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Resumo: Por muito tempo o jornalismo ficou preso ao texto. Posteriormente, aparece a fotografia como
um complemento a esta informação textual e, nos últimos tempos, surge um novo aliado, o infográfico,
que através do binômio imagem-texto se revela uma maneira de explorar o fazer jornalístico. Dessa
forma, traremos neste artigo, através da análise conceitual de trabalhos realizados por pesquisadores
espanhóis e brasileiros um breve histórico da evolução do uso da infografia pelo jornalismo impresso no
Brasil e no mundo, partindo para uma posterior análise do percurso histórico do Caderno Ciência do
Jornal Folha de S. Paulo entre os anos de 1989 e 2010, e caracterizando-a como um novo gênero
jornalístico que vai muito além de um simples complemento, mas como uma nova forma de apresentar a
narrativa jornalística, por meio da imagem e do texto, com autonomia enunciativa e características mais
próximas do próprio jornalismo.
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1 Introdução
A infografia surgiu como um novo elemento nos discursos jornalísticos
contemporâneos,

devido,

principalmente,

aos

avanços

tecnológicos

e

ao

desenvolvimento do próprio modo de se fazer jornalismo. Esta proposta de fazer
jornalismo através do uso de imagem e texto em uma coesão, onde texto e imagem se
fundem formando um significado, nos revela uma maneira de narrar os fatos em que um
aspecto singular da notícia possa ser explicado com maior clareza e facilidade para a
compreensão de temas mais complexos do que através do puro texto.
No decorrer da história do uso do infográfico, percebemos que este já data de um
longo período, desde os desenhos pictográficos feito pelos homens da caverna. Mas o
que nos interessa neste artigo são os infográficos jornalísticos, que são utilizados como
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instrumento do jornalismo e ainda como uma nova forma de narrativa e não apenas
como um complemento ou estética de uma página de jornal.
No jornalismo impresso, estudiosos e pesquisadores (espanhóis e brasileiros) do
assunto datam o uso do primeiro infográfico no ano de 1806, pelo Jornal The Times de
Londres, mas ainda de uma forma muito artesanal. Então, foi nos anos 1980 que a
infografia jornalística, especialmente no meio impresso, começou a ser utilizada de
forma mais sistemática, com a chegada dos computadores com softwares gráficos
necessários para uma produção mais apurada.
Apresentamos, dessa forma, um breve histórico do uso da infografia pelo
jornalismo, analisando o percurso do Caderno Ciencia do Jornal Folha de S. Paulo,
entre os anos de 1989 e 2010. Tomando a área do jornalismo científico, que tanto trata
de temas complexos e que apreendeu este novo instrumento como importante aliado na
compreensão de notícias do meio científico, com seus jargões e linguagem peculiares do
meio.
E por último, trataremos de abordar o infográfico como narrativa jornalística,
uma nova maneira de informar com autonomia enunciativa e uma narrativa sólida tanto
quanto uma reportagem. Sendo caracterizado como gênero informativo dentro das
categorias jornalísticas.
2 O que é infográfico?
Pensando no binômio imagem-texto, a infografia desenrola várias definições.
Muitas vezes apenas vista como um recurso estético ou complemento do texto principal,
ela não é em essência, jornalismo. Os infográficos aparecem “[...] sempre que se
pretende explicar algo, de uma forma clara e, sobretudo, quando só o texto não é
suficiente para fazê-lo de maneira objetiva.” (TEIXEIRA, 2007, p.112).
Neste momento, convém pensarmos o termo infografia, Manuel de De Pablos
(1999) considera dois sentidos, sendo um derivado da computação, onde info toma o
significado de informática e grafia, animação. Mas o segundo sentido nos interessa
mais, sendo que a palavra derivaria de info=informação e grafia=suporte analógico.
José Luis Valero Sancho (2001) afirma, porém, que não se pode entender a
infografia como uma animação através de um meio digital, pois seria o mesmo que
informação gráfica e outras manifestações no jornalismo que também informam com

recursos gráficos, como as fotografias. Gonzalo Peltzer (1991) salienta que infográfico é
o visual não fotográfico, nem linguístico, nem paralinguístico, nem uma diagramação
das mesmas séries visuais, mas sim, uma linguagem jornalística que inclui códigos
linguísticos, icônicos, fotográficos de diagramação ou estéticos.
Derivado deste termo ainda podemos encontrar expressões como: ‘infogramas’,
‘infojornalismo’, ou apenas, ‘gráfico’. Entretanto, independente da denominação,
Raymond Colle (2004) entende por infográfico uma complementação mútua entre as
linguagens verbal e visual, explicando que a linguagem verbal é mais analítica, sendo
que divide e compara as etapas e busca uma compreensão das partes e seus links. Já a
linguagem visual é mais sucinta apresentando sua totalidade, e a compreensão acontece
do conjunto para as partes. Aí podemos compreender o que Machado (2002, p.02)
queria dizer quando falou que “[...]a infografia significa a semiose 4 de uma cena onde o
não-dito é parte constitutiva da enunciação.”
Através dessa complementação mútua o infográfico como um todo recebe uma
significação, de sua totalidade e também de suas singularidades, despertando
interpretações até mesmo de informações nas entrelinhas. Lívia Cirne (2010) pondera
sobre essa relação entre imagem e texto, ressaltando que um infográfico não é composto
somente por imagens, nem tão somente de textos, deve haver uma junção harmônica
entre os dois, com efeitos de sentido e nenhum dos dois pode ter representação relevante
sobre o outro, mas sim uma ponderação entre o verbal e o não-verbal.
Ainda podemos entender como uma ferramenta de intertextualidade, por meio de
códigos diferentes, formando um quadro de informações, onde aparecem condensadas
informações selecionadas e organizadas de forma rigorosa e transmitidas pela união de
imagem e texto, tendo como objetivo a qualidade informacional de matérias
jornalísticas, “permitindo o acesso à informação por várias vias de linguagens
construídas por códigos culturais”. (VELHO, 2009, p. 02)
Beatriz Ribas (2004, p. 04) afirma, então, que “A infografia tem a função de
facilitar a comunicação, ampliar o potencial de compreensão pelos leitores, permitir
uma visão geral dos acontecimentos e detalhar informações menos familiares ao
público.” O que podemos verificar a confluência com a maneira de tratar sobre assuntos
pautados no meio científico, que está presente no jornalismo científico os quais também
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precisam da facilitação na comunicação destes assuntos, tendo em vista, muitas vezes
um público leigo.
Tomando esse contexto, a infografia jornalística vista como um gênero
informativo (Machado, 2002; Teixeira, 2007), tem um caráter de tornar a comunicação
mais acessível, proporcionando informações mais claras, exatas e rápidas. Podemos
dizer, então, que a principal característica do infográfico é informar através do uso
mútuo da imagem e texto dando significado a um fato ou processo de maneira mais
coesa.
Valero Sancho (2001) ainda destaca oito particularidades presentes numa
infografia jornalística: (1) dar significado a uma informação plena e independente; (2)
que proporcione informações suficientes da atualidade; (3) que permita compreender o
acontecimento noticiado; (4) que contenha as formas tipográficas tenham poder de
informação; (5) que contenha elementos icônicos precisos; (6) que possa ter
informações suficientes para ter significado próprio ou que realize funções de síntese ou
de complemento da informação escrita; (7) que proporcione uma sensação certa estética,
não sendo essencial; (8) que não contenha erros ou falhas de concordância.
Estas por sua vez, se encontram em duas formas essenciais que servem para: (1)
dar uma contribuição útil para comunicar informações e (2) dar uma visualidade tanto
informativa, como persuasiva e também estética.
Tattiana Teixeira (2006), além dessas características apresenta o que deve conter
em uma infografia adequada, sendo eles: título, texto de entrada, fonte e imagens. E
Leturia (1998) completa considerando que um infográfico completo deve ter um título
direto, sintético e que expresse o conteúdo do infográfico; um texto explicativo curto
que proporcione ao leitor toda explicação necessária para a compreensão da infografia;
um corpo de informações, sendo a essência da própria informação visual, através de
números, datas ou palavras descritivas; uma fonte, que indique de onde foi obtida a
informação e os créditos do autor.
Léo Tavejnhansky editor de arte do Jornal O Globo (apud Caixeta 2005, on line)
complementa, ressaltando que “Um bom infográfico, além de ser bem-produzido, deve
responder às tradicionais perguntas: o que, quem, quando, como, onde e por quê.” As
tradicionais perguntas do parágrafo introdutório de uma matéria devem também fazer
parte de um bom infográfico.

E por fim, Alonso (1998) propõe que um infográfico perfeito contém todos os
elementos de uma notícia e, portanto, pode ser publicado sozinho, sem um texto de
apoio. O que ainda não se tem visto muito no jornalismo impresso, aparece um pouco
mais em revistas e raramente em jornais diários, mas que é uma nova forma de tratar a
narrativa jornalística, como um novo gênero informativo, como trataremos mais a
frente.
3 Evolução da infografia
Considerando-se o binômio imagem-texto, a história da infografia começa
quando o homem das cavernas há milhares de anos gravava alguns caracteres junto a
alguns desenhos. Entretanto, não se sabe ao certo o que essas manifestações
representavam ou o que se pretendia comunicar. (PELTZER, 1991; VALERO
SANCHO, 2001; DE PABLOS, 1998)
Para Valero Sancho (2001) ela começou a ser utilizada a partir de um
desenvolvimento cultural em que se coordenaram disciplinas comunicativas ou
jornalísticas com as técnicas apropriadas para sua construção. Quando se conheceram
as técnicas industriais de reprodução de ilustrações combinadas com textos que
permitiam a obtenção de mensagens visuais em um determinado produto chamado
jornal.
No suporte impresso, a infografia existe há mais de 200 anos, quando ainda se
utilizavam desenhos informativos nos jornais para contar uma história visualmente,
sendo considerados ancestrais do infográfico. A maioria dos autores defende que a
primeira infografia jornalística foi na publicação do jornal londrinense The Times, no
dia 07 de abril de 1806, onde relatava o assassinato de Isaac Bligth, que mostrava a casa
dele, referências numeradas dos passos do assassino Richard Patch, aparecia também a
trajetória da bala e o lugar onde Bligth caiu morto. (Valero Sancho, 2001; Peltzer, 1991)
Nas décadas seguintes alguns jornais aderiram o uso do infográfico para contar
fatos, entre eles o jornal norte-americano The New York Times. Mas segundo Peltzer
(1991) só ocorreram avanços significativos na produção de infográficos informativos
por volta do ano de 1950, antes se utilizava muito texto e pouca imagem e era um
trabalho artesanal. (VALERO SANCHO, 2001). E entre as décadas de 1960 e 1970

surge a infografia moderna, com as primeiras técnicas eletrônicas de edição dos jornais
e descobertas como o teletipo, o facsímile, composição automática e impressão de cor.
“Nos anos 80, então, os computadores chegam às redações, oferecendo outro ritmo à
produção jornalística e, principalmente, à utilização da imagem nos jornais, graças as
possibilidades apresentadas pela computação gráfica. (VELHO, 2009, p. 03)
A partir de 1980 que o jornalismo impresso começa a traçar novos rumos. Para
satisfazer um público audiovisual, tentou-se adaptar o meio impresso a um projeto
gráfico com uma linguagem mais visual, imitando os códigos informativos da televisão,
apostou-se em uma diagramação mais agradável, onde o infográfico se torna um
elemento importante auxiliando o leitor a compreender um assunto de forma mais fácil
e rápida. O trabalho gráfico feito por jornalistas ingleses e norte-americanos nos anos 80
foi uma verdadeira revolução gráfica para os meios de comunicação. (PELTZER, 1991)
Com isso, a infografia, surgida num primeiro momento como
uma nova manifestação gráfica que representava a informação
empregando a linguagem visual com o apoio de textos, se
converteu em um elemento de material redacional; isto é, passou
a se fazer parte da diagramação dos jornais. (VELHO, 2009, p.
05)
Em 1982, nasce o diário USA Today. Apostando na informação visual, ele foi
concebido pensando no público da televisão. Uma pesquisa de mercado feita pelo
idealizador do jornal mostrou que a preferência do leitor era com cores, gráficos,
imagens e pouco texto e foi nisso que o diário, “pai de todos os infográficos”, apostou
em sua criação e revolucionou o aspecto gráfico do jornalismo impresso. (VELHO,
2009, SCHMITT, 2006).
Com a Guerra do Golfo, foi possível explorar o uso do infográfico que até então
ainda era pouco aproveitado.
A infografia foi a grande redentora da falta de fluxo contínuo de
informações e de material visual que as forças políticas,
envolvidas no conflito, impediram de ser veiculadas. O jornal
impresso tratou de desvendar a iconografia que certamente
mostraria um outro mapa dos acontecimentos. (MACHADO,
2002, p.01)

Enquanto a televisão apenas reproduzia as vozes por telefone, o jornal
reproduzia o outro lado do front, isso revelou uma alternativa para se pensar o
jornalismo enquanto linguagem gráfica e design e a riqueza dessa semiose. E aí temos
uma grande lição:
O impresso pode ser estático, o grafismo não. Ai está a grande
descoberta da enunciação infográfica: é a escrita gráfica, o
design gráfico que permite a modelização do movimento e o
desvendamento das várias semioses que nele operam. Prova
disso é que a infografia faz valer também em seu caráter
narrativo: com o passar dos dias a cena se modificava, ainda que
o mapa do território continuasse a ser o gráfico de base.
(MACHADO, 2002, p.02)
A Guerra do Golfo ainda foi responsável pela incorporação do uso de
infográficos em jornais latino-americanos e também pelo aparecimento dos
megainfográficos 5 na imprensa. (COLLE, 2004). A partir desse momento, passa a ser
um útil instrumento utilizado pelo jornalismo diário, sendo incorporado em um número
crescente de redações.
Entretanto, essas mudanças vêm ocorrendo em sua maioria nos grandes jornais,
pois mesmo que jornais de médio e pequeno porte façam uso do infográfico, o fazem de
maneira muito ultrapassada. “Geralmente, possuem um único infografista responsável
pela diagramação das páginas, ilustrações das sessões de opinião e confecção de
tabelas.” (SCHMITT, 2006, p. 39) Essa falta de um profissional qualificado faz com que
a utilização da infografia de maneira mais consolidada esteja mais presente nos veículos
de comunicação de grande porte, onde existem departamentos que cuidam apenas dos
infográficos, onde interagem profissionais do jornalismo e do design gráfico.
3.2 A infografia no Brasil
A infografia já está presente há muito tempo nos jornais brasileiros, desde a
década de 1970 a maioria dos grandes jornais já tinha profissionais especializados e
5
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departamentos de arte. Mas foi após os anos 80 com a revolução do USA Today e a
chegada dos Macintosh a infografia deixou de ser artesanal e passou a ser industrial,
feita por softwares gráficos. (CAIXETA, 2005)
Teixeira (2009, p. 08) acrescenta que “[...] recentemente localizou-se o que seria
um das primeiras manifestações do uso de recursos gráficos precursores da infografia,
no jornal o Estado de S. Paulo, publicada em 18 de agosto de 1909.” Este suposto
infográfico apresentava texto e imagem sobre o crescente comércio internacional e a
navegação marítima.
Considerando-se apenas um precursor do que viria representar o infográfico
utilizado pela imprensa brasileira, foi a partir dos anos 90 que revistas como as da
editora Abril e jornais como O Dia, O Globo e Folha de S. Paulo começaram a fazer
uso de forma sistemática no jornalismo impresso. O Jornal Folha de S. Paulo é tido
como pioneiro a utilizar o recurso em suas páginas e também o primeiro a ter um
manual de infografia, no ano de 1998. (TEIXEIRA, 2009; CAIXETA, 2005)
Apesar de todo avanço tecnológico, a produção infográfica ainda é pequena,
comparando-se com a norte-americana e a espanhola, por exemplo, entre os principais
fatores que desencadeiam esse cenário é a resistência entre os profissionais,
privilegiando o texto. Ainda existem outros conflitos internos nas redações, como a
compreensão do que é infografia e quando e por que usar, muitas vezes utilizadas
apenas como estratégias pessoais, sem pensar no público a que se destina o jornal.
(SCHMITT, 2006; TEIXEIRA, 2009)
Muitas vezes, o infográfico é utilizado para dar suporte a notícias em cobertura
de temas de grande repercussão. “Nessas, esse recurso verbo-icônico é empregado como
um diferencial, um produto que personaliza o jornal, visto que a maioria é abastecida
com o mesmo conteúdo (textos e fotos) das mesmas agências nacionais e internacionais
de notícias.” (SCHMITT, 2006, p. 47)
4 O uso da infografia no Caderno Ciência
No Brasil, como citado anteriormente, o Jornal Folha de S. Paulo é tido como
pioneiro na utilização da infografia e hoje é um dos principais jornais que fazem uso
dessa ferramenta, ganhando medalhas do Malofiej, importante premiação para

infografias no mundo.
O Caderno Ciência surge em 1948 quando ainda era o Jornal Folha da Manhã,
José Reis, importante divulgador científico, recebeu a proposta de desenvolver uma
seção permanente de ciência no jornal. Então, em 1º de fevereiro de 1948 começa a
circular na última página do jornal o “No mundo da ciência”. Saía aos domingos,
contando com um artigo principal, algumas notas e uma parte de resenha bibliográfica
intitulada “Se não leu, leia”, posteriormente, se acrescentou a coluna “Ponto de vista”,
onde cientistas e pensadores de renome publicavam sobre o papel da ciência e ainda a
seção “Em foco”, onde eram discutidos problemas da ciência e sua política e
organização no Brasil. “Os artigos de divulgação abrangiam praticamente todas as
áreas do conhecimento, e não raro versavam sobre assuntos que se tornavam
palpitantes. Sempre estiveram presentes questões de história, filosofia, política e
organização da ciência.” (REIS, 1982, on line)
Posteriormente, já no Jornal Folha de S. Paulo ele aparece inserido no caderno
Educação e Ciência. Somente depois do dia 31 de março de 1989, surge o Caderno
Ciência, tal como temos até hoje que circulando às sextas-feiras com matérias sobre
pesquisas científicas, com contexto científico, discussões sobre meio ambiente,
descobertas de curas de doenças, novas temáticas como genoma, células-tronco,
clonagem, além de discutir sobre tecnologia, astronomia, entre outros assuntos. Após 16
de fevereiro de 1992 passa a fazer parte do Caderno Mais e também aparecendo em
outros cadernos como Ilustrada, Primeiro Caderno ou Mundo. A partir de 20 de março
do ano 2000, passa a ser encontrado somente no Primeiro Caderno com uma temática
mais factual e aparece no Caderno Mais, apenas com uma temática mais analítica e não
tão factual, sendo denominado Mais Ciência. Depois de 1º dezembro de 2010 passa a
integrar o Caderno Cotidiano.
A partir de uma exaustiva coleta de dados através do acervo disponibilizado pelo
Jornal Folha de S. Paulo, entre os anos 1989 e 2010, ou seja, a partir do surgimento do
Caderno Ciência tal como temos até hoje, analisamos 405 páginas que utilizaram o
infográfico como forma de informar seus leitores.
Para facilitar a análise, separamos em quatro etapas, seguindo uma linha de
evolução do uso da infografia. Os que apareceram entre 1989 e 1994, depois 1995 e
2000, na sequência 2001 e 2005 e por fim de 2006 até 2010. O percurso de utilização

dos infográficos se deu de forma lenta e gradual, na maneira como os elementos
aparecem disponibilizados, sua complexidade e relacionamento com a matéria a que se
relacionam.
Entre os anos de 1989 e 1994, os infográficos apareciam como “quadros” de
texto organizados junto a imagem, muitas vezes apenas pequenas imagens e uma grande
quantidade de texto. Apresentavam dados sobre algum aspecto peculiar da notícia, como
por exemplo, na matéria Genética revela mecanismo da distrofia muscular6, a infografia
trata sobre a origem da degeneração. Algumas vezes o texto aparece solto, mas na
maioria das vezes encontra-se dentro de balões ou figuras geométricas (quadrados,
retângulos, círculos). Em sua maioria são bastante explicativos, trazem em seu título as
expressões “Como fazer”, “Saiba mais”, “Como surge...”, sempre explicando, modo
passo a passo, o aspecto a que se referem. Geralmente não têm textos introdutórios,
apenas pequenos textos apresentando as etapas do assunto que se refere.
As imagens, são desenhos mesmo, não se faz uso da fotografia, algumas vezes
também aparecem apenas os desenhos com palavras-chave, sendo que neste caso a
narrativa do infográfico é dada através do próprio desenho, o que é descaracterizado por
alguns autores como infografia (TEIXEIRA, 2007). Alguns, pouquíssimos, são mais
elaborados, com mais elementos como mapas, desenhos e uma estrutura que vai além
do simples desenho e do texto. Entretanto, em sua grande maioria, apresenta-se quase
que em forma de manual, como até aparece no infográfico Manual do escoteiro adulto 7.
A temática qual faz uso da infografia nesse período, se refere a medicina, curas,
prevenções e descobertas sobre doenças, novas vacinas, assuntos especiais como a
AIDS e sobre fumantes, também são tratados temas como genética, astronomia, física,
química, biologia e tecnologia.
Dos anos 1995 a 2000, ocorrem poucas mudanças em relação aos infográficos
analisados anteriormente. Começa a aparecer infográficos maiores, com uma
complexidade um pouco maior, trazendo mais cronologia aos temas tratados, não mais
apenas como um passo a passo, como na matéria A história da vida no planeta 8. Os
6

ZATZ, Mayana. Genética revela mecanismo da distrofia muscular. Jornal Folha de S. Paulo. São Paulo,
G5, 09 mar. 1990.
7
KANNO, Mario. Manual do escoteiro adulto. Jornal Folha de S. Paulo. São Paulo, G6, 23 fev. 1990.
8
PAVAN, Crodowaldo. A história da vida no planeta. Jornal Folha de S. Paulo. São Paulo. Caderno Mais
p. 08, 29 set. 1996.

infográficos aparecem mais soltos, mas ainda muito interligados com a matéria a que se
referem. Os textos já se sobrepõem aos desenhos com maior frequência, mas ainda são
vistos muitos infográficos apenas com desenho e palavra-chave. Os textos dentro de
desenhos geométricos e as tabelas também fazem parte dessa infografia.
Os assuntos discutidos não mudam muito, surgem novas discussões sobre
catástrofes climáticas ou biológicas, interferindo na agricultura, tecnologia espacial,
eventos climáticos e biotecnologia.
Nos cinco anos que seguem, entre 2001 e 2005, os textos ficam ainda mais
soltos e passam a interagir mais com as imagens, embora ainda apareçam muitos
infográficos com as características da etapa anterior. As tabelas aparecem com maior
frequência, as fotos começam a fazer parte dos infográficos e a complexidade de
elementos, principalmente dos desenhos e formas, aumentam, são vistas infografias bem
elaboradas em formas de “linha do tempo”. Os infográficos passam a ter uma maior
interação com a matéria principal.
Dentre os temas desse período, há uma forte discussão sobre bioética
(principalmente sobre clonagem), astronomia, biotecnologia, genoma, câncer, AIDS e
novas tecnologias.
Na última etapa, entre os anos de 2006 e 2010, os desenhos ficam ainda mais
complexos e bem desenvolvidos, podem ser vistos infográficos coletivos, com a
presença de dois infográficos compondo um só. “Fundo” com cores, fotografias ou
desenhos interagem mais com a página, fazendo maior uso da policromia que antes.
Demonstram uma maior interatividade, tentando se aproximar da infografia da web.
Apresentam, além de tabelas, mapas, aumentando ainda mais a complexidade da
infografia.
Destacam-se dentre as temáticas, assuntos como medicina em sua maior
abrangência (novas curas, novos tratamentos, novas prevenções), genoma, célulastronco, em uma discussão acalorada, meio ambiente e clima, biossegurança, estudos
sobre AIDS e muitos temas ligados a biologia.
5 O infográfico como narrativa jornalística

Muitos estudos na área do jornalismo científico apontam para recursos que
ofereçam uma melhor compreensão dos assuntos ligados a Ciência e Tecnologia (C&T).
Tais estudos colaboram com questões textuais, entre eles a utilização de metáforas,
descrições, detalhes específicos, entre outros aspectos. Neste artigo, apresentamos uma
nova forma que já vem sendo estudada por pesquisadores já citados anteriormente que
propõem a infografia como um novo instrumento/forma de lidar com o texto sobre C&T
para um público tido como leigo em tais assuntos inerentes a Ciência, Tecnologia e
Inovação.
O uso da imagem e texto para ajudar no entendimento de processos científicos já
ocorre durante boa parte da história da humanidade. Muitos inventores e/ou cientistas
utilizaram a imagem para explicações de seus estudos, entre eles podemos citar:
Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nicolau Copérnico, James Watson, Thomas Edison,
Nicolau Tesla e Friedrich Kekule. (SCHMITT, 2006, pp. 56-57)
A infografia se caracteriza por dar uma qualidade informativa maior aos assuntos
científicos, sendo por contextualizar o singular em destaque ou quando é explicativa ou
didática. Segundo Teixeira:
A qualidade desta informação está diretamente relacionada à
escolha das fontes, à capacidade de seleção de informações e ao
tipo de narrativa adotado, uma vez que, ao contrário da notícia
tradicional, a reportagem permite diferentes estruturas, a
depender da opção editorial da publicação. ((2006, on line)
Estas escolhas também devem nortear a construção do infográfico para que ele
mantenha certa autonomia enunciativa e que sua narrativa seja sólida suficiente para que
o leitor não precise recorrer a outros textos para compreensão do tema. Esta ferramenta
deve ser utilizada como maneira de cumprir com a missão de converter a informação
científica em um instrumento do conhecimento. (TEIXEIRA, 2009; VELHO, 2001)
Teixeira (2009) ainda salienta que o infográfico tomado como narrativa
jornalística precisa seguir, obrigatoriamente, os princípios tanto técnicos quanto
deontológicos presentes na prática jornalística e ainda atenta para os limites e
exigências que este caráter determina na produção infográfica.
6 Considerações finais
A potencialidade de um novo recurso no jornalismo traz sempre novas

discussões acerca de seu uso, suas relações e seu desenvolvimento dentro das
perspectivas que atrai. Após esta breve apresentação da história do uso da infografia
pelo jornalismo, pode-se dizer que o infográfico teve uma lenta e gradual evolução,
começando com seu modo artesanal e como simples complemento, e até o que temos
hoje, apontando como uma nova maneira de se fazer jornalismo.
A infografia desponta de forma mais ampla, após ser produzida por
computadores, numa evolução gráfica dentro dos jornais e principalmente como uma
das estratégias do jornalismo impresso para contornar a perda de público para a
televisão. Posteriormente, suas características vão mudando, os infográficos vão se
tornando mais complexos, como pudemos ver na evolução do uso da infografia pelo
Jornal Folha de S. Paulo no Caderno Ciência e desenrolam na nova discussão que é a
tomada deste novo recurso como forma de narrativa dentro do jornalismo, com
autonomia enunciativa e não mais uma mera complementação da notícia principal, com
aspectos estritos do jornalismo, até como a própria deontologia jornalística para sua
produção.
E, principalmente na área do jornalismo científico, trazendo uma leitura mais
acessível, clara, sintética e simples, sendo importante aliado para apresentar temas
complexos aos olhos do leitor leigo em termos científicos, como delimitados aqui. Além
disso, são utilizados em desdobramentos de pesquisas que não se apresentam
claramente apenas com o texto. O infográfico, através da complementação mútua de
imagem e texto configura-se como uma alternativa de condução do leitor a uma leitura
mais adequada dos temas propostos.
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