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Resumo 
 
A leitura de visualização de informações (infovis) e infográficos é o tema principal 
deste artigo. O objetivo é verificar como tais técnicas de contar uma história ou 
representar uma situação ou um fenômeno impactam a compreensão do leitor do 
jornalismo impresso. Para isso, nos baseamos na literatura sobre infográficos, 
visualização de informações, leitura e o leitor no jornalismo. Em um teste preliminar, 
realizamos entrevistas com um grupo de leitores sobre as seções Banco de Dados e 
Numeralha, das revistas Superinteressante e Galileu, respectivamente. Observamos que 
a leitura desta modalidade de discurso visual do jornalismo ainda causa estranhamento e 
dificuldade aos leitores. Ao mesmo tempo, a inserção deste tipo de texto começa a 
ganhar familiaridade entre o público. 
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Introdução 
 

Sabemos que qualquer produto jornalístico impresso que pretende ser consumido, 

compreendido ou analisado investe em planejamento visual satisfatório e claro, sem 

ruídos. É preciso ter capacidade de chamar a atenção do público, mas também ser 

legível, dentro de círculo de cultura e letramento do receptor.  

 

Entender o que pensa ou como leitor lê os formatos ou gêneros jornalísticos deveria ser 

uma preocupação do jornalista, do mercado e da academia. A inserção de formatos, 

linguagens e a mudança de visual ou reprogramação editorial geralmente são 
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anunciadas pelos jornais e revistas para que os leitores não sejam surpreendidos ou 

fiquem desnorteados ao encontrarem novidades no produto que costumam ver.  

 

A análise dos formatos jornalísticos foi a semente deste trabalho que apresentamos. Ao 

estudarmos aspectos do conteúdo das revistas Galileu (Ed. Globo) e Superinteressante 

(Ed. Abril), observamos que havia duas seções Banco de Dados (Superinteressante) e 

Numeralha (Galileu), que embora não fossem semelhantes na forma de exibição das 

informações, trabalhavam exclusivamente com base em números, estatísticas. Assim, 

nasceu o problema da pesquisa: Como o leitor processa esta informação mostrada 

essencialmente em um texto construído sobre números e quantidades? O leitor 

acostumado a textos verbais, fotografias, ao se deparar com gráficos complexos ou com 

um texto focado em números, se sente atraído por este outro tipo de texto?   

 

Ao revisar a bibliografia especializada, identificamos que a Banco de Dados (BD) 

trabalha com infográficos, mas a organização da Numeralha pode ser classificada como 

visualização de informações (infovis), cujos conceitos trataremos a seguir.  

 

Para uma observação preliminar, entrevistamos dez alunos universitários de diferentes 

cursos da área de ciências humanas, leitores eventuais de ambas as revistas, com o 

objetivo de saber como analisavam as duas seções. Neste artigo, mostraremos alguns 

dos aspectos encontrados neste início de pesquisa sobre visualização de informações, 

leitura e leitor de revista. 

 

Infográfico e visualização de informação no jornalismo 

 

Para esclarecer a diferença entre infográfico e visualização de informações, embora não 

haja um consenso sobre isso, trabalharemos com conceitos de Lev Manovich (2011) 

para infovis, e de Tattiana Teixeira (2010) para infográficos. 

 

Infográfico não é arte. Esta é a máxima repetida por infografistas a despeito de que 

alguém possa acreditar que é apenas um capricho estético para apresentar um fato. No 

entanto, certas vezes, em determinados textos temos dúvidas da necessidade da 

aplicação destas técnicas de contar, mostrar ou descrever um fenômeno. 
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Tattiana Teixeira define o infográfico jornalístico como uma modalidade de discurso ou 

subgênero do jornalismo informativo que se caracteriza por  

 
uma 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 
convencional. (TEIXEIRA, 2010, p. 18)  

 

A autora recomenda da infografia nas situações em que seja pertinente a utilização deste 

recurso para a compreensão ou contextualização de um acontecimento específico.  

 

Em um estudo de Garcia e Stark, citado por Teixeira (2010), observou-se que fotos e 

elementos gráficos/arte eram o que primeiro chamava atenção dos leitores em uma 

página. “Além disso, os elementos visuais determinam o caminho da leitura adotado 

pelo público” (TEIXEIRA, 20120 p. 21). A ordem da leitura verificada mostrava em 

primeiro a ilustração/foto, e depois, o texto, mas nem sempre o texto era lido. 

 

Sobre a exploração do efeito de atração visual do leitor, o emprego de infográficos no 

jornalismo se tornou uma prática desejada e planejada por muitas editoras no mundo. 

No Brasil, Editora Abril, investiu no formato desde a década de 1970, e mais fortemente 

a partir dos anos 1990.  Grandes jornais, como Folha de S. Paulo, O Dia e O Globo, 

também adotaram com mais frequência a infografia a partir da metade da década de 90. 

 

O uso do infográfico como isca mais que como formato de contar história recebeu  

críticas de jornalistas, mas também encontrou defesa. Em artigo, de Javier Errea, 

professor da Universidade de Navarra, publicado em 2008, afirmava que o “o poder da 

infografia é imenso e significa literalmente que há um mundo de formatos a explorar. 

Em definitivo, a chave está tanto nas histórias que se contam [...] e como se contam” 

(Errea apud Teixeira, 2010, p. 30) 

 

De acordo com Alberto Cairo (2008), professor e infografista reconhecido 

internacionalmente, o infográfico é um tipo de visualização de informação, ou seja,  

 
“[...] a infografia jornalística é derivada da visualização de informação em geral, 
depois de ter sido tratada pelas regras do jornalismo” (CAIRO, 2008, p. 24). 
Não se trata apenas de desenhar informações de maneira visual, mas de uma 
“disciplina [que se] ocupa de como organizar textos de forma mais efetiva para 
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acelerar a compreensão e a memorização das mensagens” (CAIRO, 2008, p. 27 
apud RIBEIRO, 2012 p. 40) 

 

Desta forma, observamos a partir da descrição feita por Alberto Cairo, uma diferença 

existente entre infovis e infográfico. O que parece interessante à primeira vista, uma vez 

que a visualização da informação tem aparecido como algo novo, com maior exploração 

nos anos 2000. A visualização de informações, inclusive, também tem recebido mais 

atenção recentemente de estudos e pesquisas em jornalismo (RIBEIRO, 2012). 

 

Lev Manovich define de maneira simplificada a visualização da informação como “um 

mapeamento entre dados discretos e uma representação visual” (2011, p. 148). Ele 

aponta dois princípios que norteiam a prática de elaboração das peças visuais, desde a 

segunda metade do século XVIII. O primeiro deles é o da redução, que pode ser 

responsável por alguns erros na interpretação das informações representadas.  

 
Com o emprego de primitivos gráficos (ou, para usar a linguagem 
contemporânea da mídia digital, gráficos vetoriais), a infovis é capaz de revelar 
padrões e estruturas nos objetos de dados que esses primitivos representam. No 
entanto, o preço a ser pago por esse poder é a esquematização extrema. Jogamos 
fora 99% do que é específico sobre cada objeto para representar apenas 1%, na 
esperança de revelar padrões por meio desse 1% das características dos objetos. 
(MANOVICH, 2011 P. 151) 
 
 

O segundo ponto de partida é a representação espacial dos dados, ou seja, o formato em 

que é dado às visualizações criadas pelos desenhistas da informação.  

 

Esse princípio pode ser reformulado da seguinte maneira: a infovis privilegia 
dimensões espaciais em detrimento de outras visuais. Ou seja, mapeamos as 
propriedades dos nossos dados que mais interessam em topologia e geometria. 
Outras propriedades menos importantes dos objetos são representadas por meio 
de diferentes dimensões visuais - tons, padrões de sombreamento, cores ou a 
transparência dos elementos gráficos. (MANOVICH, 2011, p.153) 
 

De acordo com as avaliações de Manovich (2011, P.155) sobre a produção da infovis, 

“os criadores das visualizações seguem a percepção visual humana, que também 

privilegia arranjos espaciais de partes de uma cena em detrimento de outras 

propriedades visuais que trazem sentido a essa cena”.   Está aqui um dos pontos 

principais para a verificação da leitura feita pelos receptores desta espécie de elaboração 

da informação.  
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O leitor e a leitura de infográficos 

 

Para entender a leitura do texto jornalístico, é preciso considerar que o ato de ler vai 

além da atenção à palavra escrita no texto. Toda a constituição física da página também 

forma a mensagem. “O layout, as cores, a hierarquia das informações escolhidas 

desenham uma página e um discurso” (RIBEIRO, 2012 p. 46). Especialmente, no caso 

de páginas ocupadas por infográficos ou infovis, essas partes são destaques da 

construção da informação. 

 

Relembrando a questão central deste trabalho, queremos compreender como é a relação 

do leitor com o tipo de texto que trabalho sobre uma base de informações numéricas ou 

de dados, sejam esses dados explicitados em números ou em gráficos. Quando o 

jornalismo projeta uma página apenas com visualização de informações em gráficos, ele 

considera que o leitor compreenderá esta organização das informações.  

 

O jornalismo, desde uma perspectiva discursiva, organiza-se a partir de uma 
enunciação que considera a relação com o outro. Por mais que o jornalista, de 
forma geral, não tenha contado com público e não receba sua influência de 
forma direta, os movimentos de construção do discurso estão intrinsecamente 
ligados aos que os jornalistas imaginam serem as expectativas dos leitores. 
(BENETTI; STORCH, 2011, p.207) 

 

Um estudo feito por Márcia Benetti e Laura Storch revela a estratégia adotada pela 

revista Veja para garantir o trânsito do público do produto impresso para o site da 

revista. Trata-se de plano editorial e mercadológico que encaminha e ensina o leitor a 

usar o meio digital. As autoras verificam que “as diferentes práticas de leitura são 

marcadas pelas implicações dos suportes, que exercem adaptações e podem exigir 

diferentes aptidões por parte dos leitores.” (BENNETI; STORCH, 2011, p. 209) 

 

Quanto à exigência de habilidades do leitor, Ana Elisa Ribeiro (2012) discute o 

potencial do jornalismo ao requisitar o alfabetismo gráfico do público, quando passa a 

empregar com frequência infográficos e infovis. Ao mesmo tempo em que se depara 

com a dificuldade da leitura de números, o público também é desafiado a aprender a ler 

e praticar a compreensão de estatísticas e de gráficos, ao processar uma mensagem.  
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Segundo Ribeiro (2012, p. 48), “a esfera jornalística estaria entre os letramentos mais 

prestigiosos de nossa sociedade. Nela circulam gêneros ligados à visualização de 

informação, como se viu aqui”. O conceito de letramento apresentado por Angela 

Kleiman aponta a dimensão da identificação do jornalismo como agente citado por 

Ribeiro. Para Kleiman (2001, p. 19), o letramento é “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos”. 

 

Uma questão importante sobre a leitura é levantada por Francis Paiva (2011) “qual seria 

a hierarquia criada pelo leitor para ler as partes de um infográfico?” Não temos certeza 

se há alguma perspectiva de resposta generalizada para esta pergunta. Mas também 

partilhamos desta preocupação. 

 

A pesquisa com os leitores de Numeralha e Banco de Dados 

 

Entrevistamos os leitores logo após a leitura de uma edição de Numeralha (Galileu) de 

novembro de 2012 (fig 1); e uma da Banco de Dados (Superinteressante), de abril de 

2012 (fig.2). A escolha das edições foi aleatória. O número de entrevistados é apenas 

indicativo para o início da pesquisa, não pretendemos generalizar resultados. As 

entrevistas foram realizadas em dezembro de 2012, no Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 

 A Numeralha ocupa duas páginas da edição mensal da revista Galileu. A primeira foi 

publicada em junho de 2009. Em entrevista às autoras, em 12 de maio de 2012, o diretor 

de redação na época, Emiliano Urbim, contou que a ideia da seção era reunir em uma 

página dupla muitas informações sobre o mesmo assunto, dar um panorama de um 

assunto por meio de estatísticas interessantes. Foi a partir da edição 239 (24 após o 

surgimento da seção), que resolveram investir na visualização de dados. Ele resumiu a 

seção como “uma grande mensagem contada com uma grande imagem”. O diretor 

afirmou que era importante o leitor reconhecer visualmente a proposta que era 

apresentada em cada edição (um ranking, uma soma, ou uma lista).  
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Gabriel Gianordoli, designer responsável pelo projeto do sumário em visualização de 

dados da Superinteressante (e que participou da produção do infovis da edição da 

Numeralha que usamos na entrevista) nos contou que muita gente pergunta sobre a real 

compreensão que os leitores têm de um conteúdo de dados. “Não acho que a coisa esteja 

ligada a "preferir texto" X "preferir gráfico", mas sim a tornar os gráficos inteligíveis. 

Mas, de qualquer forma, ainda é um achismo” (Gianordoli, 2012). O designer enfatizou 

a necessidade de pesquisas com os leitores. (entrevista em 30 de abril de 2012) 

 

A página completa da seção Numeralha não será exibida aqui, por questões técnicas. 

Abaixo mostramos a infovis (fig.1) analisada. Sobre o quadro com a visualização dos 

dados, havia o título “Calouros pé na estrada”, com o subtítulo “Confira os fluxos de 

migração estudantil que surgiram no país após o MEC ter criado um Sistema Unificado 

para substituir os vestibulares” (GALILEU, 2012, p.20). O lide era:  

 

O Brasil é cada vez maior para quem quer entrar na faculdade. Desde 2010, as 
notas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), realizado em novembro, 
podem ser usadas para entrar em uma das dezenas de instituições de ensino 
superior do país que distribuem suas vagas pelo Sisu, Sistema de Seleção 
Unificada.  Cada estudante faz prova na sua cidade, mas pode usar a nota para ir 
para qualquer outro Estado. Resultado: nunca se viu no país tanta gente saindo 
de casa para estudar — às vezes muito longe. Veja como foi essa dança 
migratória em 2011. (GALILEU, 2012, p. 21) 
 
 

 
Figura 1 - Fonte: Galileu, Novembro/2012, n. 256, p. 20-21 
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Na revista Superinteressante, a seção Banco de dados ocupa uma página simples na 

edição mensal. Foi publicada pela primeira vez em agosto de 2009.  Jorge Oliveira, 

editor de arte da Superinteressante, em entrevista por email, em 7 de maio de 2012, 

informou que “o intuito dela é editar visualmente um assunto através de gráficos”. Ele 

contou que no começo, os dados eram organizados a partir da relevância, mas após 24 

edições, o foco passou a ser o visual, sendo a iconografia o centro da composição da 

página.  O editor descreve a seção como dinâmica, produzida em par por um designer e 

um editor de texto. O trabalho é iniciado com o levantamento de dados feito por um 

repórter. 

 
Figura 2 - Fonte: Superinteressante.  Abril/2012, n. 303, p. 29 

 

 

Para a entrevista, usamos o tipo semi-estruturada (LAVILLE; DIONNE (1999), ou seja, 

com perguntas fixas e respostas abertas. As questões da entrevista eram idênticas para 

analisar ambas as seções. O procedimento consistia em pedir que o voluntário lesse um 

texto e respondesse as questões em seguida. Depois, entregávamos o outro texto, que, 

após leitura, era avaliado em outra folha de perguntas. 
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O formulário da entrevista era composto por 6 itens: 1) sintetize o texto; 2) qual sua 

impressão ou percepção ao ler o texto (interessante, comum, fácil etc)?; 3) Houve 

dificuldade na leitura do texto? Qual?; 4) As informações apresentadas são úteis? Por 

quê; 5) Você acha atrativo texto jornalístico com a visualização de informação? Por 

quê?; e  6) Você compreendeu as informações estatísticas demonstradas no texto? 

 

Análise geral das entrevistas 

 

Na análise sobre a síntese das matérias de ambas as seções - a primeira questão da 

entrevista -, ficou evidente que todos se basearam na memória do texto escrito, ou seja, 

os lides foram fundamentais para a sumarização solicitada.  

 

Na questão referente à impressão ou percepção sobre a Numeralha, mais da metade dos 

entrevistados disse que o texto era interessante. Porém metade dos leitores julgou o 

texto complicado, complexo, trabalhoso ou confuso. Apontaram dificuldades na 

compreensão da estatística mostrada, consideraram a imagem muito carregada, sem 

organização, e problemas no entendimento do gráfico. Apenas um dos entrevistados 

disse que não achou difícil a leitura, embora também não fosse fácil, ele observou que o 

texto traz uma legenda a ser seguida.  

 

A observação do leitor em relação à legenda, que o encaminha ao processo de leitura de 

um texto aparentemente confuso ou assustador, nos remete a concordar com Benetti e 

Storch (2011, p. 214), quando refletem sobre este modo de ação do jornalismo: “Ao 

ensinar competências de leitura, o jornalismo ocupa um lugar de saber, de invenção e de 

relevância. Esse lugar, que é de saber e é de poder, inscreve o leitor em uma ordem do 

discurso e em uma prática discursiva”.   

 

A linguagem da infovis de Numeralha também foi analisada espontaneamente na 

questão sobre a utilidade das informações apresentadas. Os entrevistados afirmaram a 

importância da informação desenhada, mas destacaram que obtiveram uma noção 

quantitativa do assunto, e ressaltaram que é preciso conhecer um pouco do tema para 

compreender a abordagem. A maioria fez análises sobre a proximidade do tema, 

mostrando que se identificam com a realidade descrita no gráfico, já que são 

universitários. 
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No que se refere à compreensão das informações quantitativas, a maioria respondeu que 

não captou facilmente os números mostrados, ou que não compreenderiam o gráfico se 

não houvesse o lide, o texto escrito.  

 

Apesar da dificuldade e do estranhamento apontado pelos leitores da Galileu, apenas um 

indivíduo disse que não acha atrativo o texto com visualização de informação, pois 

“desvia o foco” do assunto principal. Um dos que aprovou o uso da infovis, ressaltou 

que é interessante, desde que não seja usado em excesso. Um terço dos entrevistados diz 

que deixa os textos escritos menos monótonos. 

 

O que parece é que a imagem, ainda que difícil no caso analisado, é importante para dar 

dinamicidade à página ou à matéria jornalística. Em um experimento de leitura feito por 

Valdenise Schimitt (2006) com alunos de jornalismo, a pesquisadora constatou que um 

texto com infografia ofereceu mais eficácia na informação que um texto sobre o mesmo 

assunto, mas sem imagens.  Paiva (2011) também considera que a modalidade visual 

contribui para o entendimento do discurso dos textos. 

 

A leitura do texto “Dinheiro de plástico” da seção Banco de Dados (fig.2) foi mais 

tranquila, talvez pela familiaridade do formato do infográfico que une textos verbais e 

pictogramas vistos regularmente em revistas semanais ou jornais. De acordo com 

classificação proposta por Teixeira (2010), BD aproxima-se de um megainfográfico, 

que seria composto de gráficos e infográficos menores. Como se vê na figura, o texto 

traz muito mais gráficos de visualização de dados, que propriamente infográficos. 

 

Os leitores de Banco de Dados julgaram o texto fácil e interessante. Entre as 

justificativas, apontaram como facilitadores o uso de gráficos simples, assunto 

corriqueiro, prático e dinâmico.  Algumas avaliações negativas também surgiram, tais 

como a revelação de que parece ser voltado à curiosidade, com informações demais e 

layout confuso. 

 

A aparente facilidade detectada na leitura não foi realizada sem dificuldade, assim 

disseram dois terços dos leitores. Eles apontaram ausência de organização, presença de 
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muitos dados e falta de um formato linear para direcionar a leitura, além de baixa 

qualidade visual.  

 

Sobre a utilidade das informações do texto, a metade disse que é apenas útil para quem 

tem cartões de crédito, e um terço dos entrevistados apontou que há mais curiosidade 

que informação relevante. 

 

Repetiu-se a pergunta sobre a atração da visualização de informações no jornalismo, e  a 

grande maioria respondeu novamente que é importante e que dinamiza uma matéria 

escrita. Alguns mencionaram especialmente o Banco de Dados, por não exigir leitura 

com maior esforço, ou “mais pesada”. Apenas um considera desnecessário o uso de 

infovis, por desviar o foco da leitura com excesso de dados. 

 

No caso do texto “Dinheiro de plástico”, todos disseram ter compreendido facilmente as 

informações numéricas e estatísticas que aparecem no infográfico. 

 

Quando comparamos a reação dos leitores sobre ambos os textos, chegamos algumas 

considerações reveladoras sobre o impacto de textos com gráficos. Em resumo: todos 

apoiam o uso de gráficos, desde que não sejam complexos, desde que não tragam tantas 

informações. O que isto teria a dizer sobre o leitor do texto impresso nos dias de hoje? 

Ou sobre o leitor de revista sobre variedades da ciência, cultura e cotidiano? Há ainda 

muito a ser estudado na área. 

 

Enfim, Roger Chartier nos auxilia na reflexão sobre a relação do leitor com a leitura do 

que é aparentemente novidade.  

 
Toda história da leitura supõe, em seu princípio, essa liberdade do leitor que 
desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Mas essa liberdade 
leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das 
capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas diferenças, as 
práticas de leitura. Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos 
lidos e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem 
(CHARTIER, 1999, p. 77). 
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Considerações Finais 

 

Neste breve relato da pesquisa, constatamos dificuldades de leitura das formas gráficas 

no texto jornalístico, sendo que as composições mais elaboradas das visualizações de 

dados são as que mais exigem atenção e esforço do leitor, como já era esperado. Ainda 

que todos sejam leitores das revistas, que sejam alunos universitários, que considerem 

importante haver ilustração, infográfico ou infovis, há ainda um desconforto e tensão 

cognitiva (KAHNEMAN, 2012), quando se deparam com a explosão de informações, 

diagramas e cores. 

 

Assim, quando verificamos que os estudantes/leitores fazem distinção entre o layout ou 

visual do texto (complexo ou simples) e o tema (curiosidade ou importante), 

acreditamos que existe a possibilidade de inserir cada vez mais outros tipos de textos, 

que serão ajustados ao modo de ler, ou aprendidos com o hábito. Mas para isso, o 

jornalismo precisa investir nos temas relevantes e não apenas nas curiosidades. Seria 

uma oportunidade para aprofundar assuntos com mais objetividade.  

 

Observamos que o leitor, embora acostumado com o configuração não-linear oferecida 

pela web, tem dificuldades de adaptar esse olhar para um texto escrito. Assim, o 

jornalismo se confirma como agente de letramento, que amplia a visão do leitor sobre 

outros formatos e informações. Que habilidades são requisitadas desse leitor? Além das 

específicas ao público de cada produto, no caso em estudo, é preciso um pouco de 

dedicação daquele que elabora a mensagem em perceber a importância, a abrangência e 

a proximidade do assunto com o público. É necessário que o jornalismo consiga tornar 

interessante a enorme quantidade de dados que hoje circulam publicamente. 

 

Neste estudo introdutório sobre o tema, nos deparamos com falta de outros trabalhos 

que discutam os processos cognitivos da leitura de gráficos e visualização de 

informações. As análises dos entrevistados apontem para uma relação de conforto ou 

tensão com os objetos de leitura. O psicólogo Daniel Kahneman nos alerta, no entanto, 

que “a sensação de conforto ou tensão tem múltiplas causas e é difícil separá-las” 

(KAHNEMAN, 2012 p. 92). Sob este aspecto, a pesquisa deverá ser continuada, não 

para distinguir os pontos nevrálgicos, mas para identificar com maior detalhamento 

como é o processo da leitura das infovis. 
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