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Infografia em base de dados no jornalismo digital 
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RESUMO: Este artigo busca compreender a relação entre infografia e base de dados (BDs), tendo como 
ponto de partida o contexto das mudanças na construção infográfica atual oriundas dos jornais online The 
New York Times, Los Angeles Times, Elpais e El Mundo, que apontam para possíveis rupturas em direção 
ao entrelaçamento entre ambas as temáticas no ambiente web. Com a tendência de consolidação do uso 
mais efetivo e sistemático destas bases de dados para a produção das infografias no jornalismo digital 
verificados nos sites acima mencionados, torna-se imprescindível navegar por este campo através de 
pesquisas empíricas e teóricas para entender e contextualizar este fenômeno em desenvolvimento.  
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INFOGRAFIA E BASE DE DADOS 

 

O jornalismo digital vem explorando a relação entre base de dados (BDs) e 

infografia multimídia partindo da perspectiva de que esta fusão emerge como uma 

tendência mais acentuada na produção infográfica de característica mais complexa, 

interativa e dinâmica. A infografia que predomina se revela pelo uso de áudio, vídeo, 

imagens, animação. Enquanto que o uso de bases de dados introduz uma reconfiguração 

pelo viés do cruzamento de dados que gera um conteúdo mais original como os 

tradicionais periódicos online The New York Times e Los Angeles Times começam a 

explorar. Com recursos do tipo Google Maps e o entrelaçamento de dados através de 

mashup2 observa-se um indício de ruptura no formato de construção da infografia atual. 

As discussões sobre infografia, que teve seu apogeu na mídia impressa na década de 

1990 com a Guerra do Golfo e seu auge na Internet depois do Atentado do  11 de 

Setembro, têm se concentrado nos aspectos da web em termos de multimidialidade, 

interatividade e hipertextualidade. A utilização de bases de dados, como vem utilizando 

alguns jornais on line,  coloca a temática num plano mais amplo considerando a 

infografia como de segunda geração (SALAVERRIA, 2007) em termos de processo 

evolutivo, instaurando um campo de produção distinto do que vinha sendo produzido. 

                                                 
1 Jornalista, mestranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas na Universidade Federal da Bahia – UFBA e 
pós-graduanda em Jornalismo Contemporâneo na Faculdade Jorge Amado-FJA, em Salvador e integrante do Grupo 
de Pesquisa em Jornalismo Online – GJOL/UFBA.  
2 Mashup é uma plataforma que pode utilizar diversos aplicativos em fusão para a construção de conteúdo dinâmico 
que possa mistura Google Maps com Flickr, YouTube, RSS e outros 
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 Dentro deste contexto, a infografia multimídia localiza-se na terceira fase do 

jornalismo digital3 caracterizado por um ambiente com software para a construção de 

produtos webjornalísticos, em processo de transição para uma quarta geração 

(BARBOSA, 2007). Isto é, um espaço totalmente avançado que necessita de redes de 

alta velocidade4 para existir de forma adequada, em comparação com a primeira fase ou 

geração, na qual sofria com a falta de recursos de produção, e também com uma rede 

acoplada ao acesso discado sem velocidade de conexão. Cada vez mais evoluídas com 

novos formatos e produtos, o jornalismo digital vai se moldando e se reconfigurando no 

ciberespaço. Como um dos gêneros jornalísticos da web (TEIXEIRA, 2007; DE Pablos, 

1999; PARRAT, 2002) a infografia vem sendo explorada por diversos portais de 

notícias e se expande com força principalmente a partir dos grandes veículos de 

comunicação online já mencionados acima.  

A infografia feita para web tem tido denominações distintas como interativa, 

digital, animada, digital, multimídia5. Alguns autores classificam de infografia 

“Interativa” (CAIRO, 2005, 2007) ou “digital” (VALERO SANCHO, 2001), multimídia 

(RIBAS, 2005) outros como infografia animada, porém todos se direcionam ao mesmo 

objeto de estudo. Salaverría (2001) define o termo “multimídia” aquelas mensagens 

apresentadas, expressadas transmitidas ou percebidas em vários meios. Este termo  

também agrega outras funções que vão além das descritas acima, tomando por base os 

apontamentos de Palacios (2002, 2003), a saber: interatividade, hipertextualidade, 

customização do conteúdo/personalização, memória, instantaneidade/atualização 

contínua e multimidialidade/convergência. Tais características, voltadas para o 

jornalismo digital estão presentes nas infografias multimídias cristalizando as 

potencialidades da narrativa jornalística. Devido ao avanço das novas tecnologias vários 

formatos e experimentos são desenvolvidos na rede telemática.  

                                                 
3 Segundo Luciana Mielniczuk (2004), o jornalismo digital quando se utilizava de metáforas do impresso 
representava a segunda fase do jornalismo digital, preso ainda ao modelo do jornalismo impresso. A primeira fase foi 
a pura transposição de conteúdo do impresso. A infografia, dentro desse contexto, também passou por processos 
similares, desde a transposição conceitual do modelo de infografia impresso até uma certa metáfora e gradativamente 

foi desenvolvendo uma linguagem própria adaptada ao seu suporte web.   
4 No livro “O ensino do jornalismo em redes de alta velocidade”, organizado por Machado e Palacios (2007a), há a 
apresentação de projetos e softwares voltados para o jornalismo que considera o avanço da rede a partir de uma 
estrutura de banda larga, de alta velocidade para executar tarefas que exigem mais capacidade como vídeo, áudio, 
infografia multimídia. Para que as infografias se desenvolvessem de forma adequada havia a necessidade de uma rede 
com essas características para rodar aplicativos mais pesados. O You Tube é um exemplo de projeto que só veio a 
existir a partir de 2005 quando as redes já ofereciam essa condição.  
5 Nossa opção pela denominação de infografia multimídia deve-se ao entendimento que o termo expressa de forma 
mais precisa uma infografia que se utiliza de áudio, vídeo, imagem, banco de dados.  
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 Nesta perspectiva, e após discorrer sobre essa evolução contextual, interessa-nos 

mais de perto, a relação entre base de dados e infografia. A utilização de base de dados 

no jornalismo digital pode ser pensada numa nova forma cultural e digital para os 

produtos jornalísticos, com funções de indexar objetos multimídia (sons, imagens, 

gráficos) armazenar material produzido e de arquivo (memória), agilizar produções, 

compor conteúdos para a web, recuperar, informações e, principalmente, cruzar dados 

que gerem uma nova informação visual e dinâmica. É bem verdade que o uso de base de 

dados no jornalismo vem desde  a década de 1970 (BARBOSA, 2007), mas o uso 

efetivo para produção de infografias mostra-se recente e principalmente observado no 

The New York Times e Los Angeles Times que constroem infografias complexas e 

interativas baseado no cruzamento de dados para expressar uma informação visual. Esta 

característica, de fato, apresenta-se como uma tendência a se consolidar em contraponto 

às infografias multimídias que vinham sendo produzidas calcadas apenas em animações. 

Desse modo, consideramos que as infografias produzidas nos jornais on line apresentam 

um indício de ruptura em direção ao uso mais intenso e sistemático das bases de dados 

na fase atual do jornalismo digital. Imagens, vídeos, animações continuam sendo 

utilizadas e até potencializados. Entretanto, as BD´s se sobressaem como um elemento 

novo que até então não era explorado adequadamente. O Google Maps6 também passou 

a ser integrado nesse processo como uma plataforma web que facilita a exposição de 

informação quando o cruzamento de dados leva em consideração aspectos 

geográficos/cartográficos e de mashups.  

 Especialistas e estudiosos como Salaverría (2007), Machado (2007) apontam o 

uso de banco de dados como gerador de um jornalismo original, produzido em 

ambientes dinâmicos e inteligentes, e que pode favorecer inovações e explorações de 

novos gêneros jornalísticos na web, bem como diversificação do conteúdo, apresentação 

de informações diferenciadas e produção descentralizada (BARBOSA, 2OO4). Ou 

ainda, este cenário caminha para um novo formato e forma cultural (MACHADO, 

2007). A infografia multimídia se enquadra nessas caracterizações.  Essa relação de 

ambas as temáticas foi constatada por Salaverría (2007) durante a XV edição do Premio 

Malofiej7, em 2007. O destaque da premiação foi o The New York Times, medalha de 

ouro, pela infografia construída em base de dados (figura 1).  

                                                 
6 http://maps.google.com/ 
7 Evento que acontece todos os anos, na Universidade de Navarra, na Espanha, e premia os melhores infográficos da 
imprensa mundial. Devido sua ascensão, é considerado o “Pulitzer” da infografia mundial. O nome é homenagem a 
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Este infográfico mencionado representa um marco da utilização da infografia 

em base de dados do jornalismo digital mundial. Sem o uso de imagens, vídeos e 

animações, ele mantém o foco nas bases de dados, na atualização contínua e na 

interatividade.  Para Salaverría, este infográfico chama atenção também pela 

“excelência técnica, precisão informativa e criatividade” construindo-se uma infografia 

complexa. Ele destaca outros atributos para este gráfico considerando que 

 

Sin necesidad de recurrir a excesos gráficos, y con una gran elegancia 
plástica, este gráfico ofrece una imagen, actualizada al minuto, sobre la 
evolución de las cotizaciones en el índice S&P 500 de Wall Street. Nunca se 
había visto nada igual en el concurso. En verdad, es como para llamar la 
atención el hecho de que el máximo premio se haya concedido a un gráfico 
de Bolsa, probablemente el género más trillado y menos agradecido que 
existe para la infografía. Frente a este modelo de gráfico que se apoya en 
bases de datos [grifo nosso], altamente interactivo y de actualización 
constante, los gráficos de los cibermedios españoles han quedado un paso 
atrás. Por excelente que sea su factura gráfica, la simple narración 
consecutiva de viñetas a la que nos tienen acostumbrados nuestros medios 
palidece frente a la profundidad informativa y vanguardia tecnológica de un 
gráfico como el ‘Peter Sullivan’ de este año 
(SALAVERRÍA, 2007). 

 

 

Figura 1 – Infografia em base de dados do New York Times vencedora do Prêmio Malofiej8  

 

                                                                                                                                               
um grande infografista argentino, Alejandro Malofiej, que faleceu de câncer, em 31 de julho de 1987, em Buenos 
Aires. Esse é o principal prêmio internacional da categoria.  
8 Disponível http://www.nytimes.com/packages/khtml/2006/04/02/business/20060402_SECTOR_GRAPHIC.html  
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Pode-se perceber o novo caminho que se abre para a modalidade de produção 

de infografia e evidencia-se uma quebra de paradigma na construção de infográficos a 

partir da utilização de base de dados frente ao dinamismo e potencialidades com a 

evolução da internet. Esses elementos do ambiente da web 2.09 são favoráveis para o 

desenvolvimento da infografia multimídia e do uso de banco de dados porque agregam 

novas possibilidades para serem exploradas pelo modelo atual de infografia. O Google 

Maps, por exemplo, pode ser agregado à infografia para uma visualização mais 

detalhada e mais real de um acidente ou de dados de criminalidade de uma região que 

estão sendo reconstituídos infograficamente. Por sua vez essas construções envolvem o 

conceito de mashup, que surgiu com a Web 2.0 e define-se como uma técnica da web 

que se utiliza de outros aplicativos (no sentido de fusão de aplicações)  para gerar um 

novo serviço completo. O mashup é uma espécie de combinação de recursos distintos 

que se completam como o uso do Google Maps com o site de fotos Flickr mais vídeos 

do Youtube. Esse conceito de mixagem de recursos é comum entre os disc-jockeys 

(DJ´s) que mesclam uma música eletrônica com outros sons para criar uma nova 

sonoridade (MOLIST, 2006). Em relação à infografia se verifica a presença do mashup 

na composição de base de dados de diversas fontes com a possibilidade do uso de fotos 

do Flickr e vídeos do Youtube a partir do uso de uma plataforma do Google Maps para  

representar, por exemplo, um mapa geográfico da criminalidade em uma cidade. Essa 

combinação apresenta novas características para a produção da infografia que merece 

ser investigada, pois observa-se que vem sendo adotada em conjunto com base de 

dados.  

Diante disso, com a combinação de mashup, Google Maps e a introdução das 

bases de dados na produção infográfica, algumas questões podem ser colocadas para 

reflexão em torno desta problemática: esse indício de ruptura em favor da produção de 

infografia multimídia em base de dados será consolidado no jornalismo digital?  Que 

características da infografia em base de dados serão formatadas como parâmetros da 

produção? Quais os resultados oriundos da combinação de aplicativos mashup em 

termos de potencialidades? Como os aspectos de multimidialidade, interatividade e 

atualização contínua se apresentam na infografia de base de dados na atualidade? 
                                                 
1 O termo Web 2.0, criado por Tim O’Reilly, é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web --
tendência que reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. 
Para a infografia este ambiente se reflete numa operacionalização mais adequada por se constituir numa plataforma 
pensada para banda larga e para um fluxo mais intensivo de dados com mashup (vídeos, fotos, áudios, mapas e 
animações).  
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Figura 2 – Infografia em base de dados do Los Angeles times sobre mapa dos homicídio10  

É no cruzamento de dados e de diversas aplicações que essas bases ganham 

sentido porque podem gerar conteúdos novos e originais. Numa reportagem sobre 

criminalidade, por exemplo, o repórter pode contextualizar uma infinidade de 

informações (lugares dos crimes, armas utilizadas, horários, idade, classe social, enfim) 

dispersos nas bases de dados e que geram uma nova informação. A infografia 

multimídia, dentro do jornalismo digital, pode se utilizar da mesma estratégia para 

construir gráficos mais complexos como ocorre no exemplo acima do Los Angeles 

Times (figura 2), em que mostra o mapa do homicídio. Um aspecto a considerar é que 

esse movimento ocorre no ambiente do ciberespaço, que apresenta características ideais 

para o seu desenvolvimento em função da possibilidade de se dispor de um lugar 

ilimitado, e ao mesmo tempo multimidiático, onde  produtos distintos podem ser 

construídos na web se alimentando da recuperação de informações, armazenamento e 

indexação. A memória jornalística também transporta-se para as redes telemáticas no 

formato de banco de dados, que agrega outros aplicativos mais complexos, e a 

capacidade de exploração das potencialidades oferecidas projetando novos arranjos, 

formatos e desafios. 

 

 

 
                                                 
10 Disponível em http://www.latimes.com/news/local/crime/homicidemap/  
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A INFOGRAFIA NAS REDES DE ALTA VELOCIDADE 

 

Dentro dessa evolução do jornalismo digital11, que começou como transposição, 

evoluiu para metáfora até chegar a um formato próprio (MIELKNIZUK, 2003), a 

infografia multimídia vai alcançando suas potencialidades gradativamente em paridade 

com a capacidade de navegação na rede através do crescimento das condições de banda 

larga, que permite o uso de fotos, áudio, vídeos e animações, e os mashups com o 

GoogleMaps e outros aplicativos possíveis de fusão. O desenvolvimento de redes de 

alta velocidade foi fundamental para o amadurecimento da infografia na internet porque 

havia uma dependência dessas condições. As conexões discadas que predominaram para 

o acesso à internet até finais da década de 1990 eram muito lentas, perdia-se tempo para 

fazer downloads de arquivos ou assistir a um vídeo, sem mencionar os problemas de 

incompatibilidades do sistema (NIELSEN; LORANGER, 2007). O YouTube, que foi 

criado em 2005, pode ser apontado como resultado da melhora da velocidade de 

navegação em banda larga que possibilitou assistir vídeos e, conseqüentemente, as 

próprias infografias multimídias que podem agora se utilizar de todos os recursos 

disponíveis sem as barreiras impostas pela conexão. Desse modo, a banda larga se 

constitui num divisor de águas nesta terceira fase do jornalismo digital por oferecer a 

facilidade da transmissão de informações em formato multimídia.  

As bases de dados e a infografia estão entrelaçadas com esse contexto de 

desenvolvimento da rede telemática e do jornalismo digital e, para uma compreensão 

teórica, serão explorados esses conceitos tentando entender os vínculos dessa relação. 

Em linhas gerais, base de dados tem sido entendida como um repositório de 

informações (sejam eles textos, áudio, vídeo ou imagens estáticas ou em movimento) 

que podem ser recuperadas através de sistemas automatizados e cruzados para gerar 

uma nova informação.  Baseado na definição de Lev Manovich, Barbosa (2004) diz que 
                                                 
11 O jornalismo digital, como enfocado neste artigo, vem evoluindo conceitual e tecnicamente junto com os 
desenvolvimentos experimentados desde 1995. Inicialmente, o jornalismo digital se caracterizava como uma 
transposição dos jornais impressos. Essa fase é chamada de transpositiva porque não havia uma produção própria 
para a web, mas apenas uma inserção do conteúdo produzidos pelos jornais impressos sem nenhum tratamento para a 
web. A segunda fase é chamada de metáfora porque, embora, ainda atrelada ao modelo de jornalismo impresso 
introduz novos elementos a exemplo de  links, interatividade e conteúdo multimídia. E a terceira fase já representa a 
produção de conteúdos específicos para a internet levando em consideração suas particularidades (MIELNICZUK, 
2003).  Bardoel e Deuze (apud Mielniczuk, 2003) apresentam quatro elementos que potencializam os recursos 
dinâmicos dessa terceira fase: interatividade, customização de conteúdos, hipertextualidade e multimidialidade. 
Palacios (2002), atento a esta evolução das redes telemáticas, estabelece cinco categorias para o Jornalismo Digital 
que complementam as definições de Bardoel e Deuze: multimidialidade/convergência, interatividade, 
hipertextualidade, personalização e memória podendo agregar uma outra, a atualização contínua. 
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a BDs no jornalismo digital é “uma forma cultural simbólica da era do computador e 

uma nova metáfora para a memória cultural.” Para ela, BDs são definidoras da estrutura 

e da organização, assim como a forma de apresentação dos conteúdos jornalísticos, 

constituindo um elemento essencial na construção de sistemas complexos de criação, 

manutenção, atualização, disponibilização e circulação de produtos jornalísticos digitais 

dinâmicos.  

Tomando por base tais funções, Barbosa (2007) define sete categorias 

específicas para caráter operativo para o jornalismo em base de dados, a saber: 

Dinamicidade, Automatização, Inter-relacionamento/Hiperlinkagem, Flexibilidade, 

Densidade informativa, Diversidade temática, Visualização.  Além de elencar 

categorias, Barbosa defende a idéia de que as bases de dados produzem rupturas, 

remediações e potencialidades para o jornalismo digital, assim como a estruturação e 

organização das informações, construção de produtos informativos, bem como a 

apresentação de conteúdos, incluindo-se a infografia.   

Aplicando tais categorias descritivas à infografia em base de dados, 

resguardando as devidas proporções do emprego feito na tese por Barbosa (2007) em 

sites de jornalismo digital com variedades maiores de aplicações agregadas aos produtos 

analisados, é possível identificar, em algum grau, a presença destas tipologias nas 

infografias em base de dados construídas pelo New York Times, Los Angeles Times, El 

Mundo e El País.  Submetendo a infografia específica do New York Times online - 

“The Debt Trap”, A Armadilha das Despesas (figura 3) -, à operacionalização destas 

características, verificamos estas sete categorias perpassando sua construção. O 

infográfico “The Debt Trap” faz parte de uma série, que compara o avanço dos gastos 

dos americanos, composta por texto (notícias e comentários), vídeos, fotos, duas 

infografias e  elementos interativos em vários níveis movidos pelas bases de dados na 

sua constituição como produto digital dinâmico.  
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Figura 3 – Infografia em base de dados do New York Times  sobre despesas dos americanos12 

 

Neste sentido identificamos na figura 3 a dinamicidade, com uma narrativa 

multimídia e dinâmica distinta dos modelos estáticos e com algum grau de automação 

no seu processo, mas aberto para a interação. Há um cruzamento de informações, 

disponibilização de dados estatísticos que dialogam na interação com os internautas; 

Automação, em nível ainda parcial, visto que o processo da infografia se concentra na 

parte visual, mas caminha para possibilidades de um nível de automação maior; 

Flexibilidade, incorporada totalmente à infografia visto que se utiliza das bases de 

dados para gerar um novo produto, com informação original dinâmico e não apenas 

como repositório; Inter-relacionamento/hiperlinkagem, remete o internauta a material 

de arquivo ou complementar e tematiza novos conteúdos; Densidade informativa, pela 

própria característica da infografia de oferecer profundidade de forma visual, esta 

infografia agrega uma série de dados que a torna mais complexa, mais densa 

informativamente com comparação contextual de despesas e tipos de despesas no 

período da década de 1920 a 2000; Diversidade temática, vincula-se diretamente à 

densidade informativa e se apresenta na infografia exposta gerando novas tematizações; 
                                                 
12 Disponível em http://www.nytimes.com/interactive/2008/07/20/business/20debt-trap.html# 
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Visualização, a infografia já incorpora este item naturalmente como um mapa de 

visualização de metadados, uma forma interativa de visualização.  

 

Para Quadros (2004) o jornalismo pode garantir, com uma base de dados 

dinâmica, conteúdos e produtos de qualidade aos usuários de diversos meios. As 

informações digitalizadas e armazenadas em bancos de dados podem ser facilmente 

recuperadas a qualquer momento. Ela cita um exemplo de uma das potencialidades a 

partir do cruzamento de dados. 

 
Assim como os produtores do Vídeo Show, da Rede Globo, encontram em 
pouco tempo todas as cenas de beijos em novelas, séries e outros tipos de 
programas televisivos com o apoio de uma base de dados para criar um 
quadro especial sobre beijos, no jornalismo digital o usuário e o mediador 
também podem cruzar os resultados obtidos em uma pesquisa e obter 
informações de valor noticioso que podem gerar novas formas de narrativas 
multimídia.Os infográficos, os mapas e o uso de material de arquivo 
(Barbosa, 2004b) são exemplos de como o jornalismo digital  ganhou novos 
recursos com o uso da base de dados (QUADROS, 2004, p. 418). 
 

 
Para Machado (2007) as bases de dados funcionam como principal instrumento 

para composição de novos modelos e formatos de narrativas multimídia por apresentar 

“uma interface tipificada no espaço navegável que permite explorar, compor, recuperar 

e interagir com as narrativas” (p. 104). Segundo ele ressalta, as narrativas do 

ciberespaço têm como uma das características a interatividade. Essa constatação faz 

com que os deslocamentos seja o ponto principal de observação da interface gráfica, 

narração, exploração, e como composição de narrativas potencializando as ferramentas 

do ciberespaço diante do “processo paulatino de migração do conhecimento produzido 

pelas organizações jornalísticas para Bases de Dados e [...] a plena incorporação destas 

organizações à lógica do ciberespaço [que] pressupõe uma adequação de suas estruturas 

ao formato das Bases de Dados (MACHADO, 2007, p. 104). 

O uso das bases de dados como ferramenta jornalística apareceu na década de 

1960 como uma solução viável para organizar o calhamaço de volumes existentes nas 

empresas jornalísticas, tipo um repositório do material de arquivo. A palavra 

database13 era bastante comum nos Estados Unidos, e posteriormente, ganhou 

popularidade na Europa, na década de 1970. Com a introdução de novas tecnologias 

                                                 
13 Este termo ficou conhecido na Europa em 1970. Mas, foi criado nos Estados Unidos, em 1963, durante um 
Simpósio naquele país.  
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digitais, a criação de softwares e hardwares e o avanço da era do computador, as bases 

de dados assumem outro estatuto e agregam outras funções e se transformam em uma 

das principais ferramentas para o trabalho jornalístico, seja para armazenar, estruturar, 

indexar, compartilhar, recuperar e cruzar dados. Manovich (2005) afirma que as novas 

mídias são como objetos culturais que usam a tecnologia computacional digital para 

distribuição e exposição da informação, e que tais objetos produzidos se transformam 

em representação digital das novas mídias constituída de dados digitais controlados por 

software “cultural” específico. Na perspectiva de Barbosa (2007), a utilização de base 

de dados no jornalismo digital e consequentemente na infografia, diríamos, agrega 

várias funções e pode gerar notícias diferenciadas visto que 

 
As funcionalidades das bases de dados para o jornalismo digital são 
percebidas tanto quanto à gestão interna dos produtos como em relação às 
mudanças no âmbito da estruturação das informações, da configuração e da 
apresentação da notícia (âmbito da narrativa), assim como da recuperação das 
informações. Num produto digital estruturado em bases de dados, as 
possibilidades combinatórias entre os itens ou notícias inseridas podem gerar 
mais conhecimento com valor noticioso, produzindo diferentes configurações 
para as informações e, inclusive, novas tematizações ou elementos 
conceituais para a organização e apresentação dos conteúdos (BARBOSA, 
2007, p. 121). 

 
Machado (2007) diz que atualmente há pouca exploração de base de dados na 

narrativa, pois ainda estaria amarrada aos modelos clássicos de jornalismo: 

 

Como permanece atrelada às formas narrativas dos meios 
convencionais, a narrativa jornalística no ciberespaço pouco emprega 
o espaço navegável formatado sobre bancos de dados como interface 
padrão. A progressiva utilização dos bancos de dados como formato 
pelas organizações jornalísticas e do espaço navegável como suporte 
para narrativas interativas passa pelo reconhecimento de que, embora 
se tratando de formas existentes antes dos computadores, tanto bancos 
de dados quanto o espaço navegável, ao assumirem funções distintas 
das desempenhadas até aqui, têm possibilitado que a narrativa no 
ciberespaço seja compreendida como um ambiente para criativas 
ações interativas (MACHADO, 2007, p. 105-106).  

 
 

Analisando-se a definição de infografia percebe-se sua relação com as bases de 

dados de um ponto de vista conceitual e de produção no jornalismo digital a partir da 

apresentação visual de conteúdo complexo. Infografia, do inglês informational 

graphics, consiste em utilizar ferramentas visuais como mapas, tabelas, desenhos, 

ilustrações, legendas, combinadas com texto no intuito de transmitir informações ao 

leitor de maneira rápida, e de fácil compreensão (CAIRO, 2004; DE PABLOS,1998). 
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Para Leturia (1998), os infográficos são extremamente úteis para expor as informações 

que sejam complexas de entender através do texto em si. Ele acredita que o leitor 

comum lê menos a cada dia e o gráfico pode ser, no final de tudo, um recurso ideal para 

contar um acontecimento de forma visual e interativa. 

De acordo com autores como Scalzo (2003), Cairo (2004) e Leturia (1998), este 

recurso é propício para descrever processos (como por exemplo, um acidente de avião, 

como funciona uma bolsa de valores), para realizar comparações de espaço/tempo e 

também, para esmiuçar fatos de enorme proporção (como galáxia, constelação) ou fatos 

de pequena proporção.  

 

Com criatividade e racionalidade, você pode extrair do texto todo tipo 
de informação não-narrativa que dificulte a leitura, como dados 
numéricos, por exemplo - números são sempre mais fáceis de entender 
quando estão em forma de gráficos e tabelas, e transportados para os 
infográficos (SCALZO, 2003, p. 75) 

 

De meados da década de 1980 até a década de 1990, estava criado o ambiente 

ideal para a expansão e consolidação da infografia como um gênero para o jornalismo 

na mídia impressa, eletrônica e depois para a mídia digital. As  primeiras infografias 

com as características que se conhece hoje apareceram no ano de 1982 no jornal 

americano “USA Today”, que se tornou a referência contemporânea. No decorrer dos 

anos 1980 foi se aperfeiçoando e a partir de 1991, em plena Guerra do Golfo, a 

infografia impressa se popularizou na imprensa mundial (LETURIA,1998; CAIRO, 

2004; SERRA,1998). Em 2001, após o atentado ao World Trade Center, foi a vez da 

infografia multimídia se consolidar na internet.  

Com a web 2.0, caracterizada pelo ambiente colaborativo, pelo mashup, 

multimídia e por bancos de dados inteligentes (MACHADO, 2006; BARBOSA, 2007), 

a importância da infografia tornou-se mais visível. Entretanto, é importante 

contextualizar também o seu desenvolvimento histórico para entender sua evolução e 

sua relação com o jornalismo digital. A origem da infografia remete-se a um passado 

bem distante desde as primeiras imagens pictóricas e se desenvolveu ao longo dos 

séculos. Peter Sulivan (apud SERRA,1998)  cita no seu livro “News Paper Grafics” que 

o primeiro mapa  publicado em um jornal diário teria sido no “Daily Post”, no dia 29 de 

março de 1740, em Londres. O mapa abordava a imagem do ataque do almirante inglês 

Vernon à cidade espanhola de Portobello, no Caribe. Um dos primeiros infográficos 
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jornalísticos publicados foi em 9 de maio de 1754 publicano no “The Pennsylvania 

Gazette” e  mostrava uma serpente partida em oito pedaços fazendo alusão aos 

primeiros estados americanos (Sancho, 2001). Outros estudiosos atribuem como 

primeira infografia no jornalismo diário ao jornal londrino The Times, em 7 de abril de 

1806, em que aparecia a reconstituição do assassinato do empresário Mr. Blight na 

Tâmisa (MARTIN e PELTZER apud VALERO SANCHO, 2001; QUADROS, 2005).  

O infográfico mostrava todos os passos do assassino, por onde entrou na casa, onde se 

escondera e atirou contra Mr. Blight, inclusive com o trajeto da bala e onde a vítima 

caiu já sem vida.  

No final do século XIX, o periódico The New York Times começou a utilizar 

infografias em suas edições para determinadas informações, como o caso da Guerra 

entre Cuba e Estados Unidos e Espanha. O infográfico de capa, datado em 16 de 

fevereiro de 1898, mostra a explosão do casco de navio norte-americano Maine em 

Havana (VALERO SANCHO, 2001). A partir deste período, jornais do mundo todo 

começam a utilizar algum tipo de infografia, na maior parte, mapas e estatísticas, 

geralmente acompanhada de algum desenho ou ilustração, ainda sem a sofisticação das 

vistas hoje em revistas, jornais e na web. Entretanto, na década de 1970, os Estados 

Unidos coloca em prática todo o conceito de grafismo informativo na imprensa com a 

revista Time. No ano de 1981, houve um atentado ao presidente, Ronald Reagan. Os 

infografistas da revista Time se destacaram tanto na cobertura dos fatos que a própria 

polícia americana que investigava o fato reconheceu a qualidade da reconstituição do 

atentado (SERRA, 1998).  Para Valero Sancho (2001), há muito tempo, 

aproximadamente uns 200 anos, já existia indícios de infografia, ainda que fossem 

realizadas através da Xilogravura. A informática teria então se apropriado do termo 

infografia que nasceu antes da Era da informática. Com as novas tecnologias e a 

computação gráfica expandiram-se as possibilidades de criação de gráficos e similares 

com os recursos modernos hoje conhecidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme discorremos neste artigo identificam-se mudanças na construção 

infográfica atual, oriundas principalmente de jornais online como The New York Times,  

Los Angeles Times, Elpais e El Mundo, que apontam para possíveis rupturas a partir do 
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entrelaçamento de bases de dados e infografia multimídia. Deste modo, acreditamos que 

há uma tendência de consolidação do uso mais efetivo e sistemático das bases de dados 

para a produção das infografias no jornalismo digital. Contextualmente o  avanço da 

conexão em banda larga favoreceu a produção destes novos formatos de infografia que 

habitam a  Web 2.0.  

 Observamos que os estudos acerca da infografia  em base de dados apresentam-

se como um novo desafio para a área do jornalismo digital na tentativa de compreender 

como se constrói este novo cenário e que impactos podem gerar as possibilidades 

abertas com sua utilização. Esta integração pode ser efetuada através das estratégias do 

uso de mashups funcionando como agregadores e geradores de infografias mais 

interativas e visualmente composta de dados.   

Consideramos que são discussões preliminares que serão aprofundadas na 

interligação dos estudos sobre base de dados no jornalismo - empreendidas por 

pesquisadores como Machado (2007), Barbosa (2007), Quadros (2007), Manovich 

(2005) - e sobre infografia empreendidas por pesquisadores tais como Teixeira (2007, 

2006), Cairo (2005), De Pablos (2005), Valero Sancho (2001), Morais (1998), Ribas 

(2006) Chimeno (2003), Longhi (2008). Nossa intenção é observar a junção destes dois 

campos de estudo para compreensão da infografia em base de dados no jornalismo 

digital.  
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