada em torno das partes que compõem a estrutura da monografia. Nesse caso, 

cada capítulo é trabalhado de acordo com uma técnica, mas elas se articulam entre si constituindo 

o fio, a rota do caminho a ser traçado pelos objetivos da pesquisa. Ao tratar-se de um caminho, 

portanto, julga-se que percorrê-lo significaria termos passos a serem dados em um processo que 

                                                 
2 http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/ acesso em 13 de agosto de 2015. 

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/
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para nós chama-se atividade metodológica. Parece-nos mais pertinente refletir sobre metodologia 

e métodos como algo que perpassa o trabalho como um todo e não se apresenta apenas como um 

capítulo específico e sobre o qual se fala de modo pontual e muitas vezes decorativo. Para tanto, 

ao considerar que temos neste trabalho a análise de 17 modelos de informação visual no último 

capítulo, inserimos no corpo do texto a imagem de cada infográfico. 
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2 COMPREENSÃO DA NOÇÃO DE INFOGRAFIA  
    

A conceituação de infografia parte de diversas análises de autores das diferentes áreas do 

conhecimento. Por ser um objeto que se apresenta de modo específico para o campo da 

comunicação, devemos lembrar que a infografia é um conceito também trabalhado em outras 

áreas do conhecimento e práticas sociais, como é o caso do Design. Nessas condições, a 

infografia é um objeto de interpretações distintas. Contudo, enfatizamos a maneira como o campo 

comunicacional, especialmente o Jornalismo, lida com esse conceito.  

Nesse contexto, neste capítulo temos como principal objetivo fazer uma visita com 

preocupações analíticas a trabalhos que tenham examinado o tema da infografia aplicada ao 

Jornalismo. Para desenvolvê-lo, produzimos um levantamento junto a uma diversidade de 

reflexões acadêmicas na forma de teses, artigos, monografias e livros, visando conhecer os 

ângulos neles examinados sobre a infografia, especialmente aspectos conceituais que possam ser 

úteis para nossa pesquisa. 

Como citamos, nosso problema de pesquisa busca entender como o jornal Zero Hora vem 

empregando o recurso da infografia para a produção da noticiabilidade. Certamente, 

interrogações como essas passaram pela mente de autores, que, ao pesquisar esse tema, tiveram 

como referências indagações sobre esse objeto, ainda que com outras escolhas que não sejam 

Zero Hora. Visando conhecer passos dados por pesquisadores que escrevam sobre infográficos, 

percebe-se que esse tema ainda é pouco estudado no Brasil. A maioria dos trabalhos que 

examinam a relação de infografia e jornalismo aborda a utilização desse recurso em revistas, 

principalmente as que abordam ciências e tecnologia, fato que aponta suas potencialidades 

didáticas.  

No âmbito da nossa busca, percebemos também que, em nosso país, grande parte dos 

trabalhos encontrados nas bibliotecas de universidades foi produzida em São Paulo. Consultamos 

fontes secundárias – teses, relatórios, livros, entre outros –, fizemos buscas e identificamos fontes 

nacionais e internacionais, cujas ênfases se organizam em torno de distintas angulações, 

conforme veremos a seguir. 
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2.1 CONCEITUAÇÕES 

 

No rol dos nossos materiais levantados, encontramos um conjunto de autores cujos 

conceitos são refletidos neste capítulo. Com o objetivo de mostrar de um modo mais cauteloso 

essas contribuições, procuramos agrupar, dentro do possível, afinidades com aproximações 

existentes entre eles, mas também procuramos destacar especificidades da parte de outros, de 

modo que possamos enfatizar questões pertinentes. 

Privilegiamos dentre as definições, de um modo inicial, as considerações dicionaristas 

sobre esse conceito. A começar por um recorte mais amplo do âmbito do objeto de pesquisa, 

consultamos fontes enciclopédicas que fornecem condições para conceituar o objeto de forma 

mais geral. No dicionário Houaiss, escrito para um público de diferentes profissionais e que 

busca decifrar jargões, a definição para infografia é “gênero jornalístico que utiliza recursos 

gráfico-visuais para apresentação sucinta e eficiente de determinadas informações” (Houaiss e 

Villar, 2001; p. 1615). Nesse caso, a raiz info se origina em informação e a infografia aparece 

como recurso, ou seja, informação graficizada, com ênfase na questão da imagem. Assim, pode-

se interpretar que é uma maneira de transmitir um dado ao leitor a partir de um determinado tipo 

textual, uma questão de semântica.  

Já em dicionários voltados para o universo de estudos da área da comunicação, as 

definições são mais técnicas, aproximadas ao universo que tratamos aqui. Em um exemplo, a 

palavra “infografia” traz um significado restrito e específico: “artifício gráfico que envolve 

imagem e pequenas informações de texto que se complementam” (RIBEIRO, 2005, p.10). Aqui, 

a ênfase é para o artifício.  

Feitas as observações sobre o plano dicionarista, passamos a comentar os autores, refletir 

sobre o que dizem a respeito do objeto em questão. Cada autor o qual disserta sobre infografia ou 

informação visual apresenta uma forma distinta de tratamento, mas alguns dos que consultamos 

demonstram ênfases em assuntos específicos sobre o mesmo objeto. Como exemplo, de forma 

breve, Teixeira (2007) estuda principalmente a relação entre Jornalismo Científico e infografia; 

Sancho (2001) aborda temáticas que perpassam a visualidade da comunicação; Collaro (2000) 

reúne os princípios teóricos e práticos de tipografia e outros elementos da diagramação de 

impressos e conceitua termos e jargões de planejamento gráfico em jornais; e Pavlik (2001) 

apresenta estratégias para que o jornalismo impresso continue a se manter presente na era digital. 
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Dentro da extensa busca que fizemos, esses são alguns dos pesquisadores que apresentam maior 

destaque a alguma angulação específica, mas nem todos os detalhes abordados por esses autores 

serão tratados neste capítulo, de forma que contribuíram com mais pertinência para analisarmos 

os materiais selecionados e possibilitar um embasamento para esta pesquisa.  

Na busca por interpretar objetivos da infografia, conceitos sugerem ênfases a fontes. 

Segundo Kanno (2008), esse recurso serve para transmitir informações de maneira visual. O autor 

ressalta que infográficos têm como proposta “sintetizar informações de maneira visual ajudando 

o leitor a entender ou descobrir um novo assunto” (Kanno, 2008, p. 1). De acordo com ele, 

diagramas “mostram sequências, processos, como funciona, passo a passo” (Kanno, 2008, p. 1). 

O termo “infografia” não é totalmente aceito por Cairo (2008, p. 21), que prefere 

“Visualização de informação”, uma vez que o termo infografia deriva de “infographics” e gera a 

reflexão de que esse termo pode se referir ao uso da informática na produção de gráficos. Para o 

autor, infografia é uma representação diagramada de dados e qualquer infográfico é um diagrama, 

compreendendo-se diagrama como uma representação abstrata de uma realidade (2008). 

Para Couchot, infografia diz respeito à imagem inteiramente calculada por computação: 

da transformação de uma matriz de números em pontos elementares (os pixels) visualizados 

sobre uma tela de vídeo ou uma impressora (Couchot apud Santaella, 1998). O termo infografia, 

nesse caso, teria sua raiz com info (de informática, informação automática) + grafia (escrita), ou 

seja, a infografia só surge a partir de algoritmos processados em computador, com ênfase na 

imagem. 

A formação gramatical da palavra infográfico “trata-se de um neologismo da língua 

portuguesa, derivado do termo ‘informational graphics’, vindo daí a abreviação infográfico” 

(Ribas apud Lima, 2009, p. 23). Lima sugere uma definição: “uma peça gráfica que utiliza 

simultaneamente a linguagem verbal gráfica, esquemática e pictórica, voltada prioritariamente à 

explicação de algum fenômeno” (Lima, 2009, p. 23). O autor destaca o recurso como fonte 

gráfica explicativa. 

A partir desses pontos de vista, temos diferentes ênfases para um mesmo termo: 

informação no recurso, artifício, fonte, imagem calculada por computação, informática e gráfico 

explicativo. Winkin (1998) enfatiza a questão da evolução jornalística quando diz haver uma 

nova comunicação, essa que surge para suplantar um modelo velho e ultrapassado que toma 

como base a transmissão intencional de mensagens entre emissor e receptor. A intencionalidade é 
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o que reconhecemos por estratégia, usada para captar a atenção do público. Também defende que 

esse modelo mecanicista dominou não só o ensino como a pesquisa na comunicação, desde o 

começo de sua institucionalização, nos Estados Unidos, na década de 1940. O autor busca um 

novo modelo que rejeite de forma radical a visão voluntarista, funcionalista e individualista do 

processo comunicacional. 

Um trabalho individual não é impossível na comunicação. Porém, quando se busca 

qualidade e constante evolução, uma equipe estruturada com tarefas integradas é fundamental. 

Ainda mais quando se aborda a infografia. Apesar de ser uma decisão dos editores de cada 

veículo, quem está envolvido na produção são profissionais de diversas áreas.  Tal envolvimento 

implica na articulação de linguagens e saberes diferentes, os quais seriam, por exemplo, gráfico, 

estético, verbal, analógico, entre outros.  

Cairo (2006) argumenta que a infografia requer um trabalho em conjunto entre repórteres, 

pesquisadores e designers gráficos, cada um com funções específicas. O repórter faz um 

levantamento de informações e verifica os elementos mais representativos ao desenvolvimento do 

infográfico. O pesquisador traz informações mais detalhadas. O designer gráfico cuida da parte 

visual e faz o acabamento do trabalho. Assim, agregam partes e compõem o todo.  

Essa definição de funções e responsabilidades é importante, pois “o infográfico é uma 

ferramenta jornalística marcada pela quebra da linearidade do texto escrito e pela organização 

gráfica do conteúdo, com o objetivo de promover interesse e compreensão” (SILVEIRA, 2010, 

p.11). Nesse trecho, há uma objetivação traçada para o recurso, que se relaciona com a ideia de 

Rinaldi, da “trilha de obstáculos para o leitor”. São motivos que levam os editores a optar pelo 

uso da infografia. 

Quando se refere especificamente à infografia jornalística, Lima acredita que se trata de 

um tipo de matéria jornalística que requer a articulação do texto e a iconografia enquanto 

recursos interdependes, o que faz com que a estratégia de leitura possa se desenvolver de forma 

não-linear, que se diferencia da iconografia tradicional pela possibilidade de se comportar como a 

fonte principal de informação na página (LIMA, 2009).  

É evidente que o texto verbal está presente na maioria dos infográficos para complementar 

a ideia de informatização, mas Figueiredo (2005) destaca a questão do excesso de texto no 

infográfico: “Transformar o infográfico num tijolo de informações é qualquer coisa parecida com 
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fazer a matéria caber na página diminuindo a fonte e apertando a entrelinha” (2005, p. 05). Dessa 

maneira, o texto dificulta a leitura e leva ao efeito contrário de facilitar a compreensão. 

Assim, quanto mais elementos diferentes, mais riqueza informacional. “Um bom 

infográfico costuma contar com recursos visuais diversos como fotografias, mapas, tabelas, 

ilustrações, diagramas entre outros” (TEIXEIRA, 2010, p. 33). A autora considera infográfico um 

tipo de “narrativa jornalística”, então o vincula à informação de modo estético: o chamado 

Design da Informação, como Lima também cita. De acordo com este, é uma área da qual a 

infografia faz parte. O objetivo dessa linguagem é otimizar o processo da aquisição de 

informação (LIMA, 2009).  

Uma das definições mais citadas para essa expressão é a de Horn (2000, p.15, tradução 

dos autores): "design da informação é definido como a arte e ciência de preparar a informação 

para que ela possa ser utilizada por seres humanos com eficácia e eficiência". Ou seja, é o 

trabalho jornalístico, em outro formato de leitura, com o apoio de outros profissionais. O trecho 

simboliza o trabalho em conjunto citado por Cairo para contextualizar a fusão de competências 

distintas. 

Por todos esses motivos, o trabalho infográfico vem se expandindo aos poucos no Brasil. 

A disseminação do uso dessa ferramenta se deve à possibilidade de mostrar em imagem algo 

difícil de ser descrito em texto verbal ou fotográfico. Essa opinião é explicitada em fragmentos de 

estudos de Stovall (1997). 

Outro fator que permitiu a disseminação do recurso foi o avanço de diversos dispositivos 

tecnológicos. Pereira (2006, p. 4) destaca: 

 

Nas últimas décadas, a informatização das redações de jornais e o desenvolvimento de 

softwares gráficos possibilitaram a consolidação do uso da infografia como ferramenta 

auxiliar na transmissão da notícia nos jornais impressos diários. A prática editorial do 

infojornalismo integra textos verbais com diferentes expressões não verbais, tais como 

ilustrações, mapas, gráficos, tabelas, fotografias, entre outros. 

 

Essas diferentes expressões são estudadas por alguns autores em classificações. Lima, por 

exemplo, define infográfico, gráfico e diagrama de forma distinta. Para ele, cada termo tem um 

significado, então cita Araújo para explicar que “o gráfico põe em imagem a demonstração 

esquemática de um fato, enquanto que o diagrama representa a demonstração esquemática de um 
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objeto” (Araújo apud Lima, 2009, p. 30). Por conta dessa reflexão, Lima defende que o termo 

“diagrama informativo” seria mais adequado para a tradução de “infographics”.  

Moraes (1999, p. 139-140) sugere que a natureza de um infográfico classifique-se em 

elementos textuais e não textuais. Entre os elementos textuais, estão relacionados: título (conciso 

e objetivo), abertura (que acrescenta informação ao título) e subtítulos (complemento de 

informação do título). Sobre elementos não textuais, o autor cita mapas (localização geográfica), 

pictogramas (elementos de rápida identificação), sinais gráficos (como setas, flechas e balões), 

plantas (planificação de um espaço), perspectivas (noção de tridimensionalidade), bonecos 

(representações humanas), retratos (imagens de pessoas), gráficos de relações de proporções 

(apresentam variações de dados de forma esquemática), além de outras imagens, como “figuras 

explodidas”, que mostram componentes de um objeto.  

Diante de tantos formatos de informar, e tantas maneiras em um único veículo, a mídia 

leva o sentido aos receptores. 

 

O jornal é apenas um operador entre um conjunto de operadores sócio-simbólicos, 

sendo, aparentemente, apenas o último: porque o sentido que leva aos leitores, estes, por 

sua vez, remanejam-no a partir de seu próprio campo mental e recolocam-no em 

circulação no ambiente cultural. Se, na origem, o acontecimento não existe como um 

dado de “fato”, também não tem solução final. A informação não é o transporte de um 

fato, é um ciclo ininterrupto de transformações (MOUILLAUD E PORTO, 1997, p. 51). 

 

Mouillaud e Porto (1997) ainda afirmam que, no jornal atual, há uma série de dispositivos 

imbricados: o produto jornal é constituído de vários elementos (dispositivos), que em conjunto 

formam o dispositivo do jornal impresso, e, por sua vez, trará uma série de implicações para os 

processos de comunicação que se dá em torno ou a partir deste veículo.  

Apesar de encontrarmos e consultarmos autores que abordem a infografia, esse ainda é 

um objeto de estudo recente. Ao observar as datas de publicação da bibliografia consultada para 

este trabalho, percebe-se que a maioria das pesquisas foi publicada depois dos anos 2000, 

principalmente aquelas que reconhecem a infografia como gênero, já que as pesquisas mais 

antigas procuram abordar as imagens visuais de um modo geral. O texto mais antigo consultado 

para este trabalho é de 1990, de Hipólito Vivar, uma pesquisa da Espanha. A bibliografia é mais 

ampla fora do Brasil e grande parte dos trabalhos encontra-se em inglês ou espanhol.  
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2.2 OBJETO E SEU UNIVERSO BIBLIOGRÁFICO 

 

A bibliografia estrangeira, maior que a brasileira, também foi consultada como referência 

para este trabalho. Os ângulos explorados pelos autores de fora do Brasil se aproximam aos vistos 

em português, mas alguns possuem particularidades. Materiais de Sancho (2001), por exemplo, 

são em espanhol e inglês e dão conta de temáticas que perpassam a visualidade da comunicação, 

infografia, sobretudo a digital, internet e televisão. Neste trabalho, não realizamos nenhuma 

análise na mídia digital por uma questão de foco no jornalismo impresso, mas a visão geral dos 

diversos tipos de veículos que se relacionam com a nossa análise colabora para o andamento da 

pesquisa e a noção dos tipos de infográficos que existem. 

As buscas nas bibliotecas nacionais provam que não há muitas pesquisas com foco em 

infográficos. No Centro Universitário Franciscano, por exemplo, ainda não há publicações sobre 

esse assunto. No acervo da Universidade Federal de Santa Maria, a única encontrada foi 

Infografia e jornalismo na web: sistematização dos elementos que constituem infográficos, de 

Görski (2007). Trabalho o qual sistematiza questões básicas e fundamentais acerca da infografia 

produzida e veiculada em produtos jornalísticos da web. Ou seja, é focado na infografia digital. 

Mesmo assim, levanta questões da infografia como objeto de intersecção entre o Jornalismo e o 

Design Gráfico, apresenta definições e características da infografia com base em bibliografias 

distintas e ainda reflete sobre a questão de como um infográfico é capaz de cumprir com a função 

de informar jornalisticamente. A biblioteca da Universidade de São Paulo (USP)3 tem um acervo 

mais amplo sobre infografia: encontramos 71 resultados no final de 2014. Em 2015, esse volume 

de pesquisas já havia subido para 458. Isso indica que o as pesquisas sobre esse objeto 

encontram-se em crescimento e expansão na atualidade. 

 Alguns livros ajudam de maneira periférica no trabalho, dando pistas de assuntos que se 

relacionam com nosso objeto em análise, mas que não o abordam de forma específica e 

aprofundada. Em Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação, Collaro (2000) reúne 

princípios teóricos e práticos de tipografia e outros elementos da diagramação de impressos e 

conceitua termos e jargões de planejamento gráfico em jornais. Um trecho exemplifica: “O termo 

tipometria refere-se ao estudo das medidas utilizadas para determinar o tamanho dos caracteres 

                                                 
3 Disponível em: http://buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do?fn=go&ct=search  acesso em 25 

de setembro de 2015. 
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usados pela tipografia”, (p. 11). O autor traz de outras fontes explicações como a de zonas ópticas 

na página do jornal (p. 163), que é o movimento que os olhos realizam-nas regiões de interesse. 

 Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação impressa, de Silva (1998), 

é um guia com glossário e explicações acerca do planejamento visual gráfico de impressos. O 

livro traz ainda um apanhado histórico com fotografias e ilustrações dos tipos de composição.  

A partir dessas fontes, é possível analisar os infográficos do jornal Zero Hora com maior 

amplitude e embasamento teórico. Notamos que muitas das fontes indicam conceitos fortes, 

citados neste capítulo, que ajudam a descrever, definir e analisar o papel da infografia como 

instância de produção de sentido no âmbito do jornal. Se é verdade que o dispositivo prepara o 

sentido no sentido, conforme Mouillaud e Porto (1997), a infografia é parte desse dispositivo 

técnico-discursivo que contribui para dar inteligibilidade ao trabalho de narração do Jornalismo 

sobre os fatos de uma realidade. Nesses trabalhos, os autores usam conceitos para argumentar e 

classificar diferentes fragmentos do objeto de estudo com maior conhecimento e profundidade. 

Essa é a importância de buscar referências para a pesquisa. 

Há conceitos chave, estratégicos, oportunos, que serão retomados no próximo capítulo 

conforme informações são dadas na parte introdutória sobre os procedimentos com os quais nós 

pretendemos trabalhar. 

Por fim, queremos destacar ainda que as datas das bibliografias pesquisadas chamaram-

nos a atenção: mais da metade delas foi publicada depois dos anos 2000. Ou seja, os estudos 

sobre o tema passaram a ganhar força recentemente, apesar de a infografia existir há mais tempo. 

Além disso, muitos dos trabalhos consultados antes dos anos 2000 não abordam a infografia de 

forma específica, mas dissertam sobre tendências do novo Jornalismo.  

Em uma comparação das obras que lemos, notamos que as brasileiras, como citado 

anteriormente, analisam mais revistas do que jornais, de um modo geral. Acreditamos que isso 

aconteça devido ao fato de que mais revistas do que jornais explorem o recurso em estudo neste 

trabalho. Por ter mais tempo de planejamento e aprofundamento antes da publicação, há revistas 

brasileiras que usam a infografia em todas as edições, principalmente em reportagens especiais. 

Já as obras estrangeiras mostram o contrário: a maioria das que encontramos buscam 

estudar os infográficos no jornal impresso. Essa busca voltou-se apenas para a infografia estática, 

no papel. Não levamos em consideração análises do objeto no meio digital, porque são outro tipo 
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de recurso e estão inseridos em um meio diferente. Ou seja, pelo fato de a estratégia usada no 

meio digital ser distante do que buscamos neste trabalho. 

A partir dessas fontes, ficamos mais confortáveis para dedicar nossa análise ao objeto 

específico que escolhemos para esta pesquisa. A busca por outros conceitos nos permitiu uma 

amplitude de fontes, e essa amplitude nos deu pistas a constituir o nosso elenco teórico, segundo 

vários ângulos de trabalhos a serem explorados no capítulo posterior. São materiais que têm um 

tratamento argumentativo, são pesquisas profundas, que possibilitam constituir referências para 

cada tópico analisado neste trabalho.  

Reconhecemos o vigor da pesquisa desta relação de infografia e jornalismo quando 

realizamos o estado da arte da questão. Entretanto, não pudemos deslocar para o capitulo teórico 

tudo o que foi inventariado do primeiro capítulo, em virtude da natureza de uma monografia de 

graduação, e também porque se observa uma repetição de ângulos trabalhados entre os autores.  

Neste caso, fizemos uma inevitável seleção de autores e de conceitos dos quais nós nos 

valeremos na formulação do capítulo teórico, tendo em vista a contribuição que oferecem para o 

nosso trabalho de análise do objeto, no terceiro capítulo. Assim sendo, no segundo capítulo 

realizamos um diálogo mais cuidadoso com autores e capítulos por nós escolhidos. 

A partir daqui, dedicamo-nos para a elaboração a seguir de um quadro conceitual que vai 

colaborar com nosso trabalho, especialmente na análise do objeto específico. Não podemos 

desconhecer que nosso objeto está em diálogo com as muitas modalidades de linguagem com as 

quais o Jornalismo se interliga hoje. E, desse modo, a infografia deixou de ser só uma imagem. É 

o que vamos abordar com mais profundidade no capítulo a seguir. 
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3 INFOGRAFIA: MAIS QUE UMA FERRAMENTA NO JORNALISMO 

 

Neste capítulo, temos como objetivo eleger e refletir sobre conceitos apresentados 

anteriormente os quais trazem articulações entre jornalismo e infografia. Vimos uma panorâmica 

do estado da pesquisa sobre infografia até onde nos foi possível pesquisar em diferentes fontes. 

Dessa feita, extrairemos do capítulo anterior alguns conceitos cujo trabalho feito por seus autores 

tem relação direta com o tema e objeto da nossa pesquisa na medida em que exploram o papel da 

infografia no âmbito da produção do jornalismo. Também examinaremos a densidade e 

consistência desses autores para fazer um diálogo mais aprofundado, para que possamos adentrar 

operacionalmente na construção do próximo capítulo. 

Para tanto, iremos dar sequência ao mapeamento realizado no capítulo anterior de maneira 

mais expandida, a fim de retomar caracterizações e definições de onze autores, com os quais 

vamos construir o quadro teórico desta monografia. Nas obras desses autores, encontramos 

alguns conceitos de elaboração e aplicação que nos ajudam a problematizar, em um momento 

seguinte, o nosso objeto de pesquisa. 

Nesse sentido, para extrair os conceitos e selecionar os autores que nos parecem 

pertinentes, levamos primeiramente em conta os objetivos de nossa pesquisa, na medida em que 

são esses os fatores que dão os parâmetros sobre o trabalho junto aos conceitos a serem 

levantados. Selecionamos autores já estudados para o capítulo anterior e decidimos aprofundar a 

pesquisa com autores que abordam mais especificamente os assuntos aqui tratados para enfatizar 

questões de estratégias dos jornais e evolução da infografia. Em segundo lugar, tentaremos 

estudar tais conceitos levando em consideração três questões: primeiro, aquela que diz respeito a 

conceitos gerais sobre aspectos históricos que relacionem infografia e jornalismo; segundo, 

enfatizamos a infografia e informação jornalística, reunindo aspectos gráficos e visuais; terceiro, 

algumas caracterizações sobre a concepção da infografia no trabalho jornalístico, envolta em 

várias funções, como a pedagógica; seu trabalho de complementação, enquanto auxílio e 

esclarecimento; mas também a importância que toma por reunir elementos que trazem em si o 

status da notícia.   

A infografia é uma manifestação de linguagens. Todo texto tem uma materialidade que 

visa produzir sentidos. Isso resulta de operações mecânicas e discursivas que se realizam em 

formas gráficas, sonoras, visuais, estéticas, entre outras, nos mais variados veículos midiáticos. A 
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partir dessa reflexão, a infografia é uma condensação de algumas dessas materialidades. Esse é 

um dos tópicos que serão abordados com mais profundidade a seguir neste capítulo. A infografia 

é um texto, porque é feita por operações que articulam as diferentes linguagens nas suas 

heterogeneidades, e que visam produzir algum sentido. Essa composição textual com imagens faz 

com que consideremos o recurso como uma informação que se reveste de vários recursos 

textuais, inclusive aqueles de natureza gráfica.  

A infografia pode estar presente em catálogos de empresas, em manuais de instruções, na 

educação, em livros de ciência, física, engenharia, estatística, e ainda nas empresas de 

comunicação, para auxiliar na clareza e na didatização de informações no jornalismo 

(FERRERES, 1995; COLLE, 2004). 

Para Teixeira (2010), há especificidades no infográfico jornalístico em relação a outras 

formas. Ela conceitua o termo como uma modalidade discursiva ou subgênero do jornalismo 

informativo, na qual a presença indissociável de imagem e texto – e imagem, aqui, aparece em 

sentido amplo – em uma construção narrativa permite a compreensão de um fenômeno específico 

como um acontecimento jornalístico ou o funcionamento de algo complexo ou difícil de ser 

descrito em uma narrativa textual. 

Quando se refere especificamente à infografia jornalística, Lima (2009) acredita que se 

trata de um tipo de matéria jornalística que requer a articulação do texto e a iconografia enquanto 

recursos interdependes, o que faz com que a estratégia de leitura possa se desenvolver de forma 

não linear, que se diferencia da iconografia tradicional pela possibilidade de se comportar como a 

fonte principal de informação na página (LIMA, 2009).  

É evidente que o texto verbal também está presente na maioria dos infográficos para 

complementar seu status informativo. É comum identificá-lo não apenas como complemento da 

infografia, mas como uma peça essencial para gerar a compreensão da informação. Pode ser que 

a geração alfabetizada com o auxílio de ícones, histórias em quadrinhos, computadores, tablets e 

smartphones compreenda a síntese e a essência da notícia independente da linguagem verbal, ou 

ao menos identifique do que ela se trata, por ser acostumada a ver uma representação gráfica para 

cada opção de aplicativos e programas nessas ferramentas, mas os detalhes da reportagem e a 

base para interpretar a figura com precisão estão nas palavras.  

Mesmo assim, Figueiredo destaca a questão do excesso de texto no infográfico: 

“Transformar o infográfico num tijolo de informações é qualquer coisa parecida com fazer a 
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matéria caber na página diminuindo a fonte e apertando a entrelinha” (2005, p. 05). Dessa 

maneira, o texto dificulta a leitura e leva ao efeito contrário de facilitar a compreensão, devendo 

haver um equilíbrio entre as linguagens utilizadas. 

Como consequência dessa dificuldade de descrever algo apenas com palavras, o 

jornalismo tem estruturado as páginas da mídia impressa tendo em vista um apelo estético obtido 

pelo uso de gráficos, fotografias, ilustrações e outros elementos visuais. "A sedução visual arma 

as jogadas na conquista dos leitores, plasmada pela amálgama das tensões das formas simbólicas 

suavizadas pelo grafismo do layout da página" (SILVA, 1998, p.90). Nessa percepção, a 

estratégia vai além do fato de simplificar a linguagem. É uma questão de captar a atenção do 

leitor. 

 

 

3.1 FUNÇÃO PRÁTICA 

 

Para o jornalismo impresso, que é o foco deste trabalho, muitas definições refletem sobre 

a função prática, a qualidade e a relação com o contexto midiático atual. Em uma delas, Rinaldi 

(2009, p. 3) defende: 

 

O infográfico não rouba o conteúdo de palavras, o que você precisa descrever em 

palavras só pode usar as palavras, e o que você pode fazer por infográfico é bom fazer 

para não transformar o texto numa trilha modorrenta e sonífera para o leitor. Se você 

ficar tentando descrever detalhes de um esquema espacial por meio de um texto de 

revista vai construir uma espécie de trilha de obstáculos para o leitor, ele não vai 

suportar passar por aquilo lá. Ao passo de que você usa a linguagem visual para aquele 

trecho, reforça a importância do texto que vem ao lado (BUCCI apud RINALDI, 2009, 

p. 3). 

 

O que Rinaldi chama de “trilha de obstáculos para o leitor” é o contrário do que um 

repórter busca. O Jornalismo é estudado no mundo inteiro para ficar cada vez mais atraente para 

os leitores, considerando questões comerciais, aumento de anunciantes e compradores e, 

consequentemente, aumento de anunciantes. De forma simplificada e resumida, quanto maior o 

público, maior o lucro da empresa jornalística. Por isso, o autor enfatiza nesse trecho a existência 

de recursos que possam facilitar o entendimento de quem procura informação para oferecer uma 

melhor apresentação da notícia ou reportagem e, assim, captar o leitor. 
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 Por todos esses motivos, o trabalho infográfico vem se expandindo aos poucos no 

contexto do jornalismo diário brasileiro. A disseminação do uso dessa ferramenta se deve à 

possibilidade de mostrar em imagem algo difícil de ser descrito em texto verbal ou fotográfico. 

Essa opinião é explicitada em fragmentos de estudos de Stovall (1997).  

Essas diferentes expressões são estudadas por alguns autores em classificações. Lima, por 

exemplo, define infográfico, gráfico e diagrama de forma distinta. Para ele, cada termo tem um 

significado, então cita Araújo para explicar que “o gráfico põe em imagem a demonstração 

esquemática de um fato, enquanto que o diagrama representa a demonstração esquemática de um 

objeto” (Araújo apud Lima, 2009, p. 30). Por conta dessa reflexão, Lima defende que o termo 

“diagrama informativo” seria mais adequado para a tradução de “infographics”. Cairo (2008, p. 

21) também prefere outro termo: “Visualização de informação”, pois afirma que o termo 

infografia é derivado de infographics e gera polêmica entre pesquisadores, que questionam se este 

termo não refere ao uso da informática na produção de gráficos. 

 

 

3.2 DO COMPLEMENTO À FERRAMENTA CENTRAL 

 

 Apesar de outros motivos que levam as publicações periódicas a adotarem os 

infográficos, um deles parece pesar mais nos últimos anos. Percebemos que, enquanto no passado 

se usava a infografia como complemento da reportagem, hoje ela pode ser a ferramenta central da 

matéria. Em alguns casos, a arte do infográfico ocupa duas páginas completas e abrange 

informações não em blocos de texto, mas em caixas, desenhos, fotos, mapas, ou até 

acompanhadas de ícones ilustrativos. 

Os motivos para essa centralização do foco da reportagem em um formato novo perpassa 

pelas estratégias de chamar a atenção até na didatização do conteúdo. Esse fenômeno ocorre de 

tal modo que a infografia passa a representar uma função pedagógica para o jornalismo e vai 

além da informação textual verbal. Como enfatiza Teixeira (2010), o infográfico é um tipo de 

“narrativa jornalística”. Pensamos que a classificação como narrativa tem se manifestado cada 

vez mais nos veículos brasileiros.  

Do modo como os infográficos eram utilizados até a década de 90, não poderiam ser uma 

narrativa: eram apenas um complemento ao texto. Hoje, ao analisar a mídia impressa, percebe-se 
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uma valorização do recurso que deve, sim, ser classificado como narrativa em muitos casos. A 

infografia, portanto, coabita com outras narrativas no espaço jornalístico, mas é possível dizer 

que a infografia depende de manifestações dos textos verbais, pois seus conteúdos tornam-se 

mais claros quando auxiliados por palavras. 

Sobre essa questão conceitual devemos enfatizar que, quando nos reportamos à história da 

infografia, reconhecemos que há uma discussão em torno de se definir conceitualmente de forma 

precisa o que significa a infografia e como foi essa evolução de complemento à ferramenta 

central. Alguns autores (CAIRO, 2008; RIBEIRO, 2008; SANCHO, 2001) consideram que o 

primeiro infográfico foi publicado em 1806 pelo jornal de Londres The Times. A imagem 

detalhava um assassinato e foi intitulada The Mr. Blight's house (Figura 1). 

 

Figura 1. The Mr. Blight's house. 

 

Fonte: RIBEIRO, 2008, p.81 
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Em 1869, Charles Joseph Minard publicou a infografia “As baixas do grande exército de 

Napoleão”, que descrevia o avanço do exército na Guerra Fria ao mesmo tempo em que mostrava 

a diminuição no número dos homens (Figura 2). Duarte (2012, p. 24) destaca: “Minard foi o autor 

de mais de cinquenta mapas temáticos de grande qualidade, destacando-se os mapas de fluxos 

comerciais entre países”. 

 

Figura 2. As baixas do grande exército de Napoleão. 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Minard.png, acesso em 16 

de outubro de 2015.  

 

O uso da infografia começou a ganhar força muitos anos depois, a partir da década de 80, 

como defende Stovall (2004). O autor considera que, embora outros veículos impressos já 

tivessem utilizado alguns infográficos, foi o USA Today que inovou ao valorizar o design editorial 

e projetá-lo com base em pesquisas de opinião que tinham por objetivo atingir seu público-alvo, 

sobretudo por meio de recursos gráficos de qualidade.  

 

‘USA Today’ è stata la prima testata a dedicare un’intera pagina a colori alle 

infografiche. Il designer che l’ha ideata è stato George Rorick, tra i primi a cimentarsi 

con le infografiche a colori. Rorick, classe 1942, lavorò alla prima progettazione di USA 

Today nel 1982 e venne assegnato espressamente alla pagina del meteo dopo aver 
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lavorato all’Herald Palladium di Benton Harbor, al Denver Post e al Lansing State 

Journal4  (TROTTI, 2011, p.63).  

 

Como exemplo das informações visuais do USA Today, podemos observar a Figura 3. 

 

Figura 3. Dois gráficos publicados no USA Today. 

 

Fonte: http://www.usatoday.com/picture-gallery/news/2015/04/07/usa-today-snapshots 

/6340793/, acesso em 16 de outubro de 2015. 

 

Stovall (2004) também destaca que a infografia combina palavras e imagens para 

apresentar ideias e informações, então não pode ser feita com ilustrações de forma isolada. Essa 

discussão é levada adiante no capítulo de análise dos materiais de Zero Hora, pois não é possível 

criar sentidos de comunicação sem contar com texto verbal. Mesmo que o infográfico tenha uma 

riqueza de elementos, não há como produzir a total compreensão do leitor sobre todos os detalhes 

do assunto. Ou seja, a infografia complementa, didatiza, chama a atenção, mas não produz 

sentido por completo para o leitor se não tiver texto verbal, por mais que a imagem seja o 

principal elemento de uma reportagem. 

Para o receptor, o fato de o infográfico ser o centro de uma matéria, muitas vezes abstrato 

e inconsciente no momento da leitura, se constitui em um instrumento para auxiliar na 

compreensão de uma informação mais difícil de ser explicada com palavras. Pedagogicamente 

                                                 
4 Tradução livre: O USA Today foi o primeiro jornal a dedicar uma página inteira para infográficos coloridos. O 

designer que concebeu a ideia foi George Rorick, um dos primeiros a experimentar infográficos em cores. Rorick, 

nascido em 1942, trabalhou no primeiro projeto do USA Today, em 1982, e foi designado especificamente para a 

página do tempo, depois de trabalhar no Herald Palladium em Benton Harbor, o Denver Post e no jornal do estado de 

Lansing. 
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analisando, o fato fica mais claro para o leitor se estiver em desenho, pois a infografia possibilita 

explicar visualmente assuntos complexos. 

De certa forma, essa busca pela didatização e dinamização pode se enquadrar em uma 

maneira de buscar atualizações na imprensa, como nota-se em estudos frequentes no mundo 

inteiro. Winkin (1998) enfatiza a questão da evolução jornalística quando diz haver uma nova 

comunicação que surge para suplantar um modelo velho e ultrapassado que toma como base a 

transmissão intencional de mensagens entre emissor e receptor. A intencionalidade é o que 

reconhecemos por estratégia, usada para captar a atenção do público. Ele também defende que 

esse modelo mecanicista dominou não só o ensino como a pesquisa na comunicação, desde o 

começo de sua institucionalização, nos Estados Unidos, na década de 1940. O autor busca um 

novo modelo que rejeite de forma radical a visão voluntarista, funcionalista e individualista do 

processo comunicacional. 

Segundo Cairo (2008, p. 16), os principais elementos de uma nova era da visualização da 

informação são: 

 

Dados – Transformados em informação visual são atraentes por si mesmos, sem a 

necessidade de artifícios, seja em uma página impressa ou no meio digital. 

Ferramenta de análise – A infografia, ou a visualização de informação, não é um objeto 

decorativo cujo principal objetivo seja fazer páginas mais leves. Deve funcionar como 

uma ferramenta de análise da realidade a serviço do leitor, melhorando sua compreensão. 

Troca de paradigmas – A incorporação de ferramentas interativas na publicação digital 

impulsiona uma troca de paradigma na visualização da informação: a tradicional 

liberdade que o leitor possui em ler os conteúdos de uma infografia na ordem que achar 

melhor, criando sentido a partir dos dados e o formato digital, com a possibilidade de 

interação. 

 

Podemos admitir que esses elementos são um ponto de partida para analisar a qualidade 

da infografia publicada na mídia impressa. Percebe-se que alguns assuntos exigem uma 

diversidade mais ampla de elementos para facilitar a visualização – observação essa que é 

destacada por Teixeira (2010, p. 33): “um bom infográfico costuma contar com recursos visuais 

diversos como fotografias, mapas, tabelas, ilustrações, diagramas entre outros”. É dessa forma 

que se cria um conjunto de informações aprofundadas sobre um determinado assunto. 

Na medida em que o jornal se apropria da infografia, a maneira de informar se aproxima 

de uma dimensão da linguagem televisiva, na qual a imagem é um recurso eficaz e central no 

modo de explicitar o teor de uma notícia. A infografia se estabelece como um elemento 

complementar na educação, pois facilita a compreensão e o aprendizado para leitores de todas as 
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idades. Dessa forma, as ferramentas visuais se tornam cada vez mais importantes nos processos 

de noticiar e cabe ao jornalista saber usar, da melhor maneira possível, esse modo de informar 

sempre existiu, mas vem sendo mais aplicado e valorizado ao longo dos últimos anos. 

 

 

3.3 A COMPLEXIFICAÇÃO DE UM CONCEITO 

 

Um trabalho individual não é impossível na comunicação. Porém, quando se busca 

qualidade e constante evolução, uma equipe estruturada com tarefas integradas é fundamental – 

ainda mais quando se aborda a infografia. Apesar de ser uma decisão dos editores de cada 

veículo, quem está envolvido na produção são profissionais de diversas áreas. Tal envolvimento 

implica na articulação de linguagens e saberes diferentes, os quais seriam, por exemplo, o 

conhecimento gráfico, o estético, o verbal, o analógico, o tecnológico, entre outros que possam 

complementar o trabalho.  

Essas diferentes linguagens se complementam por meio de processos técnicos os quais 

articulam os modos de informar em um mesmo produto visual. De maneira mais específica, a 

infografia é uma consequência de articulações de linguagens verbais, não verbais, estéticas, 

geométricas, e até fotográficas. Juntos, esses elementos se complementam e se articulam por 

processos semióticos e de pareamento de linguagens a partir do trabalho de reportagem, que dão 

origem à peça que chamamos de infografia. 

Se formos separar em apenas um tópico assuntos abordados por autores selecionados para 

apoiarem este capítulo teórico, notamos em cada um deles uma particularidade que merece ser 

destacada. Ferreres (1995) e Colle (2004) consideram que a infografia auxilia na clareza e na 

didatização de informações. Teixeira (2010) a conceitua como modalidade discursiva ou 

subgênero do jornalismo informativo. Lima (2009) acredita que trata de um tipo de matéria 

jornalística que requer a articulação do texto e a iconografia. Figueiredo (2005) defende que não 

haja excesso de texto nos infográficos. Silva (1998) aponta características e estratégias da 

infografia para a conquista de leitores. Rinaldi (2009) defende o uso da linguagem visual para 

não transformar o texto em uma trilha de obstáculos para o leitor. Stovall (1997) enfatiza a 

possibilidade de mostrar em imagem algo difícil de ser descrito em texto verbal. Lima (2009) 

interpreta o infográfico como um diagrama informativo. Cairo (2008) sugere elementos 
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principais de uma nova era da visualização da informação. Por fim, Winkin (1998) aborda a 

questão da nova comunicação. 

Ao refletir sobre o que dizem esses autores sobre a importância da infografia para o 

jornalismo, percebemos que suas reflexões se dão ao longo de um período que pode ser 

considerado homogêneo. Ou seja, a década de 80, onde vivemos uma das fases áureas do 

audiovisual, mas também a experimentação de novas linguagens por parte das modalidades de 

jornalismo impresso, também provocou mudanças inovadoras para o jornalismo impresso. 

Ainda é um período áureo de desenvolvimento de linguagem gráfica, exposições visuais, 

valorização da fotografia como documentação, as obras desses autores refletem esse contexto, 

mesmo que muitos deles não tenham eleito como objeto o jornalismo, mas mostram. Há um 

fenômeno que busca a valorização da emergência de novas formas de linguagem; evidencia o 

surgimento de novos objetos de estudos, o grafismo, estudos que envolvem grafismos, entre 

outros. 

Esse exemplo já se enquadra na Nova Era em que vivemos, período que marca justamente 

o avanço da diagramação como linguagem, da dialogia entre o verbal e não verbal. Os critérios de 

noticiabilidade sofrem mudanças e já recebem um novo questionamento para análise que passa a 

contar com a infografia como mais que um recurso visual para informar. É como se, além de 

precisar decidir se a matéria ganha foto ou não, o editor ainda precisasse tomar como definição 

que tipo de infográfico um determinado assunto precisa acompanhar. São muitas as variáveis. 

Pode-se considerar desde o espaço que está sobrando até a relevância de colocar um destaque 

como a infografia no jornal impresso. 

Tendo em vista esse cenário de transformação e a existência de novos hábitos diários 

dentro de uma redação, devemos considerar que há hoje uma condensação de recursos de 

linguagens que se expandem inclusive para além da cultura culta e que desembarcam nas páginas 

jornalísticas. Eis uma reflexão sistematizadora de uma inovação que se coloca no contexto das 

linguagens do que se chamava de cultura de massa.  

Sem considerar a totalidade desses conceitos, dessas contribuições dos autores aqui 

citados, vamos recuperá-los em nosso estudo empírico valorizando-os em momentos diferentes. 

Cada um contribui para a análise dos materiais selecionados de uma forma particular. Quando 

visitamos autores e elegemos alguns, tomamos a decisão de levar os principais conceitos para 

auxiliar-nos no trabalho de descrição do objeto empírico. Esses autores não serão levados de 
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maneira unânime, absoluta, automática. As reflexões e pontos de vista de cada um serão 

retomadas na medida em que esses ajudam a compreender a infografia e seus objetivos de 

maneira prática. 
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4 OBSERVAÇÃO DE INFOGRÁFICOS DE ZH 

 

Neste capítulo, faremos a análise das estratégias de utilização da linguagem infográfica na 

produção da noticiabilidade do jornal Zero Hora impresso. Tomamos como referência para este 

exercício a reforma gráfica realizada no aniversário de 50 anos, em 2014. A escolha justifica-se 

pelo fato de ser a reforma mais atualizada no conjunto de várias outras efetuadas por essa 

instituição jornalística e por realizar-se neste contexto de comemoração, além do que seria muito 

extensivo para a natureza de uma monografia fazer uma abordagem mais extensa. Escolhemos 

esse período também porque as alterações apontadas neste momento são as mais contemporâneas 

na busca pela realidade do novo Jornalismo segundo a formulação de Zero Hora.  

Dessa forma, para realizar a análise, contemplamos um universo de infográficos 

publicados no período de um ano: de 1° de maio de 2014, data em que a reforma gráfica mais 

recente começou a ser utilizada, até o dia 1° de maio de 2015. Ou seja, o estudo sobre o empírico 

recobre doze meses. 

Para constituir o corpus do material a ser analisado, fizemos um trajeto que implicou 

algumas fases. Em primeiro lugar, priorizamos um olhar panorâmico sobre os infográficos 

juntamente aos outros elementos da página (textos, cartolas, editorias, fotografias, entre outros). 

Assim, compreendeu-se a visualização de várias características, inclusive nos materiais contidos 

em duas páginas conjuntas. Optamos por esse tipo de olhar panorâmico para acompanhar, dia a 

dia, os principais infográficos de cada publicação, de modo que pudemos reunir as páginas mais 

marcantes para uma análise detalhada posterior. 

Essa visualização nos levou a racionalizar um número de infográficos que contemplasse, 

enquanto síntese ou amostragem, variados formatos usados pelo jornal. Cada infográfico tem 

uma particularidade e singularidade em relação com os outros. Um exemplo são os mapas, 

usados com frequência, mas cada um contém uma carga significativa de conteúdo e lógicas de 

utilidade voltada para o público. Mesmo assim, modelos de infografia se repetiam, algo que nos 

permitiu firmar convicções pelas escolhas, procurando constituir uma representação a partir da 

totalidade de materiais do universo estudado.  

Outro aspecto considerado foi o fato de que dialogamos com autores na constituição do 

quadro teórico cujos estudos apontam, em relação à infografia jornalística, tipos diferentes de 

manifestações conforme os resultados do trabalho que fizemos no capítulo conceitual em 
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modelos tipológicos. Teixeira (2007) sugere as distinções dentro de dois grupos: enciclopédico, 

com explicações de caráter mais universal, e específico, que se atém a aspectos mais próximos da 

singularidade. A classificação ainda conta com subdivisões: independente e complementar.  

Optamos pela caracterização de Teixeira pelo fato de que a autora faz uma clara distinção 

sobre os tipos de infográficos que existem dentro das próprias interpretações. A autora destaca em 

um esquema como imagina que a classificação possa se distribuir. Tomamos essas ideias como 

um ponto de partida para uma nova categorização dentro do que acreditamos que se enquadra 

melhor. Com base nesses estudos e considerando que buscamos uma forma mais pontual de 

categorizar os tipos de informações visuais, separamos os infográficos, depois de já serem 

selecionados, em função das seguintes características: 

- Graficização Estatística: são os modelos estatísticos vistos nos indicadores econômicos e 

rurais, por exemplo, que retratam a cotidianidade dos leitores. Servem para noticiar um serviço 

que geralmente tem um público específico e assíduo. Buscam apresentar uma comparação com os 

dias anteriores em forma de tabelas, gráficos de barras e linhas, entre outros modelos simples. 

Não necessitam grande teor de criatividade, por ser sempre no mesmo modelo de informação. 

São uma espécie de memória utilitária para adoção de comportamentos e decisões. Trazem 

temporalidade na vida dos cidadãos em relação a alguns tópicos específicos, o que nos permite 

afirmar que esse tipo de infográfico se reporta ao universo de decisões dos leitores. 

- Reconstituição da Topografia de Ambientes: são todos os mapas dispostos com 

informações. As escalas variam de pequenas a grandes: podem mostrar países, cidades, bairros ou 

até mesmo a planta de uma casa. Consideramos nessa categoria tudo o que faz referência à 

localização em uma imagem. 

- Animação Científica: gráficos que se aproximam aos vistos em livros didáticos de 

ciências. São fundamentais para esclarecer ao leitor como acontecem os processos químicos, 

físicos, biológicos, invenções e reconstituição de experimentos, que são específicos e de difícil 

compreensão. 

- Recurso da Iconização: quando uma figura, ilustração ou ícone dá pistas ao leitor de 

informações sobre o tema que está sendo tratado. É possível identificar o assunto da reportagem 

por meio do reconhecimento desses ícones, como sempre aconteceu com a cartola da matéria, por 

exemplo. O que se enquadra nessa categoria nem sempre é um infográfico, mas são informações 

visuais que complementam o texto verbal. 
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 Entendemos que essa “tipologia” vinda da formulação dos autores citados desde o 

primeiro capítulo deste trabalho se constituía numa sólida referência para nos ajudar também na 

seleção dos materiais a ser estudados. Desse modo, essa etapa preliminar nos permitiu a 

existência de critérios para finalmente elegermos um conjunto de infografias num total de 17 que 

recobrem o período indicado e que foram publicadas em diferentes espaços de edições de ZH nos 

12 meses aqui apontados.   

Destacamos esses infográficos para entender e tentar responder a pergunta de fundo 

observacional de contato com o universo físico de Zero Hora, sobre o qual há um investimento da 

infografia no sentido de executar um projeto editorial jornalístico do veículo. 

Notamos ainda a presença da palavra “como” em títulos de box, que passa a ideia de um 

texto que vai fazer um percurso de caráter didático e elucidativo por meio do discurso verbal, a 

fim de produzir um esclarecimento sobre algo contido na informação. Matérias se propõem a 

buscar e oferecer respostas. Ou seja, lança-se mão da infografia buscando-se uma explicação. 

Como toda pesquisa estrutura-se em torno de uma questão, o problema que nos desafia 

nesta monografia, conforme foi apresentado na introdução deste trabalho, formula-se da seguinte 

maneira: como o jornal Zero Hora vem empregando o recurso da infografia para a produção da 

noticiabilidade? Em uma breve análise dos exemplares publicados nos últimos meses, notamos 

que diariamente as edições trazem algum tipo de informação visual, que não seja a fotografia, em 

diferentes seções. 

Objetiva-se, então, de um modo geral, descrever as estratégias de utilização de recursos 

infográficos por Parte do jornal Zero Hora. De forma mais específica, visamos analisar o uso da 

infografia no processo de produção de noticiabilidade da versão impressa do jornal Zero Hora, 

compreender a importância da infografia como recurso de produção da noticiabilidade e mapear 

conceitos importantes para a compreensão da infografia como elemento de transformação dos 

processos de noticiabilidade. 

O procedimento investigativo desta pesquisa é de fundo qualitativo porque buscamos 

observar os manejos que o jornal faz para relatar a construção da atualidade segundo recursos que 

também repercutem na sua própria identidade. Como sabemos, o jornal é um sujeito com nome 

próprio, identidade, objetivos e pretensões, por isso nossa observação se projeta sobre as 

manifestações desta entidade na sua própria corporeidade, onde os vestígios dessas mutações se 

manifestam. 
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Ao nos inspirar em uma metodologia qualitativa, recorremos à técnica de observação de 

materiais para entender como os infográficos são dispostos e ofertados aos leitores, qual a relação 

das imagens com o texto em cada caso e em quais editorias eles são utilizados como peça 

principal ou até indispensável para o sentido completo da mensagem a ser transmitida ao 

receptor. 

A partir de um ponto de vista interpretativo das estratégias de Zero Hora, identificamos 

que a inserção do jornal nesse novo processo de produção da noticiabilidade não se dá por 

acidente ou acaso. A linguagem constituinte de como o veículo produz sentidos em termos 

jornalísticos inclui a infografia como peça importante na transmissão da mensagem. Portanto, 

essa ferramenta também produz sentidos e também é linguagem.  

 

 

4.1 DIFERENTES FORMAS DE MOSTRAR ESTATÍSTICAS  

 

Para organizar a análise, começaremos pela Graficização Estatística. Na Figura 4 (página 

39) nota-se um velho modelo de representação de dados econômicos em tabelas numéricas na 

seção “Mercado”. Informações a respeito de investimentos na bolsa de valores, câmbio de 

moedas internacionais, e indicadores de inflação são exemplos de dados que podem variar todos 

os dias e precisam ser atualizados nos jornais. Esse modelo é muito comum e tradicional, 

inclusive pela necessidade de empresários e outras pessoas que lidam com essas variações de 

acompanhar os indicadores econômicos. Como o jornal publica todos os dias o mesmo padrão 

gráfico, mas os números variam, e é esse o foco do leitor nesse tipo de serviço. No topo da seção, 

ainda há um ícone que representa altas e baixas para relacionar ao quadro à direita da figura. O 

desenho também ajuda a identificar o movimento dos valores em relação à porcentagem da 

variação. A seção ocupa duas colunas inteiras, o que representa 2/3 de uma página. A fonte 

utilizada é menor que a dos textos do jornal, mas fica legível porque não tem serifa. 
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Figura 4. Dados econômicos em tabelas numéricas. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 28 de fevereiro de 2015. 
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Um recurso parecido com esse também é usado no caderno Campo e Lavoura, um espaço 

dedicado para tratar de assuntos da área rural no jornal Zero Hora. O leitor desse caderno é 

segmentado e específico, pois o caderno é feito para pessoas que lidam com essas informações 

rurais. A relação com esses dados faz com que o público construa decisões no dia a dia com base 

no que leu. Nos indicadores da seção, a primeira tabela já aponta no título quem é o receptor: 

“preços ao produtor”, como é visto na Figura 5. 

 

Figura 5. Indicadores rurais em gráficos. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 24 de fevereiro de 2015. 

 

Os dados tratam de agricultura e pecuária, por isso, abordam inclusive o nível dos rios e a 

previsão do tempo em um mapa indicado por cores. Há ainda um gráfico com barras para mostrar 

visualmente as informações meteorológicas, que são importantes para o planejamento de 

atividades rurais. É interessante também observar a “Agenda de Leilões” que fica ao lado dos 

indicadores rurais. Em tópicos, a agenda é um serviço completo com data, local, tipo de remate e 

telefone para contato. Juntos, indicadores e agenda ocupam meia página, também com fonte 

reduzida, a mesma utilizada no exemplo da Figura 4. Eles não vêm acompanhados de reportagem 
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em nenhum dos casos, rurais e econômicas. A única assinatura de um profissional é nos 

indicadores rurais, por um diagramador. 

Quando se trata de economia há vários gráficos: barras, linhas, tabelas, porcentagem, 

entre outros modelos, geralmente tradicionais.  

 

Figura 6. Gráfico sobre Imposto de Renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 02 de maio de 2014. 

 

No caso da Figura 6, as linhas mostram tendências ao longo do tempo de uma forma 

simples e tradicional, mas a figura de um leão ajuda a contextualizar o assunto da reportagem. 

Com a cartola “O leão em 2015”, o título já faz uma brincadeira e analogia com a figura: “Presas 

maiores e mais afiadas”, sobre o Imposto de Renda. No desenho, que ocupa toda a extensão 

lateral da página e cerca de 1/3 da altura, um homem de camisa e gravata está com expressão 

facial negativa e as linhas do gráfico traçam uma espécie de trajeto até o interior da boca do leão. 

A linha acompanha os números levantados por institutos de 1996 até 2015.  Além desse, há 

outros dois gráficos. Um deles, em barras, mostra a evolução anual, desde 1996, da quantidade de 

salários mínimos necessária para que o contribuinte começasse a pagar Imposto de Renda. No 

outro, uma simples tabela contém dados da cobrança, o que é um serviço importante ao receptor 

que paga o imposto. A única assinatura nessa matéria é de um repórter. Apesar de tratar sobre 
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economia, a reportagem está na editoria “Sua Vida”, aspecto que possibilita uma melhor 

aproximação entre assunto e leitor. No canto direito da página, um QR Code faz a ligação do 

leitor de impresso com a internet. O código pode ser reconhecido pela câmera de um smartphone 

por meio de um aplicativo. Ele faz com que abra uma página na internet com as informações 

adicionais da matéria. No casso dessa, sobre imposto de renda, o código está acompanhado da 

logomarca da ZH digital, e um texto: “perdeu o prazo para acertar as contas com o leão? Use o 

código acima e veja o que fazer”.  

 

 

4.2 MAPAS E OUTRAS REPRESENTAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO  

 

Tudo o que referencia localização em uma imagem está contemplado na categoria 

Reconstituição da Topografia de Ambientes. Mapas são usados no jornalismo impresso em 

diversas situações de variados materiais. São ideais para mostrar a previsão do tempo, trajetos 

entre lugares diferentes, apontar onde um fato se passa, localizar o leitor em cidades menos 

conhecidas, situar áreas afetadas por temporais, rodovias bloqueadas, e até alterações em vias 

dentro de uma cidade. Esse último exemplo citado foi o caso no infográfico da Figura 7 (página 

43), que mostra parte da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

O mapa foi publicado na editoria Sua Vida, com a cartola “Porto Alegre – Trajetos 

Alterados” e o título “Mudanças na Borges e na Praia de Belas”. Notamos que a cartola situa o 

leitor em relação a qual assunto a matéria se trata, o qual também pode ser identificado pela 

grande figura do mapa, que ocupa meia página no sentido horizontal. Para esclarecer as 

mudanças no trânsito nas duas avenidas, além de alertar motoristas e usuários de ônibus, o mapa 

ilustra o sentido da via e os acessos com quatro tipos de setas diferentes. As informações de cada 

uma são identificadas por cores e pela espessura da seta. Há uma espécie de legenda de ícones 

com essas indicações para reconhecer quais são os novos sentidos nas vias e quais são os acessos 

a três locais diferentes. Há também duas placas, uma em cada canto lateral do infográfico: “Zona 

Sul” e “Centro”, na intenção de situar o recorte do mapa. Dessa forma, fica acessível assimilar a 

localização das ruas e compreender como fica o fluxo a partir das alterações. O infográfico 

noticia uma mudança e faz parte de uma reportagem escrita, mas a matéria não possui nenhuma 

assinatura de jornalista, nem de profissionais do setor de arte.  
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Figura 7. Mapa com alterações no trânsito. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 20 de fevereiro de 2015. 

 

O leitor ideal dessa reportagem é o motorista que passa por essa região de Porto Alegre ou 

até mesmo quem pega ônibus no trajeto indicado. O serviço dado pelo infográfico é tão 

importante que se torna um documento de utilidade: esse público pode levar sempre a página do 

mapa até se acostumar com todas as alterações no trânsito. 

Uma escala com maior amplitude, que abrange partes de um país, é vista na Figura 8 

(página 44). Esta reportagem traz um mapa dos Estados Unidos com símbolos de times para 

noticiar o começo da 20ª temporada da Major League, a principal liga de futebol do país.  

O mapa é separado em dois pedaços, um azul e outro vermelho, para demonstrar a forma 

de disputa do campeonato, que divide os times em duas conferências: leste e oeste. Os símbolos 

dos 20 times que disputam a liga estão posicionados nos estados de onde pertencem. 
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Figura 8. Infográfico sobre liga de futebol. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 08 de março de 2015. 

 

Essa é uma forma de iconização que dispõe as informações de maneira mais didática do 

que se apresentasse os nomes dos times em uma lista, pois amplia a quantidade de detalhes a 

partir do momento em que insere os times em um mapa, visto que indica também de qual estado 

o time pertence. Essa figura ocupa cerca de metade de uma página, mas a reportagem ocupa duas 

páginas, uma ao lado da outra, na seção Esporte. Não há cartola nem linha de apoio, aspecto esse 

que deixa claro que a matéria está fora dos padrões adotados em Zero Hora. Ao analisar os outros 

recursos visuais utilizados no contexto da reportagem, percebe-se que existe uma quebra de 

padrão também no grid, que é uma combinação de linhas imaginárias que delimitam as colunas 

de texto, os espaço das fotografias, título e outros elementos em uma página. O grid costuma ser 

paralelo às bordas da página impressa, mas, nesse caso, as colunas de texto acompanham as 

linhas vermelhas que saem das pontas da estrela e estão posicionadas em diferentes angulações.  

Essa ideia estabelece uma relação com os jogadores que são considerados as “estrelas” da 

Major League Soccer. São quatro atletas que ganham destaque com fotografia de uniforme do 

time a qual pertencem e uma pequena frase sobre a trajetória deles antes de chegar ao 

campeonato. Todos os parágrafos são curtos e funcionam como pequenas curiosidades ao redor 

da estrela, que fica no centro da página do lado direito. Entre os assuntos dessas curiosidades, 
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estão número de torcedores por jogo no campeonato, custos dos direitos de transmissão dos jogos 

pela televisão, contrato de patrocinador, audiência na TV americana, campeões de todas as 19 

temporadas, quantos brasileiros participam neste ano, entre outras. A reportagem não tem 

nenhuma assinatura. O perfil do leitor ideal para essa matéria é alguém que goste de futebol e 

tenha interesse nos campeonatos internacionais. O leitor ainda tem acesso a um QR code para 

saber mais detalhes da liga por meio de uma página na internet. Nesse caso, o código está 

acompanhado da seguinte frase: “Navegue online usando o código abaixo e conheça mais sobre a 

MLS”. É mais uma evidência da relação de aproximação do jornal impresso com o digital. 

Além dos mapas tradicionais, ainda há aqueles que se aproximam a projetos 

arquitetônicos ou de engenharia. Em comum, os dois tipos fazem referência a uma localização. 

Na Figura 9 (página 46), o infográfico trata das obras de ampliação no Hospital de Clínicas. A 

construção dos anexos é mostrada por meio de uma fotografia atual da estrutura acompanhada de 

uma ilustração para antever as promessas do projeto. A reportagem está em duas páginas da 

editoria Notícias com a cartola “Saúde – Hospital de Clínicas” e o título “Bom exemplo em 

expansão”.  

O infográfico, intitulado “Os prédios novos”, mostra a localização dos dois anexos, em 

cores diferentes, e a dimensão que cada um vai ter. Esse tamanho fica claro pelo desenho, em 

uma comparação com o prédio que já existe, e pela metragem em números que está descrita nos 

balões que saem da ilustração e também contêm tópicos com informações sobre os andares dos 

prédios. Ao lado, o ícone de uma lupa com o título “Detalhe ZH” traz a informação de que o 

número de leitos não é mais critério absoluto para definir a capacidade de um hospital.   
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Figura 9. Prédios novos do Hospital de Clínicas. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 21 de fevereiro de 2015. 

 

A informação se assemelha àquela que fica ao lado da fotografia, com o título 

“Curiosidades”. A estratégia de inserir esse tipo de detalhe em tópicos faz com que o texto pareça 

menor e mais acessível para leitura. É como os números dispostos logo abaixo da foto: ficam 

cansativos se estiverem no texto principal da matéria, mas ganham um destaque especial se forem 
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apresentados da forma como estão. A reportagem é assinada por dois jornalistas e está na capa do 

jornal. 

A Figura 10 é um exemplo de ilustração que mostra localização em um objeto e está a 

serviço de uma informação utilitária que serve para todos os gaúchos. Ela está em uma 

reportagem sobre o horário de verão e didatiza, ao mesmo tempo em que noticia, a forma de 

atrasar o relógio.  

 

Figura 10. Demonstração da mudança de horário. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 21 de fevereiro de 2015. 

 

A matéria é pequena, ocupa menos de um terço de uma página na horizontal, e está na 

editoria Sua Vida. A ideia do desenho pode ser um passo estratégico para construir um tipo de 

leitor, a criança, porque didatiza a informação até mesmo para o público infantil. Quem está 

aprendendo a ver as horas com ponteiros se identifica com a figura e assimila que precisa atrasar 

o marcador das horas. Acreditamos que a seta maior que está acima dos relógios confunde o 

leitor, pois pode transmitir a ideia de que devemos girar o ponteiro no sentido horário, de forma a 

adiantar uma hora. O uso da seta não nos pareceu claro, mas, após uma reflexão, concluímos que 

o ícone deve remeter que há um percurso do primeiro para o segundo relógio, como se fosse um 

passo a passo. 
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A cartola “Horário de verão – noite mais longa” também colabora para a compreensão do 

significado de atrasar um ponteiro. Um box do mesmo tamanho do texto principal aponta dicas 

para se adaptar às mudanças. Intitulado “não perca tempo”, organizado em tópicos de poucas 

frases. O desenho do menino que mexe no relógio parece ter assinatura do ilustrador, mas é só 

uma letra e não se identifica sem conhecer a assinatura. 

Outro tipo de localização em um objeto está presente na Figura 11, em um carro. 

 

Figura 11. Desenho indica mitos e verdades sobre automóveis. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 05 de março de 2015. 

 

 Essa reportagem é composta por um infográfico quase em sua totalidade. O texto 

principal possui apenas um parágrafo, enquanto a figura ocupa duas páginas inteiras. As 

informações têm como base mitos e verdades sobre automóveis e os separa em tópicos curtos 

com localização em um carro, cada um com um ícone para identificação: tudo o que faz 

referência à troca de marchas, possui o mesmo ícone, assim como o motor, entre outras partes do 

carro. Abaixo das dicas, cada uma tem uma marca, que se assemelha a um carimbo, com a 

indicação se é mito ou verdade. O modelo é um documento de utilidade didático, pois qualquer 
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motorista é capaz de entender os desenhos e as explicações diretas no infográfico. Inclusive, é o 

motorista de carro o público-alvo dessa reportagem. Ela é acompanhada da cartola “Transporte – 

esqueça o ponto morto” e está na editoria Sua Vida. Um jornalista e um profissional da editoria de 

arte assinam a reportagem.  

 A localização também é explicitada em uma notícia sobre automobilismo. Na editoria 

Esporte, a matéria ocupa menos de um terço da página na vertical e vem com a cartola 

“Velocidade”, como é mostrado na Figura 12. O mapa mostra a pista de corrida do circuito mais 

curto da Stock Car. São oito curvas em detalhes para que o leitor entenda quais são os desafios na 

pista. O desenho é simples, todo em preto, apenas com uma seta vermelha, mas tem uma riqueza 

de detalhes em informação na própria imagem que seriam quase indescritíveis em um texto 

verbal. 

 

Figura 12. Pista de automobilismo. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 25 de abril de 2015. 
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A partir da visão do modelo da pista, é possível entender cada observação sobre as curvas. 

Linhas em vermelho ligam as curvas, numeradas, a pequenos fragmentos de texto com 

detalhamentos sobre cada uma delas. É interessante ainda observar a bandeira que marca 

localização da largada na pista. A única indicação ou sugestão que o ícone fornece para que o 

leitor possa assimilar essa informação é a bandeira e a seta vermelha que aponta para a frente, à 

direita. Visto que o público leitor dessa notícia conhece essa figura, fica fácil de compreender o 

sentido da iconização nesse mapa. Na totalidade da notícia, há apenas um parágrafo de texto 

verbal antes do infográfico. Depois dele, há um box intitulado “A programação” com 

informações sobre horário de treinos, largada de corridas, ingressos e transmissão televisiva. Não 

há assinatura na notícia. 

Para concluir a análise sobre Reconstituição da Topografia de Ambientes, observamos 

mais um exemplo na editoria Esporte, sobre futebol. Esse infográfico está disposto em duas 

páginas completas, lado a lado, e apresenta pelo menos quatro figuras independentes que 

referenciam localização em uma representação didática, como pode ser observado na Figura 13.  

 

Figura 13. Informações sobre o clássico Gre-Nal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 26 de abril de 2015.  
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A reportagem trata sobre o Gre-Nal de número 405 e começa com apenas um parágrafo de 

texto introdutório com a escalação dos times para a partida, imagem a qual preenche cerca de 

20% da página. Abaixo do primeiro parágrafo, ainda notamos um caso de autorreferencialidade: 

intitulado como “O jogo no ar”, o box leva três logomarcas de diferentes veículos do Grupo RBS 

para divulgar onde o jogo será transmitido, entre rádio, televisão e cobertura online em tempo 

real. Esse box co-determina as informações que estão no gráfico.  

O jornal visualiza o acontecimento e ainda noticia em quais plataformas, dentro da 

empresa jornalística, o torcedor pode acompanhar a partida. O local em questão é um campo de 

futebol e as posições dos jogadores são representadas pelo nome de cada um deles abaixo de 

camisetas dos times nos quais jogam. Esse modelo é usado frequentemente em Zero Hora e é 

comum em vários jornais e outros veículos que abordam jogos de futebol. Nesse caso, vale 

relembrar a análise da Graficização Estatística, pois algumas características se aproximam: ambos 

noticiam um serviço que geralmente tem um público específico e estão sempre no mesmo modelo 

de informação. Sempre que um jogo está previsto, o jornal publica o mesmo formato de 

escalação, mas as posições variam. É comum que o leitor crie expectativas e julgamentos 

próprios sobre o esquema tático do treinador, o que gera opiniões distintas entre os torcedores e 

pode, inclusive, pautar conversas informais. Para delimitar a área de cada time, foi usado o 

símbolo no respectivo espaço do campo.  

Há também uma espécie de comparativo entre um jogador de cada equipe, eleito por ser o 

“goleador” e considerado artilheiro da temporada. Ambos aparecem em fotografia, com uniforme 

do time, ao lado de um parágrafo sobre cada um que informa idade e um histórico na carreira. 

Um box no formato da logomarca de Zero Hora, que lembra um triângulo, abrange ainda uma 

combinação de dados estatísticos numéricos sobre os dois times, com informação sobre jogos, 

vitórias, empates, derrotas e gols. Para representar comparativamente esses números, foi usado 

um círculo de tamanho que varia de acordo com a quantidade. Ainda nesse gráfico, ícones são 

posicionados com detalhes como arbitragem – inclui fotografia do principal juiz –, troféu do 

Campeonato Gaúcho e dados sobre a partida número 405 – dia, horário, local, abertura dos 

portões.  

À direita, em pouco mais de 50% da página, um outro infográfico é separado por uma 

barra preta e tem como título “O acesso das torcidas do Inter e mista”. Uma representação em 
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desenho do estádio indica a localização das arquibancadas para cada tipo de torcida com linhas 

que ligam a localização à informação em texto verbal e numérico.  

Abaixo dessa imagem, um mapa tradicional e outro do estádio indicam os portões e 

rampas para entrada. A iconização usada no mapa dispensa a escrita de quais delas são usadas por 

pedestres, ônibus ou carros, já que os três tipos estão claros com ícones e setas. O mapa ficaria 

confuso se fosse o contrário. Não há nenhuma legenda para explicar o que significa cada ícone, 

mas o reconhecimento é fácil devido à semelhança dos desenhos usados em placas de sinalização 

no trânsito. Esse tipo de imagem ajuda o torcedor a compreender onde ficam as entradas e 

acessos ao estádio, já que, apenas em texto verbal, a informação pode confundir o leitor. Tal 

detalhamento é oferecido a um público extremamente específico: não há motivos para todos os 

leitores de Zero Hora dedicarem um tempo para observar o gráfico se não têm intenção de 

comparecer ao jogo. Por outro lado, a informação é importante para o público-alvo. Apesar de 

tanta complexidade em termos gráficos, nenhum profissional de arte assina a reportagem, nem 

um jornalista.  

 

 

4.3 ASSUNTOS CIENTÍFICOS EM INFOGRAFIA  

 

Gráficos e desenhos que se aproximam àqueles encontrados em livros didáticos são 

classificados aqui na categoria Animação Científica. Há jornais e revistas brasileiros focados em 

traduzir a ciência por meio de infográficos práticos e sucintos, pois existem temas que são 

complexos para serem explicados apenas em texto verbal a um grande público. Um exemplo 

clássico e tradicional está representado na Figura 14 (página 53). A matéria está inserida em um 

contexto factual de abordagem, pois aparece na editoria Notícias encimada pela retranca “Mundo 

– temor de contágio” e com o título “Especialistas discutem se ebola representa um risco 

mundial”. Mesmo assim, se isolarmos o infográfico, ele poderia complementar qualquer 

reportagem sobre esse assunto, pois não tem caráter tão noticioso, mas, sim, mais didático, o que 

leva à disposição diagramática semelhante à de enciclopédias. 
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Figura 14. Detalhes sobre o vírus ebola. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 07 de agosto de 2014. 

 

O texto da reportagem tem apenas uma coluna e não é assinado por jornalista, enquanto o 

infográfico ocupa duas colunas e leva assinatura: “ArteZH/Graphic News”. A partir disso, o 

infografista passa a ter um reconhecimento tão importante quanto o repórter. 

O box do infográfico tem como título: “contaminação e perspectiva de tratamento”. Uma 

representação do corpo humano em desenho indica em quais órgãos os sintomas se manifestam e 

quais são as reações do vírus em cada um deles. Ao lado, o vírus está explicitado em camadas 

para que o leitor reconheça as partes que são invisíveis a olho nu. O infográfico ainda mostra a 
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forma de reprodução nas células humanas. Os ícones utilizados são muito semelhantes aos usados 

em livros didáticos, então deixam claro a intenção de didatizar um conteúdo específico sobre 

saúde. 

Outro infográfico científico está em uma reportagem especial de oito páginas sobre a 

escassez de água no Brasil. Em Notícias, “Crise hídrica” é a cartola da matéria “O Brasil conta 

gotas”. Dos mais de cinco modelos diferentes de informação visual, o que mais se destaca em 

tamanho e complexidade são as imagens que ocupam duas páginas completas e estão na Figura 

15. 

 

Figura 15. Sistemas em representação visual. 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 1° de fevereiro de 2014. 

 

 

Cada uma delas reconstitui, na forma de planta ou maquete, um tipo de sistema: o 

Cantareira, em São Paulo, e a Hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais. Ambos buscam 
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apresentar uma resposta: “Como é composto o sistema” e “Como funciona uma hidrelétrica”, 

respectivamente. Os desenhos representam o percurso da água desde a captação até chegar às 

casas dos consumidores. No primeiro exemplo, em São Paulo, o desenho do sistema ainda é 

acompanhado por pequenos infográficos de localização, graficização estatística e ciência: um 

mapa mostra as áreas abastecidas pelo Cantareira; barras estilizadas como pluviômetros para 

indicar uma média de chuva por ano; círculos de porcentagem demonstram, em números, que as 

reservas estão diminuindo e um desenho mostra como a água que fica abaixo das comportas das 

represas pôde ser usada pela primeira vez. No segundo exemplo, em Minas Gerais, os pequenos 

infográficos são semelhantes e seguem o mesmo formato, mas ainda há uma fotografia da 

hidrelétrica e um detalhe, em desenho, do chamado “canal de força”: um sistema que transforma 

a energia mecânica em elétrica. Com as ilustrações fica mais acessível para identificar os 

problemas em relação à falta de água. Por ter caráter especial, a equipe que assina a reportagem é 

composta por 10 profissionais, distribuídos em reportagem, imagem, edição de imagem, 

diagramação, ilustração e edição. 

 Na Figura 16 (página 56), há outro formato de infográfico de ciência. Esse exemplo 

mistura esporte, saúde e tecnologia, e está dentro da editoria Sua Vida. A reportagem “Os 

primeiros chutes da copa” está distribuída em duas páginas, sendo que uma delas é infográfico 

em quase sua totalidade. Em formato circular, etapas estão numeradas de um a cinco e há um box 

redondo no centro com o título “Como funciona”. Essa frase em destaque reforça a ideia de um 

texto que visa fazer um percurso de caráter elucidativo por meio do discurso verbal. Isso significa 

que o jornal Zero Hora tomou a decisão de explicar o equipamento abordado na reportagem. 

Outro conteúdo de caráter elucidativo na reportagem é o box que fica abaixo do infográfico, 

intitulado “como ele chegou lá”. Essa parte apresenta dois momentos diferentes, cada um com 

um parágrafo de texto e uma ilustração. Apesar de ser um assunto que se enquadra em ciência, o 

tipo de desenho utilizado não é muito semelhante aos usados em livros didáticos devido ao 

caráter minimalista, que usa menos sombreamento e elementos desnecessários para a 

compreensão da figura. 
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Figura 16. Os primeiros chutes da copa. 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 25 de maio de 2014. 

 

Os fragmentos de texto são curtos porque parte das informações está nos desenhos, 

enquanto as outras, verbais, se apoiam nas ilustradas. Por exemplo, no item 4, a única informação 

verbal é “transmissão e movimento: motores recebem o sinal digital do computador para que as 

articulações e membros se movam”. Por mais que o texto verbal seja curto, a imagem completa a 

noção do aparelho, porque mostra como ele se encaixa ao corpo humano a partir de dois ângulos 

de visão: lateral e traseiro. Ainda há setas e representações, como ondas, as quais mostram como 

o sinal analógico dos sensores é captado para ser transformado em comandos digitais. Dessa 
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forma, todas as informações visuais permitem a omissão das próprias no texto apresentado em 

palavras, pois já apresenta o que a pessoa precisaria imaginar a partir de uma visualização verbal, 

correndo-se o risco de que o leitor interprete de outra forma a partir de uma descrição com muitos 

detalhes. O conjunto do trabalho em equipe leva a assinatura de reportagem e arte. 

Nosso último exemplo nesta categoria não contém nenhuma ilustração: é feito com sete 

fotografias, como mostra a Figura 17.  

 

Figura 17. Sistema de transmissão de movimento. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 1° de maio de 2015. 

 

A reportagem “Contagem regressiva em Guaíba” está na editoria Notícias, com a cartola 

“economia - megafábrica”. A fotografia em plano aberto da fábrica ocupa quase a metade das 

duas páginas nas quais a matéria se estende, na parte inferior. As outras seis fotos formam um 

esquema e são intercaladas por setas que apontam para a próxima imagem. O esquema é 

encimado pelo título “da árvore ao papel”, o que o enquadra em um caráter didático de mostrar as 

etapas da produção de celulose. Cada uma dessas etapas contém um pequeno parágrafo com texto 

verbal e com um título de uma palavra-chave.  

Apesar de a notícia ser factual, o esquema não é. Ele aborda o mesmo tema, mas a notícia 

nesse caso é que as obras de ampliação da Celulose Riograndense terminaram e a nova unidade 

começa a funcionar dois dias após a publicação da matéria. Já o esquema não cita a novidade e 

foca no processo de produção da celulose, então, podemos comparar ao caso citado neste trabalho 
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sobre o vírus ebola, no qual o infográfico poderia complementar qualquer reportagem sobre esse 

assunto. A matéria é assinada por fotógrafo, no canto inferior direito da imagem, e repórter. 

 

 

4.4 ÍCONES NA DIAGRAMAÇÃO 

 

Figuras que sugerem ao leitor que tipo de assunto está sendo tratado foram consideradas 

aqui na categoria “Recurso da iconização”. Da mesma maneira que o título ajuda nesse processo, 

a cartola também, e agora, os ícones, que já fazem parte do dia a dia da nova geração que nasce 

com aplicativos e smartphones. É comum notarmos que as crianças que ainda nem aprenderam a 

ler já sabem reconhecer ícones de aplicativos no celular para abrir uma mensagem, acionar a 

câmera, efetuar uma ligação, entre outras possibilidades. É nesse sentido que os jornais têm 

buscado inserir pequenas figuras que se relacionam com um assunto para um reconhecimento 

imediato do que é abordado. O que se enquadra nessa categoria nem sempre é um infográfico, 

mas são informações visuais que complementam o texto verbal.  

Um exemplo clássico que encontramos em Zero Hora está na Figura 18 (página 59), em 

uma matéria sobre Angela Merkel, a primeira-ministra alemã. A reportagem ocupa duas páginas, 

tem uma fotografia grande e o texto é denso, em três colunas completas, além de outras duas que 

não estão totalmente preenchidas. No canto direito, na vertical, um box se diferencia dos blocos 

de palavras: intitulado como “15 curiosidades sobre a chanceler”, está formato de lista numerada 

com quatro ícones. Se o leitor conhece algum deles, pode claramente identificar quatro 

curiosidades sem ao menos ler as palavras ao lado deles. O primeiro ícone é um cachorro com 

uma barra vermelha em diagonal por cima, simbolismo que reconhecemos por ser semelhante ao 

usado nas placas de trânsito para indicar que algo não deve ser feito. Nesse caso, interpreta-se que 

ela não gosta de cães. Outra figura é o símbolo de um time de futebol. Supõe-se que ela torça 

para o clube e goste de futebol. A terceira imagem é um submarino amarelo. Quem já ouviu a 

música “Yellow Submarine” pode, facilmente, assimilar e interpretar que Angela gosta de 

Beatles, banda que lançou um disco com esse nome. Por último, uma foto de Adolf Hitler com 

um “X” no rosto transmite a ideia de que ela não goste dele. Portanto, esses ícones auxiliam na 

primeira visão de qual assunto se trata e dinamizam o texto, para que não fique composto apenas 

por palavras. Apenas um jornalista assina a reportagem.  
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Figura 18. Ícones na lista de curiosidades. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 22 de fevereiro de 2015. 
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A iconização também foi um recurso explorado em uma linha do tempo. Apesar de o foco 

principal desse infográfico ser história, ele lembra uma estrada, é uma figura didática e dinâmica, 

o que é o diferencia das linhas do tempo tradicionais. Nesse exemplo da Figura 19, há muitas 

imagens e pouco texto, em um tipo de balão. 

 

Figura 19. Linha do tempo com ícones. 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 25 de maio de 2014. 

 

A reportagem está na editoria Notícias e o título, “Agrotóxicos têm lei contestada”, está 

quase na metade da página, o que não é comum na diagramação do jornal impresso. Como o 

infográfico começa no canto superior esquerdo e vai até o inferior direito, fazendo uma grande 

linha entre as duas páginas que a reportagem ocupa, o título foi deslocado. A linha do tempo 

recebe como título “Da terra para a química” e mostra que o desenvolvimento de produtos que 

protegem as lavouras acompanha o avanço da agricultura. O público-alvo dessa reportagem é o 

agricultor, os ambientalistas, os químicos e até mesmo o consumidor, por ser afetado pela 

alimentação dos produtos da lavoura. A única assinatura é de um repórter. 



61 

  

Neste exemplo, para encerrar a análise de ícones, temos um infográfico que ocupa duas 

páginas inteiras e, assim como o da Major League, possui uma quebra de linearidade no grid. Na 

reportagem “Desconstrução de um mito”, sobre o lutador Anderson Silva, os parágrafos do texto 

estão distribuídos em tópicos dentro de uma teia de aranha, na qual uma caricatura do atleta está 

no centro.  

 

Figura 20. Infográfico sobre o lutador Anderson Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, edição de 21 de fevereiro de 2015. 

 

Há oito tópicos no texto, cada um com uma abordagem sobre o histórico esportivo de 

Anderson Silva, e alguns acompanham pequenas fotografias. O oitavo e último item cita o exame 

de sangue antidoping do lutador, tema central da matéria. Esse último tópico está em uma espécie 

de box com uma seta para a direita, sendo que há um quadro intitulado “Como agem as 

substâncias que Anderson usou”. Uma foto de corpo inteiro do lutador serve como mapa para 

indicar onde cada substância age. São três tipos diferentes com efeitos distintos. Em uma delas, 

um ícone de seringa ilustra que o anabolizante é injetável. Essa figura também lembra os 

infográficos científicos, por mais que esteja inserida na editoria Esporte, porque aborda, de forma 

didática, substâncias químicas e termos incomuns no cotidiano de quem não trabalha nessa área. 
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Portanto, o diagrama aproxima o tema ao leitor e os fragmentos de texto curto deixam a leitura 

mais leve. A reportagem tem assinatura de jornalista e editoria de arte. 

 

 

4.5 PERCEPÇÕES ACERCA DO UNIVERSO DE ZERO HORA 

 

Em cada infográfico analisado neste capítulo buscamos salientar onde ele é inserido (em 

que editoria ou caderno, com qual cartola), como foi associado à reportagem, se havia sido 

encimado por algum texto, que profissionais assinaram a matéria, como funcionou a hierarquia 

(espaço e tamanho do infográfico na página), o valor elucidativo ao empregar o termo “como”, a 

presença ou não de legenda de significados para ícones, o contexto de utilidade e 

indispensabilidade da figura e quem seria o leitor ideal para o assunto no formato em que estava. 

As análises aqui feitas foram possíveis por meio do embasamento que os autores 

consultados no capítulo de revisão de literatura forneceram sobre infografia. Uma das reflexões 

que mais nos acompanhou durante a observação do material foi de Stovall (1997), que defende 

que a infografia se dissemina graças à possibilidade de mostrar em imagem algo difícil de ser 

descrito em texto verbal ou fotográfico. Percebemos, em cada uma das análises, que a ideia do 

autor diz respeito à realidade dos materiais estudados e reforça o papel do infográfico como 

informação, e não apenas como apoio para uma reportagem. O significado desse objeto em 

estudo vai muito além do complemento, da estética e da ferramenta para atrair leitores. Fica claro, 

a partir das análises, que o infográfico é um tipo textual. Inobstante à ênfase que Silveira (2010) 

atribui à noção de infografia quando a designa como ferramenta jornalística, julgamos que o 

termo é limitado para abranger o universo tão complexo da informação visual. Há uma relação 

muito mais ampla com a comunicação, pois o jornalista é um mediador de fatos que precisa 

captar informações com especialistas e fazer uma adaptação que fique acessível para que o 

receptor compreenda. Na busca por reduzir complexidades, a infografia desponta como uma 

alternativa para elucidar significados e funciona como uma estratégia de didatização de um 

significado. Essa relação com o Jornalismo reitera a questão de que informação está presente em 

várias linguagens:  palavras, imagens, expressões, cores, estéticas, entre outras formas de textos e 

discursos. 
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Percebemos aqui também que há trabalho em equipe na montagem de infográficos, como 

Cairo (2006), Teixeira (2010) e outros autores consultados afirmam. Em Zero Hora, notamos 

assinaturas de diversos profissionais em algumas reportagens, o que reforça o reconhecimento do 

jornal pelos artistas que transformam ideias em gráficos. Dessa forma, a anunciabilidade passa, 

cada vez mais, pela visibilidade, visto que envolve, em algumas reportagens de ZH, um 

complexo processo produtivo através de reportagem, imagem, edição de imagem, diagramação, 

ilustração e edição. 

Com todos esses investimentos profissionais, é possível criar reportagens com linguagem 

diferente do tradicional, na tentativa de dar dinâmica e movimento à notícia. A quebra de padrões 

é uma marca dessa busca pela atualização dos jornais impressos. Portanto, em assuntos de 

diversas editorias, é viável considerar a hipótese de utilizar novas ferramentas para, por exemplo, 

resgatar o interior da cena de acontecimentos que pautam o jornalismo por meio da reconstituição 

gráfica. Da mesma forma, qualquer referência que tomamos para a análise serve de exemplo para 

cada uma das quatro categorias que elegemos neste trabalho. Destacamos também que as 

distinções sugeridas por Teixeira (2007) nos inspiraram a fazer outra distinção. A autora separou 

dois grupos, mas optamos por classificar o infográfico em quatro categorias mais específicas em 

relação a forma e conteúdo, conforme expomos neste capítulo. 

 Considerando essas conclusões a partir do que foi observado na prática, 

ponderamos que esse processo de análise contribuiu para a elucidação do nosso problema de 

pesquisa, que buscou entender o uso da infografia na produção da noticiabilidade em Zero Hora. 

Notamos que o jornal traz, diariamente, algum tipo de informação visual que não seja a 

fotografia. Além disso, muitos infográficos ocupam duas páginas completas, como percebemos 

em alguns dos exemplos estudados. Concluímos que Zero Hora vem valorizando, cada vez mais, 

a informação visual e o papel que ela cumpre no contrato com o leitor. O fato de dar espaço à 

infografia já é uma evidência de que a ferramenta tem retorno positivo e é reconhecida como uma 

parte importante na construção da noticiabilidade.   

  Ainda notamos que todos os infográficos são acompanhados de texto, como 

Stovall (2004) já previa ao destacar que a infografia combina palavras e imagens para apresentar 

ideias e informações, então não poderia ser feita com ilustrações de forma isolada. É uma 

combinação de narrativas no espaço jornalístico que depende de manifestações dos textos 

verbais. Se tomarmos como referência qualquer um dos infográficos analisados neste capítulo, 
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podemos perceber que nenhum deles teria sentido se não fosse acompanhado por manifestações 

verbais. Alguns até deixam pistas sobre o que se trata, mas não passam a informação clara e 

completa. Por isso, é importante que os recursos se complementem e, quanto mais ferramentas a 

reportagem incluir, melhor pode ser a transmissão da mensagem ao receptor. Nesse caso, o 

cuidado para que a página não fique poluída deve ser um comprometimento da equipe. A 

mensagem passa a ter ruído se for apresentada de forma confusa. Lima (2009) afirma que a 

infografia jornalística requer a articulação do texto e a iconografia enquanto recursos 

interdependes, o que faz com que a estratégia de leitura possa se desenvolver de forma não-linear, 

que se diferencia da iconografia tradicional pela possibilidade de se comportar como a fonte 

principal de informação na página. Portanto, a riqueza em elementos é uma característica boa, 

mas precisa ser avaliada e organizada da melhor forma gráfica. Outro cuidado que a equipe deve 

tomar é o excesso de texto dentro da imagem, fato citado por Figueiredo (2005). Nas aqui 

analisadas, nenhuma ficou com uma quantidade exagerada de palavras.   

  De um modo geral, quase todos os modelos de infográficos estudados estão 

expressados na linguagem de desenhos. As imagens variam: são fotos, gráficos em barras, mapas, 

mas o restante é composto por ilustrações representativas. Um aprofundamento das questões aqui 

expostas na forma de conclusão deste capítulo será contemplado a seguir, em nossas 

considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

 

A passagem por um curso de graduação é um período de muitas descobertas e reflexões. 

Quatro anos, no caso do Jornalismo, é um tempo curto para estudar tudo o que a profissão 

abrange. Cada aluno busca se aprofundar em uma determinada área dentre as conhecidas durante 

a faculdade. Trabalhos como este permitem uma pesquisa mais cuidadosa a um determinado 

objeto de estudo que visa o amadurecimento profissional diante de um cenário em constante 

evolução. 

No nosso caso, a busca foi pela complexidade da informação visual. Conversamos sobre o 

tema desde 2014 para definir um objeto a estudar. Consultamos publicações periódicas, lemos 

pesquisas e escolhemos como objeto a infografia – um recurso que não é ensinado em sala de 

aula, apenas comentado, mas já faz parte do processo de noticiabilidade dos jornais impressos 

que mais circulam no Brasil. Isso não significa que a infografia, por si só, venda jornais, mas é 

um tipo de narrativa cada vez mais valorizada por editores para firmar contrato do jornal com o 

leitor. Como citamos, o espaço dado à infografia já é uma evidência de que a ferramenta tem 

retorno positivo e é reconhecida como uma parte importante na construção da noticiabilidade.  

Cada capítulo deste trabalho contribuiu de alguma forma para construir uma resposta para 

a pergunta do problema de pesquisa à luz do tema e objetivo. A começar pela revisão de 

literatura, descobrimos que o objeto que escolhemos para estudar não é muito explorado por 

enquanto no Brasil. Por outro lado, encontramos bons materiais que nos auxiliaram tanto na 

compreensão de forma aprofundada da infografia, quanto na definição mais concreta de qual seria 

o foco nos capítulos posteriores. Nossas leituras começaram em 2014 e seguiram até o fim deste 

trabalho, sempre articuladas à proposta que traçamos para seguir. 

No quadro teórico, focamos em selecionar conceitos que trouxessem reflexões sobre 

infografia e jornalismo e tivessem uma relação direta com nosso tema. Examinamos a densidade 

e consistência de 11 autores para fazer um diálogo mais aprofundado, etapa essa que foi 

fundamental para adentrarmos operacionalmente na construção da análise. Nesses autores, 

encontramos alguns conceitos de elaboração e aplicação que nos ajudaram a problematizar, em 

um momento seguinte, o nosso objeto de pesquisa. 

A análise dos infográficos selecionados foi a parte em que percebemos a presença dos 

conceitos examinados em capítulo anterior. Ao olharmos para uma imagem, lembrávamos de 

autores que tínhamos lido e procuramos analisar diversos aspectos citados anteriormente, como 
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local do infográfico, como foi associado à reportagem, profissionais que assinaram a matéria, 

entre outros. Organizamos dessa forma para não deixar nenhum ângulo de lado, visto que 

construímos essa espécie de roteiro a partir do que os autores consultados escreveram.  

Depois de termos trabalhado questões específicas nos três capítulos centrais desta 

pesquisa, encontramos respostas para dúvidas que tínhamos, como compreender qual a motivação 

da informação jornalística impressa ter desenvolvido procedimentos didáticos tão sofisticados 

visando noticiar os fatos. É evidente que o jornal impresso poderia ter – e teve, mas não com 

tanta intensidade – infográficos em suas páginas há muitos anos, mas a queda no número de 

exemplares vendidos mexeu com todas as redações e provocou mudanças diversas. Uma delas foi 

essa busca não apenas por atualização, mas por persuasão, conquista do receptor e venda.  

O jornal sobrevive de assinaturas e compras, portanto precisa de contato com o público. 

Nessa época em que estamos, todas as tentativas tecno-editoriais e mercadológicas que visam 

contatar o leitor são válidas. A infografia, um recurso tão diversificado, surge como uma tentativa 

de reconstituir fatos e revelar uma certa materialidade, considerando que alguns ângulos de 

representação permitem a extração de um olhar que penetra nas camadas de um acontecimento.  

Outra provocação que nos surgiu nesta conclusão foi refletir em que medida esse processo 

de reconstituição gráfica estaria ameaçando ou substituindo o tradicional gesto observacional do 

jornalista. Na verdade, todos nós precisamos nos adaptar às mudanças das formas de ler notícias. 

Esse é mais um motivo que nos leva a escrever este trabalho, pois é preciso conhecer para que 

caminho vão os processos de produção das notícias e da própria existência do Jornalismo. O 

desafio para o jornalista, nesse caso, é enxergar a possibilidade de enriquecer uma reportagem 

com o apoio de recursos visuais. Para tanto, a observação desse profissional é indispensável para 

a criação conjunta de ferramentas que possibilitem a assimilação instantânea da informação 

visual por parte do receptor. Assim, é possível que o jornalista faça a reconstituição de um fato da 

forma como sempre fez – a diferença é que ele passa a ter à disposição outros recursos como 

tabelas, ícones, cores e uma possibilidade ilimitada de recursos gráficos. Cabe ao repórter 

interpretar essa inovação como uma oportunidade para fazer um trabalho mais completo do que 

se for usar apenas texto verbal. 

Como notamos em alguns modelos analisados neste trabalho, a quantidade de palavras 

usadas para explicar um fato pode ser menor se a imagem supre as necessidades de relatos 

verbais. Nesse caso, os fragmentos textuais podem ser curtos, porque parte das informações está 

nos desenhos, enquanto as outras se apoiam nas ilustradas. Ao invés de provocar a imaginação do 
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receptor por meio de um relato, o jornal já oferece a imagem pronta, o que evita, possivelmente, 

que o leitor interprete de outra forma a partir de uma descrição com muitos detalhes.  

Um cuidado que jornalistas e profissionais de arte precisam tomar é em relação à busca 

por muita animação sem se preocupar com informação. Vale ressaltar que nosso objetivo neste 

trabalho não se relaciona com um espaço demasiado para ilustrações sem conteúdo. Não há 

motivos para preencher boa parte de uma página sem um propósito. 

   Observar esses materiais durante um ano, em três capítulos, nos despertou um efeito. 

Percebemos que o imediatismo da internet se reflete nas páginas do jornal para que o público siga 

consumindo a informação impressa aproximada à realidade virtual. Não vamos eleger aqui o 

melhor veículo midiático, até porque cada um tem sua particularidade, mas todos precisam se 

adaptar às mudanças de hábitos que os receptores adotaram para se informar. No caso do jornal, 

ainda não sabemos por quanto tempo ele deve se manter em circulação, nas atuais condições. 

Várias causas nos levam a fazer essa reflexão, que vão desde fatores socioeconômicos, consumo 

de outros meios e preferência por outros tipos de veículos. Porém, enquanto há público para o 

impresso, deve haver qualidade e constante atualização por parte dos jornais. Temos esse 

pensamento não apenas como pesquisadores, mas principalmente na condição de leitores. Só nos 

foi possível acreditar que a infografia é uma linguagem importante na noticiabilidade por meio do 

acompanhamento de periódicos como leitores. Por outro lado, como jornalistas, temos a certeza 

de que todos nós nessa profissão vamos lidar cada vez mais com a quebra da linearidade no 

processo de informar.  

   É importante trazermos ideias de autores de vários contextos para nossos contextos, de 

maneira que possamos manter nossa prática profissional atualizada perante as mais recentes 

inovações e estratégias inspiradas por outros lugares do mundo. Portanto, esperamos contribuir e 

inspirar outras metodologias que explorem o universo da infografia, pois mergulhamos no 

aspecto observacional de análise em um jornal impresso, mas há muitas outras possibilidades. 

Toda análise é singular. Escolhemos nossos caminhos, que envolveram a observação de 17 

infográficos, por todos os motivos já mencionados neste trabalho. Outros autores talvez 

escolhessem outros materiais, mas fizemos o que julgamos compatível com uma monografia de 

graduação. Dentro dos nossos objetivos, a análise se sustenta porque desempenhamos vários 

procedimentos para chegar nos 17 modelos selecionados. É uma pequena amostra de um universo 

extenso que consultamos. 
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Esta pesquisa descreve uma estratégia de como a infografia apresenta a realidade, mas 

para saber como esse processo é decodificado pelo público, precisaríamos acompanhar a leitura 

de várias pessoas a fim de entender o outro lado da informação visual, visto que apenas os 

leitores podem avaliar os efeitos desse ato jornalístico através do qual se transforma o modo de 

informar. Portanto, o que escrevemos aqui sobre recepção são inferências, e ir além nesse aspecto 

implicaria em outros atos de pesquisa. É por esse motivo que pretendemos seguir a estudar esse 

tema com outras angulações diferentes das abordadas nesta monografia. 

A partir dos nossos resultados aqui descritos, entendemos a infografia como uma 

estratégia de Zero Hora, por ser uma mensagem que contém uma dimensão representacional, 

referencial e uma outra que se propõe a fazer compreender um acontecimento. Considerando os 

exercícios aqui feitos neste trabalho, a infografia é, de fato, um ato tentativo de comunicação. 

Para que um ato de comunicação gere sentido, o seu trabalho deve envolver uma representação 

expressa por referenciação ao que ele alude. A infografia tem um baixo grau de entropia, por ser 

esclarecedora e reduzir a desordem para quem tem uma cultura gráfica que permita o 

reconhecimento de ícones. Portanto, se considerarmos esse conceito e as análises deste trabalho, 

podemos afirmar que, de fato, infografia é comunicação de acordo com essa vasta perspectiva 

aqui sugerida pelo autor. 

Por isso, aprendemos ao longo desta pesquisa que as possibilidades de comunicar têm 

quebrado paradigmas a fim de acompanhar as mudanças adotadas pelo receptor. Para nós, foi 

fundamental refletir sobre essa narrativa. Ampliamos nossa concepção de como é feito o processo 

de noticiabilidade e já consideramos a hipótese de buscar avanços dentro desse tema. Além disso, 

escolhemos esse objeto não apenas para nos aprofundarmos na área, mas também para 

acrescentar no campo da comunicação uma pesquisa que traga reflexões e esclarecimentos para o 

mundo acadêmico e para as redações jornalísticas. A complexidade da informação visual precisa 

ser conhecida e estudada por todos os profissionais da área que buscam se atualizar. Afinal, o que 

todos nós buscamos como jornalistas é, a cada dia, encontrar a melhor maneira de informar. 
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