
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola de Ciência e Tecnologia 

 

 

Teorias e boas práticas da 
Visualização da Informação 

 

Dissertação de Mestrado em Multimédia 

 

 

Ana Daniela Oliveira Lopes 

 

Orientadora: Professora Doutora Rute Sofia Pereira Bastardo Pinto 

Coorientador: Professor Doutor José Manuel Carvalho de Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2018 



 

  



 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciência e Tecnologia 

 

 

Teorias e boas práticas da 
Visualização da Informação  

Dissertação de Mestrado em Multimédia 
 

 

Ana Daniela Oliveira Lopes 

Orientadora: Professora Doutora Rute Sofia Pereira Bastardo Pinto 

Coorientador: Professor Doutor José Manuel Carvalho de Sousa 

 

Composição do Júri 

Presidente: Doutor Emanuel Soares Peres Correia 

Vogais: Doutora Rute Sofia Pereira Bastardo Pinto 

             Doutora Daniela Esperança Monteiro da Fonseca 

 

Dissertação submetida à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para 

cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Multimédia, 

elaborada sob a orientação da Professora Doutora Rute Sofia Pereira Bastardo Pinto e 

do Professor Doutor José Manuel Carvalho de Sousa. 

 

Vila Real, 2018



iv 
 

  



v 
 

Termo de Responsabilidade 

 

 

Eu, Ana Daniela Oliveira Lopes, com número de aluno 38025, da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, declaro ser responsável pelas ideias 

apresentadas ao longo deste trabalho de investigação. 

  



vi 
 

  



vii 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“To visualize is to see what is not there, 

what is not real — a dream. To visualize is, in 

fact, to make visual lies. Visual lies, however, 

have a way of coming true.” 

– Peter McWilliams  

  



viii 
 

 

  



ix 
 

Agradecimentos 

 

 Agora que a minha dissertação se encontra concluída, olho para trás e vejo que foi 

realmente uma caminhada longa, difícil, e em que muitas vezes quis desistir. Foi um desafio 

muito grande, em que muitas vezes tive que lutar contra mim mesma, superar-me a mim 

mesma, vencer obstáculos… Mas aqui estou eu, e com isto, sei que cresci e dei mais uns 

passos no meu mundo profissional e académico. Há alturas na vida em que sentimos em 

que conseguimos superar-nos a nós mesmos, e ir para além do que achávamos que 

conseguíamos, e esta dissertação foi um desses exemplos para mim. Devido a isso, está na 

altura de expressar a minha gratidão pelo contributo de várias pessoas que me ajudaram a 

que este trabalho se tornasse possível de existir. 

 Primeiro que tudo, quero agradecer a Deus e à minha protetora especial por me 

terem dado forças quando mais me queriam faltar, por nunca me terem abandonado em 

todos estes anos de vida, especialmente desde que a vida se começou a tornar mais 

complicada e séria, e sempre terem estado ao meu lado e me guiado nas alturas mais 

difíceis. 

Aos meus pais, Maria do Amparo e Álvaro Manuel, por todo o amor e carinho dados, 

e por me terem permitido serem a pessoa que hoje eu sou. Quero agradecer à minha mãe, 

por me ter feito ser a pessoa que sou hoje – persistente até ao fim, sem nunca desistir, e 

sempre capaz de dar mais um passo do que aquele que achava que seria o meu limite. 

Admiro a tua força, e quero um dia conseguir ter a mesma. Por toda a compreensão e apoio, 

especialmente na reta final deste trabalho, quando tudo parecia mais complicado ou mesmo 

impossível. Obrigada também pela tua excelente revisão de texto, pelas tuas dicas e 

palavras de consolo. Ao meu pai, Álvaro Manuel, por sempre ter olhado por mim, no jeito 

dele, e saber que posso contar com ele quando a vida se torna mais complicada. Obrigada 

aos dois por tudo ao longo destes anos de vida. 

Aos meus avós maternos, por sempre me acolherem em casa deles com todo o 

amor, carinho e boa vontade do tamanho do universo, desde que eu me lembro de ser 

alguém neste mundo. Por todas as tardes de lareira e chá quentinho naqueles dias frios de 

Inverno, quando o trabalho para a dissertação mais apertava. Por todas as tardes de sol nos 

dias mornos. Pelo apoio e me terem sempre feito rir nos momentos em que mais queria 

chorar e desanimar. Obrigada, avô, pelas tuas histórias que sempre me fizeram rir, por 

todas as vezes que parei o meu trabalho para ouvir mais uma história tua, e me estão a 



x 
 

trazer lágrimas aos olhos agora que escrevo isto. Essas interrupções valeram a pena, todas 

elas. Obrigada, avó, por todas as vezes que ouviste os meus desabafos e receios sobre 

este trabalho, sentadas ao pé da lareira a ver o resto das brasas a apagarem-se no final do 

serão. 

À minha orientadora, Professora Doutora Rute Bastardo, pela paciência, calma e 

compreensão de todas as vezes que me ausentei, e pela ajuda prestada ao longo deste 

trabalho. Ao meu coorientador, Professor Doutor José Sousa, também pela paciência ao 

longo destes meses, e por toda a ajuda prestada durante este percurso. Este trabalho não 

teria sido possível sem a vossa ajuda e orientação. 

Ao meu namorado, Tiago Damião, por ter sempre compreendido a minha ausência e 

me ter dado sempre forças para continuar. Por me ter apoiado e acalmado quando eu mais 

precisava, quando a raiva, o desespero ou o desânimo queriam falar mais alto. Por me 

mostrar que eu tenho valor, e todos os dias me lembrar disso, algo que já tinha esquecido 

há tanto tempo. Por sempre ter acreditado em mim e visto o meu brilho escondido, quando 

eu própria já não acreditava. Por me dar coragem embrulhada em imagens e palavras 

carinhosas. 

À minha melhor amiga de mais de uma década, Joana Ferreira, por ter sido quase a 

minha “segunda mãe” ao longo destes anos e com a minha dissertação. Por aquela tarde 

em tua casa, em que me fizeste dar o “clique” para eu conseguir levar isto direitinho. Por 

toda a ajuda, as dicas e links úteis, todas as vezes que me “deste na cabeça” para eu 

continuar com a dissertação e não desistir, quando era isso que eu queria fazer. Por todo o 

apoio, todo o encorajamento e ter sempre acreditado em mim. 

À Cristina Santos e à Letícia Vilela, porque apesar de estarem longe por 

circunstâncias da vida, nunca se esqueceram de mim, nunca se esqueceram do laço de 

amizade que temos há mais de dez anos, e que nasceu ainda nos nossos tempos na 

escola. Por sempre me darem uma palavra amiga e de conforto quando sabiam que eu não 

estava bem. Por compreenderem a minha ausência nestes tempos. 

Aos meus colegas e amigos dos Audiovisuais da UTAD, onde passei três anos da 

minha vida. Em especial, ao Nelson Monteiro, Rogério Paulo e Francisco Aguiar, por 

fazerem que eu sentisse o meu local de trabalho como uma segunda casa e uma segunda 

família, e me terem sempre dado um braço amigo ao longo desta caminhada. Foram 

incontáveis os momentos e experiências que vou sempre levar no meu coração e na minha 

memória. Vocês são os maiores! 



xi 
 

Por todas as palavras, gestos e atitudes de apoio de todas as pessoas, de perto e de 

longe, ao longo deste tempo. Nada foi esquecido, apenas a lista seria demasiado grande 

para citar aqui vocês todos. Obrigada por compreenderem todos os meus momentos de 

ausência, isolamento, silêncio, que agora finalmente terminaram. Agora vai ser sempre para 

a frente! 

Por fim, a todas as pessoas que duvidaram que eu fosse capaz. Que não 

acreditaram nas minhas capacidades. Que acharam que uma dissertação era demasiado 

para mim. Obrigada a vocês, pois isso também me deu forças para continuar. E aqui estou 

eu, com um sorriso na cara e pronta para o próximo desafio! 

 

O meu sincero agradecimento a todos! 

 

Fall down seven times, 

Stand up eight. 

～ Provérbio Japonês 

  



xii 
 

  



xiii 
 

Resumo 

 

A Infografia está presente em todo o lado, sendo encontrada em várias situações do 

nosso dia a dia, desde as mais simples até às mais complexas. Existe Infografia nas 

páginas dos jornais, em livros escolares, em gráficos apresentados durante uma notícia na 

televisão, num manual de instruções de um brinquedo ou mesmo num simples esquema do 

percurso da linha de um autocarro ou do metro. Ela é usada de forma tão comum que o ser 

humano nem se apercebe da sua existência e do enorme potencial que tem para o ajudar 

no que toca à fácil e rápida compreensão das suas informações. 

Esta dissertação tem como objetivo compreender os conceitos gerais da área de 

estudo; estudar as características visuais e técnicas da Visualização da Informação; 

compreender e encontrar formas e métodos mais eficazes de aplicar estas técnicas da 

Visualização da Informação; explorar as várias áreas de uso da Visualização da Informação 

e compreender as vantagens das infografias, bem como os principais motivos desta área 

estar em tão grande expansão nos tempos atuais. 

Deste modo, em termos metodológicos, foi efetuada uma pesquisa documental, 

apresentando diversas temáticas relacionadas à área, tais como saber distinguir a disciplina 

da Infografia e da Visualização da Informação, bem como os seus objetivos; regras e 

técnicas para representar dados de forma visual; várias formas de distinguir as infografias 

pelas suas diversas categorias; compreender o funcionamento da perceção visual humana 

ao visualizar dados; e ainda a evolução da Infografia através dos tempos, desde a Pré-

História até aos nossos dias. 
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Efetividade; Infografia; Perceção; Técnicas; Teorias; Visualização da Informação.  
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Abstract 

 

Infographics are present everywhere, being found in various situations of our daily 

life, from the simplest to the most complex. There are infographics on the pages of 

newspapers, in school books, in graphics presented during the television news, in an 

instruction manual of a toy or even in a simple outline of the route of a bus or subway. It is 

used in such a common way that the human being is not even aware of its existence and the 

enormous potential it has to help it with an easy and quick understanding of its information. 

This dissertation aims to understand the general concepts of the study area; study the 

visual and technical characteristics of the Information Visualization; understand and find 

more effective ways and methods of applying these Information Visualization techniques; 

explore the various areas of use of Information Visualization and understand the advantages 

of the infographics as well as the main reasons this area is in such great expansion in the 

current times. 

In this way, in methodological terms, a documentary research was done, presenting 

several topics related to the área, such as being able to distinguish the discipline of 

Infographics and Information Visualization, as well as its objectives; rules and techniques for 

representing data visually; various ways of distinguishing infographics by their various 

categories; understand the functioning of human visual perception when visualizing data; and 

also the evolution of Infographics through the ages, from prehistory to the present day. 
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Introdução 

 

A Infografia encontra-se presente em todo o lado, indo desde as coisas mais simples 

do nosso dia a dia, até às mais complexas. Existe Infografia nas páginas dos jornais, em 

livros escolares, em gráficos apresentados durante uma notícia na televisão, num manual de 

instruções de um brinquedo ou mesmo num simples esquema do percurso da linha de um 

autocarro ou do metro. Ela é usada de forma tão comum que o ser humano nem se 

apercebe da sua existência e do quanto o consegue ajudar no que toca à fácil e rápida 

compreensão das suas informações. A sede de conhecimento é uma característica inerente 

ao ser humano. No entanto, para uma infografia ser criada, é necessário haver um bom 

estudo por trás da sua criação – é necessário ter-se um vasto conhecimento sobre teorias, 

métodos visuais, técnicas para representar uma infografia com sucesso, compreender a 

perceção humana e como tirar o melhor partido dela, bem como saber o que não se deve 

fazer ao construir uma infografia. É nesse sentido que esta dissertação foi criada – para 

aprofundar os conhecimentos sobre esta disciplina, e compreender melhor o seu 

funcionamento teórico e as suas práticas.  

Esta dissertação tem como objetivo compreender os conceitos gerais da área de 

estudo; estudar as características visuais e técnicas da Visualização da Informação; 

compreender e encontrar formas e métodos mais eficazes de aplicar estas técnicas da 

Visualização da Informação; explorar as várias áreas de uso da Visualização da Informação 

e compreender as vantagens das infografias, bem como os principais motivos desta área 

estar em tão grande expansão nos tempos atuais. Certas questões, tais como “qual a 

técnica mais adequada para uma determinada visualização?” ou “em que categorias se 

podem dividir os infográficos?” ou “como funciona a perceção visual humana, e como ela 

pode ser utilizada de forma efetiva para compreender características e formas nas 

visualizações?” ou ainda “quais as vantagens de uma visualização face a um mesmo 

conjunto de informação que esteja representada numa tabela?” irão ser respondidas ao 

longo deste trabalho. 

A dissertação é composta por três partes, nas quais a Visualização da Informação é 

explorada de forma extensiva. 

Na primeira parte, a Introdução, enquadra-se a área alvo da dissertação, bem como 

a motivação, os objetivos e a sua estrutura. 



2 
 

A segunda parte é constituída por uma revisão extensiva do Estado da Arte sendo 

dividida em sete capítulos. No primeiro capítulo irá ser feito um enquadramento teórico 

inicial à disciplina, explicando as definições e conceitos associados à Infografia e 

Visualização da Informação, as suas vertentes existentes, as semelhanças e diferenças 

entre elas, e suas áreas de aplicação, bem como a área do Design da Informação, onde se 

aborda as infografias digitais, as características que as distinguem de outras infografias e o 

funcionamento do processo dos dados até se tornarem em conhecimento ou sabedoria. De 

seguida, irá ser feita uma breve contextualização história da Infografia, para um melhor 

entendimento desta disciplina. 

Após este enquadramento inicial, a dissertação entra numa parte mais específica da 

disciplina, no entanto fundamental para qualquer investigador desta área, que é a perceção 

visual e gráfica por parte do ser humano nas visualizações. Aqui, é feito um pequeno estudo 

sobre a visão humana, bem como é explorado o processo da perceção visual (e suas 

vantagens) e gráfica. Também certas teorias psicológicas são aqui apontadas, tal como a 

teoria de Gestalt. No seguimento da perceção visual e gráfica, analisamos como através do 

processo de mapeamento de dados as técnicas da Visualização da Informação conseguem 

criar representações de dados de forma visual, e de variadas formas, estando intimamente 

ligadas à perceção visual humana. 

De seguida, o quinto capítulo irá entrar no campo da classificação de infográficos, 

pois existem várias categorias em quais eles se podem agrupar, e cada autor possui a sua 

tipologia e ponto de vista sobre esta questão. Após esta abordagem, irão ser apresentadas 

as vantagens da leitura de infográficos e perceber como eles nos conseguem ajudar em 

situações do dia-a-dia de uma forma efetiva. No entanto, por vezes a adição de certas 

dificuldades visuais pode ser uma mais-valia na efetividade da visualização, como Hullman, 

Adar e Shah (2011) indicam. Para encerrar o capítulo, são apresentadas indicações de 

como é possível criar uma boa visualização, que seja efetiva, e que não possua um caráter 

ilusório na sua representação de dados. No último capítulo são levantadas certas questões 

relativas à disciplina: quais são os problemas em aberto e desafios técnicos desta área? O 

que ainda está por resolver e como pode possivelmente ser resolvido? 

Para finalizar, a terceira e última parte desta dissertação irá ser de carácter 

conclusivo, encerrando o trabalho desenvolvido e fazendo um levantamento dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da investigação. São apresentadas ainda algumas 

sugestões como trabalho futuro, que visam o aprofundar do tema aqui explorado. 
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1 – Definições básicas 

 

 1.1 – O que é a Visualização? 

O termo “visualização” significa ver, observar ou produzir uma imagem mental de 

algo. Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2013), “visualização” 

corresponde ao ato ou efeito de visualizar; colocação em evidência de uma maneira 

material, da ação e dos efeitos de um fenómeno; ou então, entrando no campo da 

informática, apresentação no ecrã, sob forma gráfica ou alfanumérica, dos resultados de um 

tratamento de informações. 

Visualização da Informação (ou para abreviar, InfoVis, do inglês Information 

Visualization) é o nome da disciplina que pesquisa e estuda a representação de dados de 

forma gráfica a partir de um conjunto de dados. Nas palavras de Pires (2011, p. 6), “a 

Visualização da Informação é a disciplina e a prática que produz representações visuais de 

qualquer tipo de informação”. O resultado prático da Visualização da Informação são 

visualizações, como o próprio nome indica, que podem ir desde um simples gráfico de 

barras com duas ou três variáveis, um histograma, até a uma complexa aplicação interativa 

num suporte informático que agrupe diversas variáveis em várias escalas. A Visualização da 

Informação promove a facilidade no entendimento das relações entre quaisquer variáveis, 

quando estas estão expressas num gráfico de barras, de linhas, circular, do que se os 

mesmos dados estiverem organizados numa tabela de valores ou numa lista. 

Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001), Nascimento e Ferreira (2005) e Manovich 

(2011) definem a Visualização como “uma forma de representação visual de dados 

abstratos que facilita o entendimento ou permite que se descubram novas informações”. 

Contudo Manovich (2011, p. 150) prolonga um pouco esta definição, apontando que o 

objetivo da Visualização da Informação é “descobrir a estrutura de um conjunto de dados” 

que não é conhecida a priori. Se essa estrutura for revelada ou bem interpretada, então a 

visualização foi bem-sucedida. Esta visão já havia sido previamente colocada por Plaisant 

(2004, cit. por Teixeira, 2014), que considera a Visualização da Informação como “uma 

apresentação gráfica compacta que manipula um grande número de itens extraídos a partir 

de um conjunto de dados”, e que para além disso, “capacita seus usuários a realizarem 

descobertas, decisões e explanações sobre um determinado grupo de elementos ou sobre 

um elemento em específico”. Colocando isto de uma outra forma, Manovich (2011, p. 150) 

afirma que “o Design da Informação trabalha com informação, enquanto Visualização da 
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Informação trabalha com dados.” Ainda de acordo com Manovich (2011, p. 166), a 

visualização poderia também ser “uma transformação de dados quantitativos não-visuais 

numa representação visual” ou ainda ser um “remapeamento de um conjunto de códigos 

para um código visual”. Segundo Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001) e Souza (2007), 

“visualização” é “considerar algo que é visual ou visível”, no sentido de visualizar uma 

imagem mental ou ser capaz de representá-la, sendo para isso necessário transformar 

conceitos abstratos em imagens que sejam reais ou mentalmente visíveis.  

Card, Mackinlay e Scheiderman (1999, p. 6) defendem a Visualização (no geral) 

como “a utilização de representações visuais de dados abstratos, suportadas por 

computador e interativas, para ampliar a cognição”1 2 3, sendo que, especificamente, a 

Visualização da Informação é apontada como sendo “o uso de representações visuais 

interativas de dados abstratos, não físicos, para ampliar a cognição”4. Durante a pesquisa 

bibliográfica realizada para a elaboração desta dissertação, esta definição foi encontrada 

bastantes vezes, o que leva a concluir que é amplamente aceite entre os vários autores, 

investigadores e estudiosos da área. Para chegarem a esta definição, os autores criaram 

uma hierarquia de definições de trabalho, indo do termo mais geral ao mais específico, 

conforme pode ser visto abaixo, na Tabela 1: 

Cognição externa  

     Design da Informação  

          Gráfico de dados  

               Visualização  

                    Visualização Científica  

                    Visualização da Informação  

Tabela 1 – Adaptada de Card, Mackinlay e Scheiderman (1999, p. 7). 

Desta tabela, de acordo com Card, Mackinlay e Scheiderman (1999) podemos tirar 

as seguintes definições para cada termo: 

– Cognição externa – uso do mundo externo para alcançar a cognição; 

– Design de Informação – design de representações externas para ampliar a 

cognição; 

                                                           
1
 No original: “the use of computer-supported, interactive, visual representations of data to amplify cognition”. 

2
 Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2013), por “cognição” entende-se a “função da inteligência ao adquirir 

um conhecimento”. A Wikipédia (s.d.) acrescenta que é “o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá através da 
perceção, da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem”. A título de curiosidade, 
ainda de acordo com a Wikipédia, a palavra “cognitione” tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. 
3
 Card, Mackinlay e Scheiderman (1999) apresentam na sua obra uma tabela explicativa de como a Visualização da 

Informação aumenta a cognição. Pode ser vista em http://infovis.fh-potsdam.de/readings/Card1999.pdf, na página 16. 
Consultado a 09-05-2017. 
4
 No original: “use of interactive visual representations of abstract, nonphysically based data to amplify cognition”. 

http://infovis.fh-potsdam.de/readings/Card1999.pdf
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– Gráfico de dados – utilização de representações visuais de dados abstratos para 

ampliar a cognição; 

– Visualização – utilização de representações visuais interativas, com recurso ao 

computador, para ampliar a cognição; 

– Visualização Científica – utilização de representações visuais interativas de dados 

científicos – normalmente de carácter científico, baseados em factos reais – com recurso ao 

computador, para ampliar a cognição; 

– Visualização da Informação – utilização de representações visuais interativas de 

dados abstratos, com recurso ao computador, para ampliar a cognição. 

Assim, pode-se concluir que para estes autores, o computador é um recurso 

fundamental para a Visualização, não se podendo considerar como sendo uma Visualização 

se for utilizado outro meio (como o papel, por exemplo) para transmitir representações de 

dados. Nesses casos, as representações são denominadas de “gráficos de dados”. Dentro 

da Visualização, a Visualização Científica e Visualização da Informação estão colocadas ao 

mesmo nível, sendo que a diferenciação entre ambas é feita relativamente à natureza dos 

dados – utilizam-se dados de ordem física quando se trata de uma Visualização Científica, e 

Visualização da Informação quando os dados são abstratos. Esta distinção será explorada 

mais à frente, na secção 1.1.1 desta dissertação. 

A partir desta definição estabelecida por Card, Mackinlay e Scheiderman em 1999, 

os autores Silva (2007) e Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008) apresentaram igualmente 

uma lista de formas em que as representações visuais podem aumentar a cognição: 

– Aumentar os recursos de memória e de processamento disponíveis; 

– Reduzir a pesquisa por informação; 

– Melhorar o reconhecimento de padrões através de representações visuais; 

– Permitir a possibilidade de operações de inferência percetiva; 

– Utilizar mecanismos de atenção percetiva para o monitoramento de grandes 

eventos potenciais; 

– Codificar informação num meio manipulável. 

Para além disso, Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008, p. 3) apresentam 

igualmente a sua definição sobre a Visualização, recorrendo para isso a várias 
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comparações, mas com uma conclusão interessante. Para os autores, cada área científica 

tem um propósito e objetivo de estudo, e assim, tal como as Ciências são sobre entender 

como a Natureza funciona; tal como a Matemática é sobre verdade e sistemas de 

inferências verificáveis; tal como as Ciências Humanas são sobre o entendimento do 

Homem em várias perspetivas; assim também a Visualização da Informação tem como 

objetivo o desenvolvimento de conhecimentos a partir de dados recolhidos, e não sobre o 

entendimento de um domínio específico. O seu objetivo é único e, portanto, suscita 

interesse e ceticismo.5 

Para finalizar, e com base no facto de qualquer visualização se poder considerar 

uma representação, Pires (2011, p. 11) reflete sobre os objetivos da visualização, 

defendendo que qualquer tipo de visualização possui sempre dois objetivos, sendo eles: “um 

objetivo de auxiliar cognitivo e um objetivo comunicacional”. O autor desenvolve de seguida 

o seu raciocínio, explicando que no primeiro objetivo “a Visualização da Informação serve 

para a produção e fixação do conhecimento”, enquanto o segundo objetivo está relacionado 

com o facto de a Visualização da Informação servir igualmente como “veículo de 

transmissão de conhecimento”. 

De forma resumida, apresentamos as várias definições expostas ao longo deste 

ponto, na Tabela 2, indo da mais recente até à mais antiga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 No original: “Natural sciences are about understanding how nature works. Mathematics is about truth and systems of verifiable 

inferences. Human sciences are about understanding Man in various perspectives. Information Visualization is about 
developing insights from collected data, not about understanding a specific domain. Its object is unique and therefore raises 
interest and skepticism.” 
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Autor Definição Data 

Pires 

A Visualização da Informação é a disciplina e a prática que 

produz representações visuais de qualquer tipo de 

informação. 

2011 

Manovich 

Uma transformação de dados quantitativos não-visuais 

numa representação visual. 

Um remapeamento de um conjunto de códigos para um 

código visual. 

2010 

Fekete, van 

Wijk, Stasko 

e North 

A Visualização da Informação tem como objetivo o 

desenvolvimento de conhecimentos a partir de dados 

coletados, e não sobre o entendimento de um domínio 

específico. 

2008 

Freitas, 

Chubachi, 

Luzzardi e 

Cava / 

Souza 

Considerar algo que é visual ou visível, no sentido de 

visualizar uma imagem mental ou ser capaz de representá-

la, sendo para isso necessário transformar conceitos 

abstratos em imagens que sejam reais ou mentalmente 

visíveis. 

2001 

e 

2007 

Plaisant 

Uma apresentação gráfica compacta que manipula um 

grande número de itens extraídos a partir de um conjunto 

de dados. 

2004 

Card, 

Mackinlay e 

Scheiderman 

A utilização de representações visuais de dados abstratos, 

suportadas por computador e interativas, para ampliar a 

cognição. 

1999 

Tabela 2 – As várias definições de Visualização apresentadas por vários autores. 

 

  1.1.1 – As várias vertentes da Visualização 

A Visualização divide-se em várias vertentes, para além das já acima citadas 

Visualização da Informação e Visualização Científica, como será mostrado neste ponto. 

Romani e Rocha (2001, cit. por Souza, 2007, pp. 27-28) apontam que a Visualização 

possui várias abordagens distintas, entre elas a Visualização Científica (também conhecida 

por SciVis), a Visualização da Informação (ou InfoVis), Visualização Estatística, Visualização 

de Processo, Visualização de Software, Visualização de Dados (conhecida igualmente por 

DataVis), entre outras. Santos (2013, p. 30) acredita que “a Visualização pode ser dividida 

em dois ramos – Visualização Científica e Visualização da Informação”. No entanto, todas 
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as Visualizações possuem entre si o mesmo objetivo: o de transformar os dados em algo 

mais significativo, ou seja, criar uma representação visual útil ao observador de modo a que 

seja possível ter uma melhor compreensão do que se pretende transmitir. 

Particularmente, a Visualização Científica merece algum destaque nesta dissertação, 

devido a vários autores a compararem com a Visualização da Informação. No entanto, é 

necessário primeiramente definir e enquadrar a Visualização Científica. Nesse sentido, 

achamos oportuno citar a linha de pensamentos de Card, Mackinlay e Scheiderman (1999) e 

Branco (2003), que apontam que a área das ciências tem vindo a tirar partido do poder 

computacional e das visualizações sofisticadas que aí se conseguem alcançar, resultando 

assim na Visualização Científica. Branco (2003) afirma que a Visualização da Informação se 

distingue pelo uso de representações visuais para mostrar dados abstratos, sendo que só 

mais tarde se percebeu a utilidade do poder computacional para as representações. Em 

contrapartida, a Visualização Científica tem origem ligada às ciências (como o próprio nome 

indica) que estão ligadas ao espaço físico (como Engenharias, Física ou Biologia). O mesmo 

autor acrescenta que esta se baseia em dados produzidos por fenómenos “naturais”, do 

mundo físico e o computador é usado para tornar visíveis certas propriedades dos objetos, 

explicando de seguida que “enquanto essas visualizações podem derivar de abstrações do 

espaço físico, a informação é, todavia, inerentemente geométrica” (Branco, 2003, p. 7). Ou 

seja, as visualizações podem resultar de desvinculações do espaço físico, entrando em 

abstrações por parte do utilizador; em contrapartida, a informação está intimamente ligada 

ao realismo dos dados. Como exemplo ilustrativo dessa afirmação, o autor aponta a 

representação das concentrações e a dinâmica de massas de ar na atmosfera, dizendo que 

se pode fazer uso de abstrações, apesar de elas serem baseadas num espaço físico. 

De acordo com Shneiderman e Bederson (2003, cit. por Pires, 2011), a Visualização 

Científica lida com variáveis contínuas e com objetos e/ou fenómenos tridimensionais (por 

exemplo pressão, densidade ou temperatura), e é utilizada pelos analistas com o objetivo de 

encontrar relações espaciais entre os dados das informações. Em contrapartida, a 

Visualização da Informação lida com dados relativos a fenómenos que podem não ter um 

equivalente direto no mundo físico, sendo utilizada pelos analistas para tentar encontrar 

relações interessantes entre as variáveis, em particular semelhanças e padrões nos dados. 

Para Carvalho e Marcos (2009, p. 22), a Visualização Científica centra-se em “dados que 

descrevem objetos físicos, fenómenos e medições de cariz científico”, enquanto a 

Visualização da Informação tem o seu foco no “desenvolvimento de metáforas para dados 

que não são inerentemente espaciais”. 
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Manovich (2010) e Teixeira (2014) mostram que a Visualização da Informação e 

Visualização Científica são provenientes de diferentes culturas (design e ciência, 

respetivamente), sendo o desenvolvimento de ambas correspondentes às diferentes áreas 

da tecnologia da Computação Gráfica, orientadas para a visualização de dados com o 

auxílio das mais diferentes técnicas. A Visualização Científica foca-se em dados que 

descrevem objetos físicos, fenómenos e medições de carácter científico, tendo-se 

desenvolvido na década de 1980. Por outro lado, a Visualização da Informação está mais 

ligada ao desenvolvimento de metáforas em dados que não são espaciais, tendo ganho um 

maior desenvolvimento a partir da década de 1990, juntamente com o crescimento dos 

softwares gráficos 2D para desktops e a adoção de computadores pessoais pelos designers, 

com a sua popularidade a aumentar nos anos 2000. Desta forma, uma vez que ambas as 

visualizações possuem objetivos bastante semelhantes, e que existem também várias 

técnicas de visualização comuns às duas áreas, a diferença entre elas reside apenas na 

natureza dos dados que são utilizados para análise – se são de cariz científico ou não-

científico. Como Nascimento e Ferreira (2005) apontam, ambas as visualizações estão 

muito mais voltadas para o processo de descoberta, perceção e posterior tomada de 

decisão do que para uma simples observação de figuras. Por outras palavras, o objetivo é 

aumentar as capacidades cognitivas do leitor (processo de descoberta), melhorando o 

entendimento e aproveitamento do que se quer transmitir (perceção) e levando à aquisição 

e retenção de novos conhecimentos (tomada de decisão). No entanto, a diferença reside no 

facto de os dados apresentados na Visualização Científica corresponderem normalmente a 

medidas de objetos físicos, fenómenos da Natureza ou posições num domínio espacial, 

tendo assim uma representação geométrica, enquanto na Visualização da Informação os 

dados são abstratos, não havendo necessariamente uma representação geométrica ligada 

aos mesmos. Sendo assim, deve ser criada uma imagem com base nas informações ou 

relacionamentos que podem ser concluídos acerca dos dados. 

Tory e Möller (2004) apontam a definição utilizada por Card, Mackinlay e 

Scheiderman (1999) para definir a Visualização (já citada anteriormente) e de forma 

resumida, apresentam de forma breve e precisa a distinção entre Visualização da 

Informação e Visualização Científica, dizendo que se podem estabelecer as diferenças em 

três breves planos: 

 – No plano da área de aplicação da visualização, ou seja, se a área de aplicação é 

científica (Visualização Científica) ou não-científica (Visualização da Informação); 
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– No plano do carácter dos dados, ou seja, se são de natureza física (Visualização 

Científica) ou natureza abstrata (Visualização da Informação); 

– No plano da espacialização/exposição dos dados, sendo que a espacialização 

dada é utilizada para a Visualização Científica e a espacialização escolhida para a 

Visualização da Informação. 

Tendo ficado definido o que é a Visualização Científica, é possível agora 

compreender o motivo que leva tantos autores a fazerem comparação entre esta área da 

Visualização e a Visualização da Informação. De uma forma geral e sucinta, podemos 

afirmar que uma funciona como sendo o oposto da outra, ou seja, a Visualização Científica 

trabalha com dados científicos, objetivos e precisos, enquanto a Visualização da Informação 

lida com dados abstratos. Card, Mackinlay e Scheiderman (1999, cit. por Branco, 2003) 

defendem que ambas as áreas merecem distinção entre elas devido à própria evolução que 

as duas áreas têm apresentado. 

Para além das já citadas vertentes da Visualização, de acordo com Pires (2011, pp. 

39-40), existe uma outra nova vertente da Visualização, que o autor considera como “muito 

promissora”, que é a Visualização Colaborativa (em inglês, CollabVis). Tal como indica o 

nome, “implica que a mesma seja utilizada colaborativamente por dois ou mais indivíduos, 

para atingir um conjunto de objetivos comuns”, mesmo que cada um dos elementos possa 

também ter objetivos individuais. Os indivíduos podem partilhar as mesmas funções entre si, 

funcionando como pares, ou assumir funções diferentes, como por exemplo, existir um 

operador especializado em estatística e mineração de dados que colabora com um 

engenheiro genético (Pires, 2011). Existem igualmente variados tipo de Visualização 

Colaborativa, de acordo com a colaboração, quer no plano do tempo ou do espaço. Deste 

modo, a Visualização Colaborativa pode ser síncrona ou assíncrona, quando consideramos 

o eixo do tempo, ou ser local ou remota, quando é o plano do espaço que está em questão 

(Pires, 2011). 

 

1.2 – O que é a Infografia? 

Existem várias definições sobre o que trata a Infografia, sendo que algumas se 

complementam entre si, enquanto outras criam contradições e levantam novas questões 

relativas ao assunto. No entanto, antes de definir a Infografia, é importante conhecer as 

origens do termo. 
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A Infografia é uma atividade já praticada há milhares de anos, tanto que as origens 

dos recursos utilizados nesta disciplina têm a sua origem na Pré-História – tal como iremos 

abordar mais à frente – no entanto, de acordo com Pádua, Dias e Lima (2015), o termo 

utilizado para a designar é bastante recente. 

Mendonça (2010), seguindo o raciocínio de vários autores, aponta que a Infografia é 

a atividade desenvolvida, sendo que o produto criado por essa atividade é designado de 

infográfico. Por outro lado, Cairo (2008, cit. por Campos, 2014) apresenta outra perspetiva 

sobre o assunto, afirmando que o termo Infografia se trata de um acrónimo com origem 

anglo-saxónica, infographics, que por sua vez surge da junção dos termos informational 

(informação) e graphics (gráfico). Portanto, fazendo uma tradução literal dos termos, a 

Infografia pode considerar-se como sendo informação gráfica. Peltzer (1992, cit. por 

Giannella, 2014, p. 69) considera a Infografia como sendo “expressões gráficas”, com maior 

ou menor grau de complexidade, sendo que o seu conteúdo são “factos/acontecimentos”. 

Kanno e Brandão (1998) apontam que a Infografia é o recurso gráfico que utiliza elementos 

visuais para explicar algum assunto ao leitor. Esses elementos visuais podem ser 

tipográficos, gráficos, mapas, ilustrações ou fotos. Também Lapolli, Vanzin e Ulbricht (2013) 

seguem esta linha de pensamento, e apresentam a sua definição de Infografia, enunciando-

a como qualquer tipo de informação demonstrada sob a forma de diagrama, e tendo como 

objetivo principal informar elementos gráficos e elementos textuais, por meio de desenhos. 

Ainda os mesmos autores, citando Braga (2009), afirmam que “o infográfico é um recurso de 

comunicação que utiliza elementos visuais aliados a textos verbais, reduzidos e objetivos, 

para passar uma informação”. 

De acordo com Teixeira (2007, p. 112), os infográficos surgem “(…) 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”. A mesma autora explica que a Infografia é um recurso que 

junta imagem e texto de um modo complementar, para assim transmitir informações. A 

teoria de a Infografia corresponder ao binómio imagem+texto é apoiada por mais autores da 

área, tal como De Pablos (1999, cit. por Giannella, 2014, p. 69) que defende a ideia de que 

“a Infografia é a apresentação impressa de um binómio imagem-texto”, qualquer que seja o 

suporte utilizado para a representar. 

Numa outra perspetiva, Bôa (2012, cit. por Campos, 2014, p. 25) afirma que “os 

infográficos estão cada vez mais presentes em revistas, sites e outros tipos de media (…).” 

A autora acrescenta ainda que “os seus formatos já não são quadrados como antigamente 

e, na maioria das vezes, não estão só acompanhados do texto como uma imagem seca e 
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séria e tornam-se a própria notícia”, concluindo que, “para isso acontecer, os jornais 

procuram essa diferença voltando-se totalmente para o design”. Colle (1998, cit. por Sojo, 

2002) defende também a Infografia como uma disciplina do Design Gráfico orientada para a 

produção de unidades informativas verbo-icónicas, que se podem designar 

“preferencialmente de “infógrafos”, embora acrescente que apesar disso, “talvez seja melhor 

utilizar o termo infográficos”. O autor classifica os infográficos como uma unidade espacial 

em que se utilizam combinações entre códigos icónicos e verbais para explicar uma 

informação ampla de forma mais precisa – sendo que em contrapartida um discurso apenas 

verbal seria muito mais complexo. Já em 2004, Colle define um infográfico como sendo 

“uma complementação mútua entre ambas as linguagens verbal e visual”, sendo a 

linguagem verbal mais analítica – dividindo e comparando as etapas ao mesmo tempo que 

procura uma compreensão das partes e ligações entre elas; e a linguagem visual mais 

sucinta, fazendo aqui com que o processo de compreensão seja invertido – inicia-se da 

compreensão do conjunto para as partes. Fetter e Scherer (2010) defendem que os 

infográficos são esquemas informativos que usam em simultâneo texto aliado a imagens 

visuais, tais como fotografias, ilustrações ou gráficos para transmitir uma determinada 

informação ao leitor. Cirne (2010) reflete sobre a relação entre imagem e texto num 

infográfico, dizendo que um infográfico não pode ser constituído apenas por imagens ou por 

texto, devendo haver uma união harmoniosa entre ambos. Nenhuma das duas partes pode 

nem deve ser relevante em detrimento da outra, mas sim criar uma ligação equilibrada entre 

o verbal (texto) e o não-verbal (imagem). Também Ary Moraes (1998, cit. por Teixeira, 2014, 

p. 34), especialista em infográficos para jornais no Brasil sustenta esta ideia, dizendo que a 

Infografia “significa informação gráfica, ou seja, informação apresentada visualmente a partir 

da combinação de imagens com pequenos conjuntos de texto, que funcionam como uma 

ponte entre essas imagens, ao mesmo tempo que as explicam”. Teixeira (2014) continua 

este raciocínio, alertando que os textos e as imagens, quando dentro de uma mesma 

infografia, devem sempre que possível apresentar informações com valor informativo 

complementar. Assim, evita-se que as informações sejam sobrepostas com informações 

redundantes, repetitivas ou desnecessárias para o leitor. Desse modo, deve-se evitar que os 

textos apareçam como algo semelhante a legendas das imagens, mas como oferecendo 

informação adicional um ao outro, complementando-se. 

No entanto, esta perspetiva da Infografia não é de todo uma definição perfeita, pois 

apresenta falhas e deixa certas perguntas por responder. Teixeira (2014) levanta um 

exemplo que contraria este princípio: uma fotografia com uma legenda, publicada num 

jornal, apresenta uma combinação de texto com imagem; no entanto, não se pode 
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considerar como sendo um infográfico. A autora ainda vai mais longe, questionando se “um 

infográfico não pode exibir, por exemplo, um conjunto de imagens de maneira diagramática 

e conseguir transmitir um nível significativo de informações, sem que haja algum texto 

associado?”. Relativamente a essa questão, acredita que é uma hipótese praticável, mas 

alerta para o facto da possibilidade de as imagens não terem poder ou significado autónomo 

suficientes para transmitir a informação pretendida ao leitor sem recorrerem ao texto como 

suporte de leitura. Teixeira (2014, p. 34) lembra que “o poder comunicacional da imagem 

não deve ser relegado para segundo plano”, não tendo por isso que haver sempre a 

necessidade de existir um texto complementar para validar ou explicar a informação contida 

na imagem.  

Cairo (2008, cit. por Teixeira, 2014) define a Infografia como sendo uma 

representação diagramática de dados. Também Ribas (2005) faz observações nos seus 

trabalhos a respeito da utilização do termo “diagrama” para definir a Infografia. A autora 

defende que o maior problema na definição do conceito de “infografia” é a má tradução do 

termo infographic, de inglês para português: 

“No inglês, graphics é diagram, mas diagram, não é o mesmo que chart ou graph, 

as traduções corretas para “gráfico”, em português. Por outro lado, chart e graph 

podem ser diagrams; porém, o contrário não ocorre, ou seja, diagram não é o 

mesmo que chart ou graph. Se fizermos, portanto, a tradução correta do inglês para 

o português identificaremos que “diagrama” não é sinónimo de “gráfico”, embora na 

nossa língua o seja. Isto permite-nos sugerir que a tradução mais correta para a 

origem do conceito de “infográfico” ou “infografia”, infographics, seja “diagrama 

informativo”.” (Ribas, 2005, p. 5). 

Seguindo este raciocínio, Teixeira (2014) questiona qual é então a definição correta 

do termo “diagrama”. Para isso, utiliza a definição encontrada no dicionário Michaelis, 

enunciando que é uma “representação gráfica de certos factos, fenómenos ou relações 

científicas, sociais, económicas ou mecânicas, por meio de figuras geométricas (pontos, 

linhas, áreas etc.); gráfico, esquema”, o que faz com que a tradução apontada por Ribas em 

2005 e a definição indicada por Cairo em 2008 sejam uma das definições mais precisas do 

termo “infografia”. Apesar disso, e ainda tendo como base a definição retirada do dicionário 

Michaelis, a autora observa que pode ser um pouco redundante falar em “representação 

diagramática de dados”, uma vez que o termo “diagrama” está relacionado com a 

Visualização de Dados através da representação gráfica dos mesmos. A autora vai ainda 

mais longe e consegue melhorar esta definição e torná-la mais precisa. Desta forma, 
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acredita que a Infografia tem maior relação com a exposição de informações para o leitor do 

que com a exibição de dados em estado puro, sem qualquer tipo de análise. Assim, conclui 

que seria mais correto dizer que “a Infografia é uma representação diagramática com 

conteúdo informativo”. 

Podemos observar na Tabela 3 um pequeno resumo das várias definições de 

Infografia apontadas pelos autores ao longo deste ponto, bem como quais autores 

defendem (ou não) que a Infografia corresponde ao binómio imagem+texto, ou seja, à 

utilização de texto aliado à imagem: 

Autor Definição Data Imagem+Texto 

Lapolli, 

Vanzin e 

Ulbricht 

Qualquer tipo de informação demonstrada 

sob a forma de diagrama, com o objetivo de 

informar elementos gráficos e textuais por 

meio de desenhos. 

2013 Sim 

Cirne 

Um infográfico não pode ser constituído 

apenas por imagens ou por texto, devendo 

haver uma união harmoniosa entre ambos. 

2010 Sim 

Fetter e 

Scherer 

Esquemas informativos que usam em 

simultâneo texto aliado a imagens visuais, 

tais como fotografias, ilustrações ou gráficos 

para transmitir uma determinada informação 

ao leitor. 

2010 Sim 

Mendonça 

A Infografia é a atividade desenvolvida, 

sendo que o produto criado por essa 

atividade é designado de infográfico. 

2010 Não 

Braga 

O infográfico é um recurso de comunicação 

que utiliza elementos visuais aliados a textos 

verbais, reduzidos e objetivos, para passar 

uma informação. 

2009 Sim 

Cairo Representação diagramática de dados. 2008 Não 

Teixeira 

Um recurso que junta imagem e texto de um 

modo complementar, para assim transmitir 

informações. 

2007 Sim 

Colle 
Uma complementação mútua entre ambas as 

linguagens verbal e visual 
2004 Sim 
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De Pablos 

A Infografia é a apresentação impressa de 

um binómio imagem-texto, qualquer que seja 

o suporte utilizado para a representar. 

1999 Sim 

Ary 

Moraes 

Significa informação gráfica, ou seja, 

informação apresentada visualmente a partir 

da combinação de imagens com pequenos 

conjuntos de texto, que funcionam como uma 

ponte entre essas imagens, ao mesmo 

tempo que as explicam. 

1998 Sim 

Colle 

Uma disciplina do Design Gráfico orientada 

para a produção de unidades informativas 

verbo-icónicas 

1998 Sim 

Kanno e 

Brandão 

É o recurso gráfico que utiliza elementos 

visuais para explicar algum assunto ao leitor. 

Esses elementos visuais podem ser 

tipográficos, gráficos, mapas, ilustrações ou 

fotos. 

1998 Não 

Peltzer 

Expressões gráficas, com maior ou menor 

grau de complexidade, sendo que o seu 

conteúdo são factos/acontecimentos. 

1992 Não 

Tabela 3 – Resumo das definições de Infografia, propostas por vários autores. 

 Com isto, foram apresentadas várias definições sobre a disciplina da Infografia e 

infográficos. Algumas delas complementam-se entre si, enquanto outras apresentam ideias 

completamente opostas. No entanto, existe uma máxima em que todos os infografistas 

acreditam e seguem – “Infografia não é arte”. Isto deve-se ao facto de ainda existir quem 

acredite que a Infografia é apenas um capricho estético utilizado para representar factos 

(Carvalho, Procópio e Rosário, 2013, p. 2).  

 

1.2.1 – O Design da Informação 

A Infografia pode-se considerar como “um resultado do esforço do Design da 

Informação”, (Sousa, 2014, p. 24). Padua, Dias e Lima, (2015) defendem que as atividades 

que estão ligadas à Infografia fazem parte de uma área maior do conhecimento, que é o 

Design da Informação. Para Sousa (2014), esta disciplina tem como principal objetivo “a 

transposição de informação escrita para uma plataforma visual/gráfica”. 
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De acordo com o IIID – International Institute for Information Design (instituição 

internacional com o objetivo de promover a pesquisa e a prática da otimização de 

informações mediante o design), o Design da Informação é “a definição, o planeamento, e a 

modelação dos conteúdos de uma mensagem e do ambiente onde ela está inserida, com a 

intenção de satisfazer as necessidades de informação do destinatário” (Padua, Dias e Lima, 

2015, p. 290).  

Giannella (2014) aponta que enquanto disciplina ou atividade profissional, o Design 

da Informação possui informação escassa em termos de fundamentação teórica. De acordo 

com a autora, isso deve-se a dois principais motivos: 

– O primeiro prende-se com o facto de “o exercício intelectual e académico a seu 

respeito ser recente e pouco sistematizado”, embora alguns autores reconheçam a prática 

do Design da Informação desde os tempos da Pré-História, quando os homens primitivos 

faziam as suas pinturas em cavernas; 

– O segundo motivo está ligado ao pormenor de a sua prática ser bastante 

dependente do contexto em que é realizada, dificultando assim “uma metodologia que possa 

ser replicada na análise e avaliação dos seus objetos”. Apesar da escassez de informação, 

a autora tenta definir a área, acreditando que o Design da Informação possa ser encarado 

como uma disciplina que atua no processo de comunicação, facilitando deste modo a 

compreensão de uma mensagem, ou então como sendo a atividade que executa ações em 

volta da organização, planificação e posterior apresentação de determinadas informações. 

De acordo com Rajamanickam (2005, cit. por Sousa, 2014, p. 24), o principal objetivo 

do Design da Informação é “tornar o mundo mais inteligível através da organização visual de 

grandes quantidades de informação”, sendo assim capaz de ser mais facilmente inteligível 

por cada leitor. Também com destaque no entendimento da informação, Horn (2000, cit. por 

Giannella, 2014, p. 19) é da opinião que o Design da Informação é como “a arte ou ciência 

de preparar a informação de maneira que ela possa ser usada pelos indivíduos com mais 

eficiência e efetividade”, apontando três objetivos para o Design da Informação, a saber: 

– Criar documentos possíveis de compreensão rápida e precisa, e que sejam 

facilmente convertidos para ações efetivas; 

– Projetar interações com equipamentos simples, naturais e agradáveis em 

interfaces humano-computador; 
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– Ajudar pessoas a encontrar caminhos em espaços tridimensionais com facilidade, 

quer em ambientes urbanos, quer em ambientes virtuais. 

 

 1.3 – Visualização vs. Infografia 

Como pudemos verificar, existem diferenças entre a disciplina da Infografia e a 

Visualização da Informação. De acordo com Cairo (2013), vários estudiosos e 

investigadores criaram uma distinção entre as duas disciplinas. De acordo com eles, os 

infográficos apresentam informação através de tabelas estatísticas, mapas e diagramas, 

enquanto a Visualização da Informação oferece ferramentas visuais que os leitores podem 

usar para explorar e analisar conjuntos complexos de dados. Como afirma Binsbergen 

(2014), “infográficos contam histórias criadas por jornalistas e designers, enquanto que a 

Visualização da Informação ajuda os leitores a descobrir histórias por eles mesmos através 

da exploração de dados”. No entanto, Cairo (2013) recusa esta distinção, dizendo que as 

duas disciplinas dão continuidade uma à outra. Para explicar este raciocínio, o autor 

apresenta esta pequena reflexão: de uma forma muito linear, imaginemos duas linhas 

horizontais, retas e paralelas. Na linha superior, coloquemos a palavra “infográficos” ao lado 

esquerdo, e do lado direito escrevemos “visualização”. De seguida, na linha inferior, ao lado 

esquerdo escrevemos a palavra “apresentação” e do lado direito, “exploração”, tal como 

está disposto na Figura 1. 

Figura 1 – Esquema do raciocínio proposto por Cairo (2013). 

Podemos com isto observar que paralelamente, todos os gráficos apresentam dados 

e permitem um certo grau de exploração destes mesmos dados. Alguns gráficos são 

praticamente apenas apresentações/exposição de dados (como por exemplo um gráfico de 

barras), permitindo apenas um pequeno grau de exploração. A partir daqui, podemos afirmar 

que nestes casos existe mais Infografia do que Visualização, enquanto que na situação 

oposta verificamos que o leitor tem possibilidade de interpretar à sua maneira o que é 

mostrado, inclinando-se mais para a Visualização. Deste modo, pode-se considerar a 

“apresentação” como estando mais ligada com os aspetos gráficos e o impacto visual criado 

pela peça em questão, enquanto em contrapartida, a “exploração” se prende mais com o 

facto de o leitor ter a possibilidade de estudar e analisar diferentes níveis de dados, 

recorrendo a ferramentas visuais criadas para esse fim (Teixeira, 2014). Com isto, vale a 
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pena relembrar que todos os infográficos e todas as visualizações possuem uma vertente de 

apresentação e de exploração – apresentam informação, mas também facilitam a análise do 

que mostram, estimulando a reflexão sobre o assunto em questão, em diferentes graus. De 

forma sucinta, Infografia e Visualização tratam da exploração de dados, mas em diferentes 

níveis. Pode-se considerar que a Infografia tem tendência a dar prioridade aos recursos de 

apresentação em detrimento dos recursos de exploração, ao contrário da Visualização 

(Teixeira, 2014). Para exemplificar o que pretende demonstrar sobre a exploração de 

visualizações, Cairo cita a obra de Stefanie Posavec (Figura 2), intitulada Literary Organism: 

a visualization of Part one [capítulo 1] of On the Road [um livro da autoria de Jack Kerouac] 

(2006), que considera com uma seleção cuidada de cores e tipografias, e com as múltiplas 

leituras e interpretações que se podem extrair daí. Cada subdivisão deste esquema em 

árvore representa um nível mais profundo de cada capítulo do livro de Jack Kerouac, que 

por sua vez se dividem em parágrafos, frases e palavras. Cada cor corresponde a um dos 

temas mais comuns desta história: viagens, música, sexo e festas. Depois de algum tempo 

a analisar a obra, vários padrões saltam à vista do leitor e tornam-se numa interpretação 

que varia de leitor para leitor. Esta perspetiva de Cairo é também assinalada por Rodrigues 

(2012), que defende que a Infografia e a Visualização são sinónimos “porque interagem num 

mesmo campo de exploração levando em conta características como apresentar e explorar 

a informação”, e devido a isso, são conceitos trocáveis que “contêm ambos os ingredientes: 

expõem e ajudam na reflexão sobre o apresentado” (Cairo, 2012, cit. por Rodrigues, 2012, 

p. 2). Em conclusão, Teixeira (2014, p. 48) aponta que “dependendo da forma como a peça 

gráfica é construída, poderiam predominar características atribuídas à Infografia ou então à 

Visualização. Mas dificilmente não há uma mescla em maior ou menor grau de ambas.” 

Rodrigues (2012) afirma que a relação entre Infografia e Visualização ainda não está 

totalmente fechada, e mostra haver ainda abertura para discussões. Para demonstrar este 

ponto de vista, cita dois autores: Nakano e Kosara. Nakano (2012, cit. por Rodrigues, 2012) 

afirma que a diferença entre ambas está no processo de criação de uma e outra, 

considerando que a Visualização de Dados tem como objetivo representar dados em bruto, 

e usar esses dados para chegar a conclusões, enquanto que um infográfico trata de 

selecionar e representar dados já processados e contextualizados. Kosara (2012, cit. por 

Rodrigues, 2012) acredita que os infográficos representam “assuntos mais específicos com 

uma finalidade particular”, ao passo que a visualização é mais ampla e abrange os mais 

diversos temas. Em jeito de conclusão, Kosara (2012) resume o seu raciocínio de um modo 

sucinto e direto: “A visualização é geral, os infográficos são específicos. A visualização é 

livre de contexto, os infográficos são sensíveis ao contexto. A visualização é (em grande 
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parte) automática, os infográficos são feitos à mão. Nenhum deles é objetivo, e ambos 

exigem um ajuste manual e compreensão.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Literary Organism: a visualization of Part one of On the Road, de Stefanie Posavec (2006).
7
 

                                                           
6
 No original: “Visualization is general, infographics are specific. Visualization is context-free, infographics are context-sensitive. 

Visualization is (largely) automatic, infographics are hand-crafted. Neither are objective, and both require hand-tuning and 
understanding to get right.” 
7
 A imagem pode ser encontrada na resolução original (2000x2828) em http://www.notcot.com/images/2008/04/Literary-

Organism-Poster.jpg. 

http://www.notcot.com/images/2008/04/Literary-Organism-Poster.jpg
http://www.notcot.com/images/2008/04/Literary-Organism-Poster.jpg
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 1.4 – As infografias digitais 

 Para além das infografias impressas, representadas em papel ou outro suporte de 

escrita, existem também as infografias que estão presentes na Internet. Estas infografias 

possuem múltiplas designações, de acordo com vários autores da área: infografia online, 

infografia digital, infografia interativa, infografia multimédia ou infografia multimédia interativa 

(Sousa, 2014). Ao longo deste capítulo e com o objetivo de simplificar a leitura, este tipo de 

infografias serão designadas como sendo infografias digitais. 

As infografias digitais surgiram durante o período da web 2.0 como sendo o produto 

da conjugação de objetos dinâmicos e estáticos, com o apoio de diversas unidades 

sensoriais: vídeos, áudio, textos, fotos, imagens, ilustrações, animações (Sancho, 2004, cit. 

por Borba, 2010). Outros autores defendem que a infografia digital é a disciplina que relata 

factos e acontecimentos com recurso a texto e imagens em formato digital, tal como 

hipertexto, animações em 2D e 3D, áudio, vídeos, e outros recursos multimédia (Labreda, 

2004; Maciel, 2004; Ribas, 2004, cit. por Sousa, 2014). A infografia digital é semelhante à 

infografia impressa no sentido em que ambas possuem o mesmo objetivo como método de 

comunicação; no entanto, sendo a infografia digital uma das versões mais atuais da 

infografia e de se estar a expandir por vários veículos de comunicação, pode ser vista como 

uma boa alternativa às infografias impressas devido às possibilidades próprias da 

comunicação na Internet (Sancho, 2004, cit. por Sousa, 2014). 

De acordo com Sousa (2014), devido ao facto de as infografias digitais estarem 

inseridas na Internet, existem várias características que são próprias das infografias digitais, 

sendo elas: multimidialidade/convergência, hipertextualidade, personalização do conteúdo, 

memória/arquivamento, instantaneidade e interatividade. 

A multimidialidade torna-se evidente quando se verifica a junção de vários elementos 

multimédia dentro de um infográfico, tal como já foi referido antes, o que torna a experiência 

para o utilizador bastante imersiva, utilizando vários sentidos sensoriais em simultâneo. No 

que toca à hipertextualidade, é um atributo próprio das infografias digitais na medida em que 

o utilizador pode escolher variadas rotas de navegação do infográfico, o que leva a várias 

formas de interpretar uma mesma mensagem, devido à narrativa multilinear característica 

da Internet. A personalização de conteúdo é feita na Internet através de vários recursos, 

desde formulários até cookies, o que permite desta forma delinear um perfil do utilizador e 

da sua atividade de navegação. Deste modo, é possível fazer com que a infografia digital se 

possa adequar a cada utilizador através dessas informações recolhidas, tendo um conteúdo 

diferente para cada utilizador. As infografias digitais, beneficiando do uso de bases de 
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dados, podem interligar uma série infindável de informações e dados, tornando assim a 

informação transmitida ao leitor muito mais completa, tendo assim pontos positivos no que 

toca à memória/arquivamento. Por fim, a instantaneidade própria da Internet permite que os 

infográficos estejam sempre em permanente atualização, bem como a interatividade 

presente neste meio, que é feita através de cliques no rato, determinando assim o mapa de 

navegação que o utilizador vai criar dentro desse infográfico, podendo ter acesso a uma 

série de conteúdos em simultâneo.  

 

 1.5 – Do dado à sabedoria 

 De acordo com Cairo (2013), vários anos antes de a utilização da Internet ser algo 

universal, Wurman, professor de arquitetura na Carolina do Norte, previu que a explosão de 

informação que se aproximava iria exigir a intervenção de novos profissionais preparados 

para lidar com a organização de dados, dando-lhes sentido. Wurman chamou essas 

pessoas de arquitetos de informação. A sua disciplina, centrada no campo da Arquitetura da 

Informação, foi definida como sendo uma disciplina emergente, o projeto estrutural de 

ambientes de informação partilhada, com o objetivo de abordar princípios de design e 

arquitetura em paisagens digitais. Wurman sugere que o grande desafio da área da 

Arquitetura da Informação seja ajudar os utilizadores a evitar a ansiedade da informação, ou 

seja, "o buraco negro entre dados e conhecimento". 

 Esta disciplina, segundo Cairo (2013), engloba variadas disciplinas dedicadas a 

trabalhar com informação, entre elas o Design da Informação, já citado e debatido num outro 

ponto desta dissertação. Por sua vez, uma grande parte do Design da Informação é a 

Infografia e a Visualização da Informação (contrariamente às definições apresentadas 

anteriormente, que consideravam apenas a Infografia como estando ligada ao Design da 

Informação). Na Figura 3 podemos compreender melhor esta hierarquia. 
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Figura 3 – A Arquitetura da Informação e as suas disciplinas. Adaptado de Cairo (2013). 

 A lacuna entre dados e conhecimento, citada por Wurman como um “buraco negro” é 

melhor representada no esquema da Figura 4, que mostra os níveis que separam os dois 

extremos da máxima de Wurman. O esquema apresenta de forma contínua quatro conceitos 

que são frequentemente associados ao tratamento visual de mensagens comunicativas 

(dados, informação, conhecimento e sabedoria). É baseado em vários modelos conhecidos 

como Hierarquia DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom). Cairo (2013) defende que, 

apesar de estes esquemas terem sido criticados por serem demasiado simples e vagos, 

eles são úteis para explicar o que são visualizações e gráficos. 

Figura 4 – Gráfico DIKW proposto por Cairo. Adaptado de Cairo (2013). 

 De acordo com Cairo (2013), no primeiro nível do diagrama temos a informação 

desestruturada, que é o mesmo que a realidade. Todos os fenómenos que conseguem ser 

percebidos ou medidos podem ser descritos como informação. 

 Shedroff (1999, cit. por Teixeira, 2014) aponta que os diversos estímulos que 

recebemos diariamente e de modo frenético são dados, uma vez que não possuem qualquer 

teor comunicacional efetivo para o recetor. Dados são produtos de pesquisa, criação, 

recolha ou descoberta, constituindo o material bruto que é utilizado na construção de 
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mensagens comunicativas (Giannella, 2014). Eles podem ser codificados em símbolos 

(números e/ou palavras) que descrevam e representem a realidade – na verdade, entre a 

informação desestruturada e os dados, é possível observar-se um primeiro nível de 

codificação (Cairo, 2013). Para que os dados sejam entregues ao recetor é necessário que 

se transformem e organizem em informação, para assim ser possível revelar os seus 

conteúdos e relações significativas. 

Cairo (2013) observa que o segundo nível de codificação transforma os dados em 

informação estruturada. Giannella (2014) aponta que este processo compreende, no 

mínimo, dois momentos do Design da Informação, sendo eles uma organização lógica dos 

dados e uma apresentação apropriada da estrutura. Este processo acontece quando um 

comunicador (por exemplo, um investigador ou um jornalista) representa os dados de uma 

forma que faça sentido, recorrendo para isso a texto, imagens, ou outros meios (Cairo, 

2013). Teixeira (2014) classifica a informação como sendo o ato de dar sentido a dados 

recolhidos, e acrescenta que é possível que a informação (embora em um menor grau de 

autonomia do que os dados) consiga estimular no recetor da mensagem o senso de 

interpretação daquilo que ela está a transmitir. 

 Na esfera do recetor temos os dois últimos níveis deste esquema: conhecimento e 

sabedoria. Ambos correspondem a graus diferentes de compreensão das informações que 

foram apresentadas, processadas e retidas na memória (Giannella, 2014). O consumo de 

informação pode levar o recetor a um nível superior de conhecimento, se for capaz de 

compreender os padrões ou o significado dos dados. Cairo (2013) lembra que este não é 

um processo passivo, ou seja, as pessoas simplesmente não armazenam a informação no 

cérebro, como se fossem discos rígidos num computador. Na verdade, o conteúdo é 

assimilado quando se consegue relacioná-lo com memórias e experiências pessoais 

passadas. Giannella (2014) define o conhecimento como sendo a compreensão alcançada 

através de experiências do utilizador, implicando a criação de interações com indivíduos ou 

com ferramentas, de modo a que os padrões e significados nas suas informações consigam 

ser percebidos e aprendidos pelo utilizador, em contexto local. Por outro lado, e de acordo 

com Teixeira (2014), outros autores consideram que o conhecimento exige uma maior 

participação ativa por parte dos recetores para que seja considerado como tal. Teixeira 

(2014) lembra que existem duas formas principais de conhecimento: o formal e o tácito. O 

conhecimento formal está relacionado principalmente com o saber de origem verbal e 

numérica, ou seja, envolve a leitura, a escrita e a realização de operações matemáticas. 

Este tipo de conhecimento está associado a processos científicos e tecnológicos. Por outro 

lado, o conhecimento tácito encontra-se ligado à intuição, em função das experiências 
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vividas em relação a uma determinada questão. Pode considerar-se que estes dois tipos de 

conhecimentos se complementam, uma vez que apresentam propostas diferentes – o 

conhecimento tácito pode funcionar como uma espécie de personalização e adequação que 

se dá ao conhecimento formal (por exemplo, disponibilizado em livros e sites), de acordo 

com a situação ou problema enfrentado. Por outro lado, o conhecimento tácito encontra-se 

intimamente ligado aos aspetos relacionados com a criatividade. 

Por fim, o recetor alcança o estágio da sabedoria quando possui uma compreensão 

profunda do conhecimento adquirido (Cairo, 2013), fruto da avaliação e análise dos 

elementos anteriores já indicados (Teixeira, 2014). Aqui, o recetor não só "compreende" a 

informação – ela mistura-se com os conhecimentos prévios de uma forma tão profunda, que 

o faz saber de uma melhor forma como agir em determinada situação (Cairo, 2013), ou que 

o faz compreender ainda melhor um determinado assunto que "domina" ou pelo qual se 

interessa profundamente. Não podemos criar sabedoria assim como recolhemos dados e os 

transformamos em informações, nem podemos partilhá-la como fazemos com o 

conhecimento. A sabedoria é algo abstrato e constitui um nível de compreensão que só 

pode ser obtido individualmente (Giannella, 2014), sendo por isso algo totalmente pessoal e 

intransmissível, ao contrário do conhecimento. Cairo (2013) destaca que nem toda a 

informação que retemos nos leva ao conhecimento, e nem todo o conhecimento que 

adquirimos nos leva à sabedoria. 

Certos autores acrescentam um quinto conceito a este tipo de gráfico, tal como 

Ackoff (1989, cit. por Pires, 2011) apresentou na sua proposta. Esse conceito é denominado 

de compreensão, e surge entre os níveis de conhecimento e sabedoria, tendo como objetivo 

que o utilizador consiga explicar as informações que reteve na sua memória (Figura 5). 

 

 

 

  

 

  
  
  
  
  
  

Figura 5 – Proposta de Ackoff, com cinco níveis. Adaptado de Ackoff (1989, cit. por Pires, 2011). 
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1.6 – Áreas de aplicação da Infografia e Visualização da Informação 

A Infografia e a disciplina da Visualização da Informação possuem diversas 

aplicações e usos, quer a nível de variadas áreas de estudo, quer a nível casual. Durante a 

pesquisa realizada, foram encontradas três principais áreas de destaque onde se aplica a 

Visualização da Informação: Design Gráfico, Jornalismo e Computação Gráfica.  

De acordo com Nascimento e Ferreira (2005), a Visualização da Informação tem 

aplicações especialmente no que toca à mineração de dados e na engenharia de software, 

quando ligada à área da Computação. Por exemplo, quando aplicada neste contexto, a 

Visualização ajuda os programadores a analisar e posteriormente compreender a estrutura e 

funcionamento de um programa num nível mais elevado de abstração. De igual modo, a 

Visualização da Informação também pode ser utilizada para filtrar, analisar e gerir grandes 

quantidades de dados – por exemplo as informações que são publicadas diariamente na 

Internet. 

 A Visualização da Informação também pode ser aplicada no ensino à distância. 

Segundo Silva (2007), pode ser utilizada para ajudar na compreensão de variados aspetos 

sociais, cognitivos e comportamentais de estudantes que realizem cursos à distância. Como 

exemplos, temos os sistemas GISMO e CourseVis que utilizam histogramas e gráficos de 

dispersão para representar os dados dos cursos feitos à distância (Mazza e Milani 2005; 

Mazza e Dimitrova 2005, cit. por Silva, 2007). Assim, é possível supervisionar os acessos 

dos estudantes ao curso e aos conteúdos que aí são disponibilizados, bem como a 

participação em discussões, resolução de tarefas relativas ao curso e as respetivas notas. 

 Entrando no campo da Medicina, a Visualização da Informação pode ser utilizada no 

estudo de dados neurais. De acordo com Walter et al. (2004, cit. por Silva, 2007), é utilizado 

“um túnel tridimensional como estrutura visual para representar a atividade dos neurónios ao 

longo do tempo”, sendo desta forma possível aos analistas detetarem de forma visual a 

sincronia de atividade entre os neurónios e a conexão entre eles. Plaisant et al. (1996, cit. 

por Silva, 2007) citam a ferramenta LifeLines, que tem como objetivo criar resumos gráficos 

e interativos dos registos médicos sobre o histórico de cada um dos seus pacientes, 

apresentando a ocorrência de variados acontecimentos ao longo do tempo, como se de uma 

linha do tempo se tratasse: consultas, manifestações de doenças, tratamentos, 

internamentos, entre outros. 

 Na Biologia Computacional, a Visualização da Informação tem bastante utilidade 

quando usada para auxiliar o processo de montagem de genomas. De acordo com Schatz et 
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al. (2007, cit. por Silva, 2007), a ferramenta Hawkeye procura ajudar a identificar e corrigir 

erros de montagem de genomas. Para isso, utiliza em conjunto a Visualização da 

Informação e Visualização Científica, facilitando assim o controlo de dados de montagem 

em larga escala, ao mesmo tempo que minimiza o tempo utilizado para detetar erros de 

montagem e fazer julgamentos apurados sobre a qualidade das montagens. 

A Visualização da Informação também pode ser utilizada para a deteção de fraudes. 

Nesse sentido, foi apresentada por Spence (2001, cit. por Silva, 2007) a ferramenta Netmap. 

Através dela, é possível detetar fraudes pela identificação de padrões em relações entre 

entidades. Depois de um estudo de caso realizado com esta ferramenta, Spence concluiu 

que um analista conseguiu no espaço de quatro semanas identificar uma fraude, que para 

ser identificada na vida real, exigia o trabalho de oito pessoas/ano a analisar documentos 

para obter o mesmo resultado. 

Para além disto, a Visualização da Informação tem também aplicações práticas em 

outras áreas, tais como o controlo de bolsas de valores (Dwyer e Eades, 2002, cit. por 

Nascimento e Ferreira, 2005), consultas de bases de dados de filmes (Ahlberg e 

Shneiderman, 1994, cit. por Nascimento e Ferreira, 2005) ou desenho de organogramas de 

empresas e de árvores genealógicas (Di Battista et al., 1999, cit. por Nascimento e Ferreira, 

2005). 

Liu (2005) aponta que a Visualização da Informação tem aplicações práticas em 

vários campos, tais como nos negócios, levantamentos demográficos, Geografia, 

Meteorologia, Estatística, Política e questões governamentais, apresentação de informações 

na Internet (como em sites de busca, redes de relacionamento, etc.), análise de textos, 

entretenimento, comunicação, notícias, desporto, entre outras áreas. Podem ser 

encontradas para além dos meios jornalísticos em livros académicos e escolares, 

publicações científicas, CD-ROM, relatórios internos de empresas, ferramentas de business 

intelligence, entre outros (Teixeira 2014). 

De acordo com Colle (2004, pp. 12-19), as áreas de aplicação da Infografia podem 

ser classificadas de acordo com os objetivos da própria Infografia, sendo sete os principais 

campos de aplicação da disciplina: 

1 – Os manuais de instruções – com a grande quantidade de aparelhos que 

começaram a aparecer durante o século XX, também surgiram vários manuais de instruções 

relativos a eles. O objetivo das infografias nos manuais de instruções é elucidar o utilizador 
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sobre como usar o produto descrito no manual, e também detalhar as partes do produto e os 

cuidados que requer; 

2 – A Infografia pedagógica – este tipo de infografia pode-se encontrar nos manuais 

e enciclopédias com carácter educativo. Também é possível que alguns infográficos 

jornalísticos cumpram várias vezes a mesma função da Infografia pedagógica; 

3 – Os informes de empresas e instituições – muitas empresas e instituições 

costumam publicar anualmente informes sobre as suas operações. Geralmente contêm 

fotografias de instalações ou produtos, vendas ou lucros obtidos. Colle indica que 

ocasionalmente podem conter infográficos, apesar de parecer ser pouco comum, uma vez 

que não encontrou nenhum exemplo para reproduzir no seu artigo; 

4 – Infografias nas empresas – as grandes empresas produzem frequentemente 

infográficos anuais que são dirigidos aos diretores, sócios e acionistas. Outras empresas 

têm por hábito criar boletins com a gestão dos fundos dos associados da empresa; 

5 – Infografia científica – a Infografia está presente nas ciências desde os seus 

inícios. De acordo com Quattrer e Gouveia (2009), a Infografia de cariz científico é 

encontrada em textos científicos e manuais técnicos desde os tempos da publicação da 

Bíblia de Gutenberg, sempre integrando a imagem no texto. Há que considerar que o 

surgimento das enciclopédias e textos científicos ilustrados com ilustrações científicas 

(especialmente a partir do século XVIII) foi um fator chave dentro da Infografia científica. A 

transmissão de conhecimentos científicos e técnicos precisa de recorrer muito 

frequentemente às imagens para facilitar a sua compreensão por parte do público.  

6 – Infografia jornalística – de acordo com Quattrer e Gouveia (2009), a infografia 

jornalística surgiu há três séculos na imprensa, estando profundamente ligada aos avanços 

da tecnologia que aconteceram ao longo do tempo, até ao dia de hoje.  

7 – Infografia publicitária – apesar de ser pouco frequente, têm aparecido cada vez 

mais exemplos do uso da infografia como meio publicitário, mostrando ser uma ótima 

ferramenta neste campo. Dentro das várias áreas da infografia publicitária, uma das que 

mais destaque tem está relacionada com a publicidade de produtos ligados à informática e 

tecnologia, especialmente se contiverem módulos de visualização de dados. 

Com esta exposição de algumas das muitas áreas em que a Infografia pode ser 

aplicada, é possível afirmar-se que a interdisciplinaridade é uma característica inerente à 

área. A Visualização da Informação ajuda a atender a pedidos de informação vindos de 
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diversas áreas de conhecimento (Silva, 2007). Pires (2011) aponta várias disciplinas a que a 

Visualização da Informação recorre nas suas ferramentas de aplicação, entre elas a 

Matemática, a Informática, a Psicologia, a Fisiologia da Visão ou a Semiologia. Para além da 

interdisciplinaridade, Pires (2011, pp. 31-32) defende que a Visualização da Informação 

possui também características inerentes à transdisciplinaridade, afirmando que “a sua 

riqueza jaz no facto de produzir sofisticadas ferramentas de pesquisa que podem encontrar 

relações insuspeitadas em variáveis das mais diversas proveniências”. 

No entanto, de acordo com Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008), nem sempre a 

Visualização da Informação é o melhor método a ser utilizado, no que toca a compreender 

um determinado assunto. Pode-se considerar que quando o utilizador tem uma pergunta 

específica que deseja ver respondida, um sistema com base na Visualização da Informação 

pode não ser o melhor procedimento – é melhor colocar a sua pergunta numa consulta que 

pode ser encaminhada para uma base de dados, ou mesmo um motor de pesquisa, para ser 

respondida rapidamente. 

Por outro lado, os sistemas de Visualização da Informação mostram ser mais úteis 

quando o utilizador não tem uma pergunta específica que deseje fazer, ou quando pretende 

aprofundar o seu conhecimento através de perguntas mais significativas. Normalmente, 

nestes casos, o utilizador não tem uma pergunta ou objetivo específico em mente, apenas 

está a querer examinar melhor os dados para aprender mais sobre eles, fazer novas 

descobertas ou aprofundar os seus conhecimentos. A Visualização da Informação, nestas 

situações, permite ao utilizador que encontre partes e possíveis padrões dos dados para 

estudar mais aprofundadamente. 

Aceitando a teoria de Fekete, van Wijk, Stasko e North, que defendem que a 

Visualização da Informação pode ser utilizada especialmente como uma ferramenta de 

exploração, então identificar situações onde esse tipo de pesquisa é útil, pode ajudar a 

determinar situações que mostrem o valor da Visualização da Informação. Nesse sentido, 

Lin (1997, cit. por Fekete, van Wijk, Stasko e North, 2008) reuniu várias situações onde a 

pesquisa pode ser utilizada: 

– Quando existe uma boa estrutura subjacente, e desse modo os itens próximos uns 

dos outros podem ser inferidos como sendo semelhantes; 

– Quando os utilizadores não estão familiarizados com os conteúdos apresentados; 

– Quando os utilizadores possuem conhecimentos limitados de como o sistema está 

organizado e preferem um método de exploração mais simples; 
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– Quando os utilizadores possuem dificuldades em verbalizar a informação 

subjacente necessária; 

– Quando a informação é mais facilmente reconhecível do que sendo descrita; 

Em jeito de conclusão, os investigadores acreditam que estas condições servem 

como bons critérios para determinar situações em que o valor da Visualização da 

Informação pode ser fundamental. 
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2 – História da Infografia 

 

Antes de prosseguir com a nossa abordagem sobre a Infografia, é importante fazer 

uma retrospetiva sobre as suas origens, e como ela ocupou um papel relevante ao longo 

dos séculos, desde o tempo do homem primitivo, na Pré-História, passando pela Idade 

Média, a História Moderna, até aos dias de hoje, na atualidade. Gomes (2011, p. 36) 

concorda com esta perspetiva, afirmando que “as primeiras formas de visualização surgiram 

na Pré-História e a sua evolução tem sido contínua desde então”. Vamos, por isso, abordar 

a História da Infografia desde essa época, há milhares de anos, até aos dias de hoje. 

De acordo com Cecilio e Pegoraro (2011), quando consideramos o binómio 

imagem+texto, que já foi abordado no capítulo anterior, podemos afirmar que a História da 

Infografia começou há milhares de anos, quando os homens primitivos gravavam nas 

paredes das cavernas caracteres junto a desenhos (Figura 6). Sousa (2014) aponta que ao 

observarmos as pinturas rupestres da Pré-História, percebemos que “a utilização da imagem 

é algo intrínseco ao ser humano”. No entanto, o significado dessas representações mantêm-

se até aos dias de hoje como um mistério não desvendado – não se sabe com precisão o 

que elas significavam, ou que se pretendia comunicar com elas. 

Figura 6 – Pinturas rupestres da Pré-História. 

Por outro lado, Cairo (2005, cit. por Sousa, 2014) tem uma opinião diferente, pois 

refere que não podemos considerar estas pinturas como as primeiras tentativas de 

comunicação visual, uma vez que, tal como foi dito anteriormente, desconhece-se aquilo 

que o Homem tentava comunicar através dos desenhos dos animais que caçava, ou se pelo 

menos, tentava comunicar alguma coisa em concreto. Desse modo, Cairo (2005, cit. por 
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Sousa, 2014) defende que a primeira tentativa de comunicação visual comprovada são os 

mapas primitivos gravados em pedaços de couro. 

De acordo com Davis (1994)8, Friendly (2009)9, Pires (2011) e Kanno (s.d.), a mais 

antiga aplicação de Visualização da Informação conhecida é possivelmente o mapa da 

antiga cidade de Çatal Hüyük (perto da atual cidade de Konya), na Turquia, datado de cerca 

de 6.200 a.C.. Foi encontrado em 1963 por James Mellaart, em Ankara, durante uma 

escavação na Anatólia (Figuras 7 e 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Representação do mapa da antiga cidade de Çatal Hüyük, na Turquia. 
Fonte: museu de Konya, na Turquia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Representação gráfica do mapa da antiga cidade de Çatal Hüyük, na Turquia. 

                                                           
8
 Este autor realizou um estudo extensivo de imagens cartográficas ao longo da História, tendo criado um site em 1994, que 

mantém até aos dias de hoje. A versão mais recente (e constantemente atualizada) do site pode ser encontrada em 
http://www.myoldmaps.com/. Consultado a 08-01-2018. 
9 Friendly, em conjunto com Denis, publicaram um artigo intitulado Milestones in the History of Data Visualization: A Case Study 
in Statistical Historiography, que tem sido atualizado com várias versões. A mais recente que encontrámos, e que foi utilizada 
neste trabalho, data de 2009, e não conta com a participação de Denis. Para complementar o artigo, Friendly e Denis criaram 
um site que consiste numa linha do tempo interativa, e onde se podem explorar os vários marcos na História da Infografia. 
Pode ser explorado em http://www.datavis.ca/milestones/. Consultado a 27-12-2017. 

http://www.myoldmaps.com/
http://www.datavis.ca/milestones/
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Algumas interpretações, incluindo a opinião de Mellaart sobre o assunto, indicam que 

este mapa representa a antiga Çatal Hüyük (sendo çatal a palavra turca para garfo, e hüyük 

a palavra turca para monte) (GeoKult, 2014), na Anatólia. Outros historiadores acreditam 

que o desenho seja mais do que uma representação de um mapa – o vulcão pode ser uma 

representação da deusa dos Vulcões (Eichman, s.d., cit. por GeoKult, 2014). 

Apesar disso, nem todas as opiniões são unânimes com o facto de o mapa de Çatal 

Hüyük ser a representação mais antiga de um mapa. No entanto, quando referenciamos a 

placa de argila da povoação de Ga-Sur, na Babilónia, datada de cerca de 2500 a.C., parece 

não haver dúvidas quanto à sua natureza e objetivos. De acordo com Davis (1994) e Pires 

(2011), essa placa de argila trata-se de um pequeno mapa portátil, pequeno o suficiente 

para caber na palma da mão, com apenas 7,6 cm x 6,8 cm. Foi encontrada em 1930, nas 

escavações da cidade em ruínas de Ga-Sur, perto das cidades de Harran e Kirkuk, cerca de 

320 km a norte da cidade da Babilónia, onde se situa atualmente o Iraque (Figuras 9 e 10). 

 

 

 

 

 

 

Na superfície da placa está inscrito um mapa com uma povoação delimitado por 

duas colinas e dividido por um curso de água. A placa possui várias inscrições em escrita 

cuneiforme10, que identificam locais da região. Este mapa ilustra igualmente o sistema 

sexagesimal de matemática cartográfica desenvolvida pelos habitantes da Babilónia, e é 

também sem sombras de dúvidas o mapa topográfico mais antigo encontrado até aos dias 

                                                           
10

 A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios por volta de 3500 a.C., sendo a designação geralmente atribuída a 
certos tipos de escrita criados com o auxílio de objetos em formato de cunha. É o mais antigo tipo conhecido de escrita, 
juntamente com os antigos hieróglifos egípcios (Wikipédia, s.d.) 

Figura 9 – Representação do mapa de 
argila da cidade de Ga-Sur, na Babilónia. 
Retirado de Davis (1994) 

 Figura 10 – Desenho interpretativo do mapa da 
cidade de Ga-Sur, na Babilónia. Retirado de Davis 
(1994). 
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de hoje, e que representa rios, montanhas e localidades, bem como os pontos cardeais 

Norte, Este e Oeste. Este artefacto está neste momento exposto no Museu do Louvre 

(Davis, 1994). 

Também já há três milénios antes de Cristo, tal como de Pablos relembra (1999, cit. 

por Sousa, 2014), os fenícios e os egípcios apresentavam combinações de imagem e texto 

em desenhos nas paredes dos templos, papiros, etc., que ainda hoje são muito apreciadas e 

fascinam pessoas de todas as idades. Essas tentativas de comunicação eram já 

consideradas como sendo infografias. 

Por volta do ano 550 a.C. surgiu aquilo que se considera como sendo possivelmente 

o primeiro mapa-mundo, criado por Anaximandro de Mileto, na Turquia. Não existem cópias 

deste mapa, apenas descrições nos livros de Heródoto (Friendly, 2009), (Kanno, s.d.). No 

mapa, podemos observar que o mundo consiste num círculo constituído pela Europa na 

metade superior, tendo o mar Mediterrâneo, o mar Negro e o rio Rioni (antigamente 

conhecido pelos gregos por rio Phasis) a dividir o círculo ao meio. Na metade inferior, a 

parte direita é constituída pela Ásia e a parte esquerda pela Líbia, sendo ambas divididas ao 

centro pelo rio Nilo. Por fim, toda a área é delimitada por um oceano sem nome (Figura 11). 

A figura sugere que o planeta Terra era apenas uma circunferência plana, totalmente 

rodeada de oceano nos seus limites. 

De acordo com Few (2007), os primeiros registos do que poderia ser chamado de 

visualização de dados remontam ao século II. Nessa altura, os egípcios criavam tabelas 

para organizar dados astronómicos como ferramenta de auxílio em navegações. O autor 

defende que as tabelas já exibiam certos recursos gráficos, tais como espaços em branco, 

alinhamentos e linhas de tempo na vertical e horizontal, organizadas em linhas e colunas, 

além do texto, que era o recurso predominante nessas representações. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Reconstituição do mapa-mundo criado por Anaximandro de Mileto, em cerca de 550 a.C.. 
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Por volta do ano 950, apareceu aquele que é considerado como sendo o gráfico de 

dados mais antigo e que seja conhecido (Figura 12). Nesse gráfico, que apresenta a 

variação de inclinação da órbita dos planetas até então conhecidos, podemos ver a 

representação de variáveis de forma gráfica (como a posição do sol, lua e planetas durante 

o ano). Foi desenvolvido na Europa, embora o autor seja desconhecido (Friendly, 2009), 

(Kanno, s.d.). 

Figura 12 – Representação gráfica da variação e inclinação da órbita dos planetas. 
Retirado de Friendly (2009) 

A criação de mapas desenvolveu-se na era medieval, até ao século XVI, graças à 

melhoria da utilização de transportes marítimos. Devido a isso, novas técnicas e novos 

instrumentos foram desenvolvidos e, consequentemente, também novas e mais precisas 

formas de apresentação visual de conhecimentos (Kanno, s.d.). Um exemplo notório da 

criação de mapas na Idade Média é o Atlas Catalão, datado de 1375 e criado por Abraham 

Cresques, em Maiorca (Espanha) (Davis, 1994) (Friendly, 2009) (Kanno, s.d.). Este livro 

reúne imagens de cosmografia, astrologia, um calendário perpétuo e representações 

temáticas do mundo conhecido naquela altura11. Na Figura 13 podemos ver um excerto 

desse Atlas. 

 

 

                                                           
11

 Uma descrição detalhada sobre as páginas e elementos deste Atlas pode ser encontrada no seguinte link: 
http://www.myoldmaps.com/late-medieval-maps-1300/235-catalan-atlas/. Consultado a 06-01-2018. Recomendamos vivamente 
a sua leitura! 

http://www.myoldmaps.com/late-medieval-maps-1300/235-catalan-atlas/
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Figura 13 – Representação da Europa e norte de África no Atlas Catalão, datado de 1375. 
Retirado de Davis (1994). 

Também o povo português em muito contribuiu para o desenvolvimento de técnicas 

e criação de mapas, durante a época dos Descobrimentos. Na área da cartografia marítima, 

cartógrafos portugueses como Pedro Reinel, Jorge Reinel e Lopo Homem (sendo este 

último um cartógrafo oficial do Reino nas primeiras décadas do século XVI (Novo Milénio, 

s.d.)) alcançaram um lugar notável na História, devido à produção de cartas náuticas e 

mapas de extremo detalhe (Sousa, 2014). O expoente máximo da cartografia portuguesa 

aconteceu por volta de 1519, durante o reinado de D. Manuel, com a criação do Atlas Miller 

por estes cartógrafos já citados (Sousa, 2014), e com a ilustração do miniaturista António de 

Holanda. Este atlas, desenhado à mão sobre pergaminho, representa a costa brasileira com 

iluminuras, e indígenas a habitar o país, como se pode ver na Figura 14. 
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Figura 14 – Mapa de Terra Brasilis, incluído no Atlas Miller, de cerca de 1519.  

Retirado de Novo Milénio (s.d.). 

Para a evolução da Infografia, também muito contribuiu o trabalho desenvolvido por 

Johannes Gutenberg, que inventou a prensa móvel durante o século XV (Friendly, 2009) 

(Sousa, 2014) (Kanno, s.d.), e com isso, a arte da tipografia (Figura 15). Após a publicação 

do primeiro livro impresso, a Bíblia de Gutenberg (Figura 16), começou uma massificação 

dos veículos de comunicação, onde para além da produção em série de livros, surgiram 

outras fontes de informação como os jornais, e em consequência, o Jornalismo (Velho, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 (em cima) – Amostra da tipografia 
desenvolvida por Gutenberg. 
Figura 16 (ao lado) – Página da Bíblia impressa 
por Gutenberg. Retiradas de Friendly (2009). 
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Para além das cartografias, ao mesmo tempo o Renascimento surgia na Europa, 

tendo sido uma época onde se deu uma grande expansão no campo da Arte, ou da Arte 

aliada à Ciência (Pires, 2011). Nesta época iniciou-se a prática do desenho da anatomia do 

corpo humano (Sousa, 2014), da natureza, do belo e do perfeito. Também Moro (2004, cit. 

por Pires, 2011) diz que foi nesta época que se iniciou a ampliação dos horizontes visuais 

em todas as suas aplicações: a do infinitamente grande, a do infinitamente pequeno, e a do 

interior dos seres vivos. 

Uma das figuras mais notórias e reconhecidas no Renascimento foi sem dúvida 

Leonardo da Vinci (1452-1519), que foi um pintor, desenhador, escultor, engenheiro e 

inventor. A sua mente conseguiu antecipar-se ao seu próprio tempo, afirmando que “só é 

ciência, a ciência transmissível”, assumindo assim que o primeiro dever do homem da 

ciência é a comunicação. Após a sua morte, deixou para a História um vasto número de 

descobertas, rascunhos e desenhos dos seus projetos e invenções – o que já deixa antever 

a importância que as ilustrações têm no desenvolvimento da comunicação (Sousa, 2014). A 

mesma autora aponta ainda como exemplo o estudo realizado por Leonardo da Vinci 

relativo a embriões, que foi executado entre 1510 e 1513 (Figura17). 

Mas não foi só Leonardo com as suas inúmeras obras que se destacou nesta época. 

Encontramos também excelentes exemplos de representações visuais aplicadas ao estudo 

da Natureza no trabalho de vários autores como Vitrúvio (que viveu no século I a.C., 

contudo as suas obras ganharam grande destaque nesta época) ou Albrecht Dürer (que foi 

gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão, além de ter sido muito 

possivelmente o mais famoso artista do Renascimento nórdico). Além disso, também 

Giordano Bruno descreve e apresenta exemplos de diferentes modos de significação (como 

por exemplo, por analogia, oposição, convenção, etc.) que podem ser aplicáveis à 

comunicação visual. Esses exemplos podem ser encontrados na sua obra De imaginum, 

signorum et idearum compositione, sendo por isso considerado possivelmente como um 

percursor de uma teoria de Visualização da Informação (Pires, 2011). 
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Figura 17 – Embrião do estudo de Leonardo da Vinci
12

. 

Vários autores refletem sobre o poder das imagens como representações visuais em 

certas obras do Renascimento. É o caso dos frescos da Capela Sistina de Miguel Ângelo, 

onde Dondis (1997, cit. por Quadros, 2005, p. 4) observa que tratam de “uma explicação 

visual da “Criação [do Mundo por Deus]” para um público na sua maior parte analfabeto”, 

sendo por isso incapaz de ler e analisar a história segundo a Bíblia. Outro exemplo é Clark 

(2002, cit. por Quadros, 2005, p. 4) que cita a Última Ceia de Leonardo da Vinci, como 

sendo “a mais literária de todas as grandes pinturas”, acrescentando de seguida que é “uma 

das poucas cujo efeito pode ser largamente transmitido – pode até mesmo ser aumentado – 

pela descrição”. 

No século XVII, de acordo com Kanno (s.d.), os maiores problemas dessa época 

referiam-se às medições físicas do tempo, distância e espaço, para a astronomia, 

navegação e expansão territorial. Com isso, as técnicas e instrumentos de precisão para 

observação e medição de quantidades físicas tiveram um grande avanço (Gomes, 2011). 

São também notórios os avanços na Matemática ao longo deste século. Como exemplos, 

temos em 1614 a descoberta dos logaritmos por John Napier; a primeira calculadora 

mecânica conhecida, capaz de somar e subtrair números com até seis dígitos, em 1623 por 

Wilhelm Schickard; o início do desenvolvimento da disciplina das probabilidades por Blaise 

Pascal e Pierre de Format, em 1654, entre várias outras situações (Friendly, 2009). Também 

                                                           
12

 A imagem é muito rica em detalhes e pode ser vista na sua total resolução (2289 x 3136) no seguinte link, juntamente com 
mais trabalhos de anatomia de Leonardo: http://paydayloans-mo.com/da-vinci-anatomy-book/leonardo-da-vinci-cool-da-vinci-
anatomy-book/. Consultado a 08-01-2018.  

http://paydayloans-mo.com/da-vinci-anatomy-book/leonardo-da-vinci-cool-da-vinci-anatomy-book/
http://paydayloans-mo.com/da-vinci-anatomy-book/leonardo-da-vinci-cool-da-vinci-anatomy-book/
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a representação de funções matemáticas começou a ganhar destaque, tendo havido nesse 

século as primeiras tentativas nesse campo. Um exemplo disso é o gráfico de Langren, de 

1644, que permite obter a distância, em longitude, de Toledo a Roma (Friendly, 2009) 

(Gomes, 2011), como se pode observar na Figura 18. 

Figura 18 – Gráfico de Langren, de 1644. Retirado de Friendly (2009). 

Também neste século começavam a ser dados os primeiros passos no jornalismo e 

impressão. Foi em 1605 que surgiu aquele que é considerado como o primeiro jornal da 

História, chamado Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, um jornal de 

Estrasburgo dirigido por Johann Carolus (Figura 19). Apenas quinze anos se passaram até 

ser publicado na Antuérpia o primeiro jornal que era acompanhado regularmente de 

ilustrações, por Abraham Verhoeven, por volta de 1620 (Leurs, 2017). 

Entretanto, com o evoluir dos tempos, e já no século XVIII, começaram a dar frutos 

as sementes que foram plantadas há alguns séculos. Assim, surgiram novas fórmulas 

gráficas. Os cartógrafos começaram a mostrar mais do que a posição geográfica nos seus 

mapas – na verdade, até ao final do século, apareceram as primeiras tentativas de mapear 

informações de Geologia, Economia, Demografia e Saúde. Desse modo, à medida que a 

quantidade de dados aumentava, novas formas de visualização iam surgindo, em 

consequência disso (Kanno, s.d.). 
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Figura 19 – Página do jornal Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien. 
Datado de 1609. 

Em 1702 surgiu o primeiro jornal diário, na Grã-Bretanha, intitulado The Daily 

Courant. Este jornal consistia numa página com duas colunas de texto, focando-se apenas 

em notícias internacionais, tendo anúncios e publicidade no verso da folha (Figura 20). 

Esteve em publicação até 1735, altura em que se fundiu com o jornal The Daily Gazetteer 

(Leurs, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Jornal The Daily Courant, de 11 de Março de 1702. 



42 
 

Em 1710 foi inventada a impressão com três cores por Jacob Cristoph Le Blon, 

utilizando um sistema semelhante ao atual modelo CMYK. Assim se começou a preparar o 

caminho para a teoria das cores primárias e complementares que se foi estabelecendo ao 

longo dos tempos, pois não estava ainda definitivamente formulada naquela altura. Para 

isso, utilizava três chapas com três cores que ele considerou como sendo primárias: 

vermelho, azul e amarelo. De seguida, sobrepondo-as, foi capaz de reproduzir todas as 

cores do espetro (Friendly, 2009). 

De acordo com Sullivan (1987, cit. por Quadros, 2005), o primeiro mapa publicado 

num jornal inglês apareceu a 29 de Março de 1740, no Daily Post de Londres. Esse mapa 

consistia numa gravura com informação visual do ataque realizado pelo almirante inglês 

Vernon à cidade de Portobello, nas Caraíbas, durante uma incursão contra o tráfico de ouro 

espanhol. 

Em 1753 surgiu uma obra intitulada Carte Chronologique, elaborada por Jacques 

Barbeu-Dubourg, que consistia numa linha de tempo manuscrita, criada ao longo de um 

contínuo rolo, com um comprimento de cerca de 16,5m (Friendly, 2009). Este trabalho é 

considerado como a primeira linha de tempo conhecida da História. Diderot (s.d., cit. por 

Ferguson, 1991) descreve a obra do seguinte modo: 

“ (…) uma linha de tempo, com 24 metros de comprimento, gravada num rolo de 

papel contínuo, que está contido na sua própria caixa, que quando está fechada 

serve como proteção para o rolo, e quando aberta serve como um artefacto para 

facilitar a visualização da linha do tempo. A “máquina” tem pequenas manivelas de 

madeira, pelas quais o pergaminho é rolado para a esquerda (em direção ao 

presente) ou para a direita (em direção ao passado)”13. 

Neste rolo encontra-se o registo de uma linha de tempo que vai desde os tempos da 

Criação até àquela época, com vários nomes e eventos descritivos, agrupados de forma 

temática, e com símbolos indicativos de vários tipos de pessoas (por exemplo, mulher, 

assassino, nobre, mártir, santo, rebelde, prisioneiro, entre muitos outros), bem como a sua 

profissão (pintor, teólogo, músico, monge, etc.) (Friendly, 2009). Além disso, pequenas 

frases sumarizam cada evento, no fundo da linha de tempo. Todos os acontecimentos estão 

colocados no seu tempo correto, e estão agrupados pelo seu país de origem, ou pela 

categoria chamada por Dubourg de “eventos memoráveis”. (Figura 21). Os símbolos foram 

atribuídos por Dubourg de uma forma que liga cada símbolo às várias tradições e áreas de 

                                                           
13

 No original: “a time-line, 54 feet long, engraved on a continuous paper scroll the whole of which is enclosed in its own housing 
that serves when closed as protection for the scroll, and when open as a stage for easy viewing of the time-line. The “machine” 
has small wooden handles by which the scroll is rolled either to the left (towards the present) or right (towards the past)”. 
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conhecimento onde existiram, o que demonstra que o autor tinha um vasto conhecimento 

neste campo14 (Diderot, s.d., cit. por Ferguson, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Carte Chronologique, de Jacques Barbeu-Dubourg. À esquerda, podemos ver o rolo 
enrolado e fechado. Do lado direito, podemos ver o rolo aberto entre os anos de 360 e 510, 

mostrando vários reinos, tais como Hunos, Visigodos, Vândalos, Borgonha, França e Itália, entre 
muitos outros. Fonte: Rare Books and Special Collections, Princeton University Library. 

Retirado de Ferguson (1991). 

Pouco tempo depois, em 1765, Joseph Priestley publicou A Chart of Biography, uma 

obra que consistia numa linha do tempo com um texto explicativo, onde retratava a vida de 

2.000 pessoas famosas, desde de 1200 a.C. até 1750. O tempo de vida de cada pessoa era 

representado por barras horizontais, de forma comparativa (Figura 22). A lista de nomes foi 

organizada em seis categorias, e o critério de seleção do autor foi a fama e não o mérito de 

cada pessoa. Como o autor defendeu, o gráfico consistia numa reflexão da opinião pública 

geral daquele tempo. Quatro anos mais tarde, publicou uma outra obra intitulada A New 

Chart of History, com uma linha de tempo e um texto explicativo, onde ilustrava eventos 

históricos mundiais em 106 localizações distintas (Figura 23) (Wikipédia, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Excerto d’A Chart of Biography, de Priestley, de 1765. Retirado de Friendly (2009). 

                                                           
14

 A lista completa dos símbolos pode ser consultada no artigo de Stephen Ferguson, intitulado The 1753 carte 
chronographique of Jacques Barbeu-Dubourg. Neste artigo, existe um documento retirado do trabalho de Dubourg com a lista 
visual de todos os símbolos, bem como o significado de cada um, em francês. No final, em anexo, podemos ver a mesma lista 
traduzida para inglês, com a explicação descritiva de cada símbolo. 
O artigo encontra-se no link https://www.princeton.edu/~ferguson/PULC_1991_duBourg.pdf. Consultado a 13-01-2018. 

https://www.princeton.edu/~ferguson/PULC_1991_duBourg.pdf
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Figura 23 – A New Chart of History, de Priestley, de 1769. 

É notório o esforço dos autores desta época em representarem várias quantidades 

de informações, recorrendo para isso a métodos visuais, tendo o texto passado para 

segundo plano, como um suporte. 

Também neste século, tendo por base os estudos de geometria analítica e sistemas 

de coordenadas de Descartes e Fermat (de 1637), e inspirando-se nas linhas de tempo 

criadas por Priestley (Wikipédia, 2017), o cientista escocês William Playfair terá sido o 

responsável por criar os primeiros gráficos de linhas e barras em 1786, que figuram na sua 

obra Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary (Figura 24), e também os 

gráficos circulares, em 1801 (Teixeira, 2014) (Figura 25). Estes tipos de gráficos ainda 

continuam a ser muito populares até aos dias de hoje, sendo utilizados com grande 

frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Gráfico criado por Playfair, para o seu livro. Datado de 1786. 
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Figura 25 – Gráfico circular criado por Playfair, em 1801. Retirado de Friendly (2009). 

Playfair parecia já estar consciente da necessidade da representação visual de 

informações, pois de acordo com Cairo (2011, cit. por Teixeira, 2014, p. 40), ele afirmava na 

introdução da sua obra que “à medida que aumenta o conhecimento humano (…) é 

desejável encurtar e facilitar as formas de transmissão de informações de uma pessoa para 

a outra, e de um indivíduo para vários”. Afirmação esta que após mais de 200 anos, e com a 

grande evolução a todos os níveis que houve desde essa altura, continua ainda a ser atual e 

a enquadrar-se cada vez mais nas nossas vidas. 

De acordo com Stafford (1991, cit. por Pires, 2011), foi a partir deste século que se 

iniciou um processo de construção de conhecimentos científicos sobre o Mundo, baseando-

se cada vez mais em imagens do que em textos. Já eram visíveis os primeiros passos que a 

Infografia estava a tomar nesta época. Do mesmo modo, é notório que o crescente 

desenvolvimento da ciência está intimamente ligado à progressiva importância da imagem. 

No século XIX, assistimos ao nascimento da Infografia moderna, com a explosão no 

crescimento de gráficos estatísticos e de mapeamentos temáticos, que foram frutos das 

inovações do século anterior. É de notar que todas as formas de gráficos estatísticos que 

conhecemos atualmente tiveram as suas origens e primeiros desenvolvimentos nesta época 

(Kanno, s.d.). 

De acordo com Cecilio e Pegoraro (2011) e Sousa (2014), apesar de as imagens 

acompanharem o texto desde que surgiu a imprensa, os infográficos propriamente ditos 

existem há mais de 200 anos, quando ainda se utilizavam desenhos informativos nos jornais 
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para contar uma história de forma visual. Essas visualizações são consideradas como os 

ancestrais dos infográficos. Para Sancho (2001, cit. por Cecilio e Pegoraro, 2011, p. 5), a 

Infografia nos jornais começou a ser utilizada “a partir de um desenvolvimento cultural, onde 

se coordenam disciplinas comunicativas ou jornalísticas com as técnicas apropriadas para a 

sua construção”. O jornal surge quando se “conhecem técnicas industriais de reprodução de 

ilustrações combinadas com textos, o que permite a obtenção de mensagens visuais”. 

Muitos autores defendem que a primeira infografia jornalística foi publicada no jornal 

The Times, de Londres, a 7 de Abril de 1806, consistindo numa informação visual sobre 

como acontecera o assassínio de um cidadão chamado Isaac Blight. A infografia era 

composta por uma vista da casa de Isaac nas margens do rio Tamisa, e um plano dela com 

referências ordenadas numericamente dos passos do assassino, Richard Patch, bem como 

da trajetória da bala e do deslocamento de Blight até ao local onde caiu sem vida. No 

rodapé aparecem legendas com explicações dos números postos no gráfico (Quadros, 

2005) (Cecilio e Pegoraro, 2011) (Sousa, 2014) (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Infográfico da casa de Isaac Blight, The Times. 
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Entretanto, nas décadas seguintes, alguns jornais aderiram à utilização de 

infográficos para relatar factos de uma forma visual – entre eles, encontra-se o jornal norte-

americano The New York Times (Cecilio e Pegoraro, 2011). 

Mas não era só nos jornais que a Infografia dava os seus primeiros passos. Em 

1827, foi capturada a primeira fotografia da História – o resultado de uma longa exposição 

de oito horas pelo químico Joseph Niepce, recorrendo à técnica heliográfica (Figura 27). A 

fotografia acabaria por ter um papel decisivo na construção de infográficos, e é um recurso 

muito utilizado e que se mantém até aos dias de hoje. 

Figura 27 – Fotografia de Niepce, 1827. Retirado de Friendly (2009). 

Em 1837, de acordo com Friendly (2009) e Santos (2013), foi publicado o primeiro 

mapa de fluxos, criado por Henry Drury Harness, na Irlanda. Esse mapa mostra o transporte 

de recursos, através de linhas sombreadas, com uma largura proporcional ao número de 

passageiros, o que estabelece uma relação entre a quantidade de passageiros e as vias 

utilizadas por eles (Figura 28). Santos (2013) acrescenta que, observando o mapa, se 

percebe que o autor manteve por base o mapa geográfico da região, e sobre ele construiu 

esta visualização. 
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Figura 28 – Mapa de fluxos de Henry Drury Harness, datado de 1837. 
Retirado de Robinson (1955). 

 A visualização das informações de forma gráfica continuava a crescer 

continuamente, tal como relata Friendly (2009) no seu artigo sobre a História da Infografia, e 

como se pode ver nos inúmeros casos aí apresentados. Como exemplos, citamos o mapa 

criado por Baron Pierre Charles Dupin, em 1819, que apresenta com sombras a preto e 

branco a distribuição do analfabetismo na França; o mapeamento extensivo das prostitutas 

de Paris, elaborado por Alexandre Jean Baptiste Parent-Duchatelet em 1836; o Atlas físico 

de Heinrich Berghaus, em 1838, com tabelas e gráficos ilustrados, apresentava a 

distribuição de plantas, clima, animais, entre outras coisas; ou ainda a obra de Charles 

Joseph Minard, intitulada Tableau-graphique, e que mostra o transporte comercial com as 

variáveis distância (horizontal), quantidade (barras divididas) e custo por área, em 1844. 

 Na segunda metade do século XIX, entramos na era que Friendly (2009) intitula por 

“Era de Ouro dos Gráficos Estatísticos”, pois defende que todas as condições para um 

rápido crescimento da visualização estavam estabelecidas – e as pessoas desse tempo 

souberam aproveitar isso da melhor forma. 
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 Em 185415 surgiu um exemplo que pode ser considerado como sendo um caso de 

sucesso da aplicação correta da Visualização da Informação. Falamos do célebre mapa 

desenvolvido por John Snow, médico inglês, que regista os casos de um surto de cólera que 

ocorreu no distrito de Soho, em Londres. De acordo com Nascimento e Ferreira (2005), 

Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008) e Pires (2011), Snow, sob suspeita do consumo de 

água contaminada por parte dos habitantes, criou um mapa dessa área, com o objetivo de 

responder à questão “qual é a origem da epidemia de cólera em Londres?”, e assim provar a 

sua teoria (Figura 29). Nesse mapa, colocou pontos pretos que representavam as mortes 

individuais por cólera, e marcas em forma de x que mostravam as posições das bombas de 

água daquela zona. Através deste mapa e após alguma análise dos dados, foi-lhe possível 

observar que as mortes estavam em grande parte concentradas à volta da bomba existente 

em Broad Street, e a partir daí, apontou essa bomba como a responsável pelo surto e 

considerou a possibilidade de essas mortes estarem associadas à água que era aí extraída 

e que estava contaminada. Como Nascimento e Ferreira (2005) lembram, naquela altura 

não era conhecido ao certo o método de transmissão da doença. Para além disso, com este 

mapa foi também possível observar-se a verdadeira magnitude da doença, o que Fekete, 

van Wijk, Stasko e North (2008) consideram como sendo um “fator extra” do mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Reconstituição do mapa criado por John Snow, em 1854. 
Retirado de Friendly (2009). 

                                                           
15

 Existem certos autores e fontes na Internet que apresentam esta situação como sendo de 1854, enquanto outros defendem 
que foi em 1855. Como não foi possível encontrar um consenso relativo a este assunto, optámos por seguir a data apresentada 
na maioria das fontes pesquisadas, que aponta como sendo em 1854. 
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As representações visuais não pararam, e três anos depois do famoso mapa de John 

Snow, a enfermeira Florence Nightingale, em 1857, impressionada e sensibilizada pelo 

elevado número de mortes de soldados em guerra por falta de condições sanitárias e de 

higiene, criou um diagrama de área polar, com base nos gráficos circulares introduzidos por 

William Playfair. No entanto, apesar de Nightingale ter sido uma pioneira na utilização de 

representações gráficas em dados estatísticos, os diagramas de área polar já tinham sido 

introduzidos em 1829 por André-Michel Guerry. Neste gráfico, Florence Nightingale 

comprovava de forma visual que, em guerra, os mortos por doenças eram mais numerosos 

que os mortos devido a ferimentos em combates (Figura 30), e devido a isso, este gráfico foi 

utilizado em campanhas com o objetivo de melhorar as condições sanitárias no exército 

inglês (Friendly, 2009). 

Figura 30 – Gráfico de Florence Nightingale, de 1857. De acordo com a autora, as áreas a vermelho 
indicam mortes causadas por feridas; as azuis indicam mortes por falta de prevenção em doenças; e 

por fim, as áreas a preto são mortes relativas a outras causas (Friendly, 2009). 

De acordo com Pires (2011), estas representações podem já ser consideradas como 

aplicações de Visualização da Informação, e cita três pontos que acredita serem 

fundamentais para as mesmas já poderem assim ser consideradas: as visualizações 

constituem representações inéditas de dados conhecidos; a representação dos dados vai 

para além da simples figuração (ou seja, existe investigação e trabalho técnico para 

representar os dados); e além disso, estimulam a descoberta. 
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Em 1861, Francis Galton apresentou um mapa meteorológico, que mostrava áreas 

de pressão e mudanças barométricas, através de ícones que se assemelham aos que são 

utilizados atualmente (Figura 31). Este é considerado como sendo o primeiro mapa 

meteorológico conhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Mapa elaborado por Francis Galton, em 1861. Retirado de Friendly (2009). 

Uns anos mais tarde, em 1869, o engenheiro francês Charles Joseph Minard 

publicou um mapa que é considerado por Tufte (2001) como sendo “possivelmente o melhor 

gráfico estatístico já criado” (Figura 32). Esse gráfico representa a famosa mas desastrosa 

campanha de Napoleão na Rússia, em 1812, quando o militar francês comandou os 422.000 

soldados que partiram com ele de França até à Rússia, tendo regressado apenas com 

10.000 soldados (Nascimento e Ferreira, 2005) e uma derrota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Mapa criado por Charles Joseph Minard em 1869, representando a campanha de 
Napoleão. Retirado de Friendly (2009). 
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 Como se pode observar, e de acordo com Kanno (s.d.) e Nascimento e Ferreira 

(2005), a largura da linha ao longo do trajeto é proporcional ao número de soldados 

sobreviventes durante a campanha de guerra. Representado a castanho está o caminho de 

França até Moscovo, sobre um mapa geográfico simplificado, e a preto, o caminho de volta 

até à França. Este mapa tornou-se famoso porque nele estão agrupadas várias informações 

numa só imagem, criando uma visualização efetiva. Ainda de acordo com Nascimento e 

Ferreira (2005), na parte inferior da visualização está representada uma linha (que na 

imagem está a vermelho) que representa a queda da temperatura durante o trajeto de 

retirada de Napoleão com as suas tropas, alinhado com a linha preta que indica a marcha 

dos soldados restantes, de Moscovo até França. É possível estabelecer uma relação entre 

esta linha de temperatura e a linha de volta, concluindo que as condições climatéricas 

adversas contribuíram para a morte de tantos soldados (Nascimento e Ferreira, 2005), para 

além das variadas doenças existentes e das táticas de defesa utilizadas pelo exército russo 

(Fekete, van Wijk, Stasko e North, 2008). De acordo com Tufte (2001) e Fekete, van Wijk, 

Stasko e North (2008), a travessia do rio Berezina foi desastrosa, uma vez que os soldados 

passaram de 50.000 no início para apenas 25.000 que sobreviveram. Tufte (2001) afirma 

que o gráfico de Minard conta “uma história rica em detalhes e coerente, com a sua grande 

variedade de dados”, uma vez que apresenta uma vasta quantidade de dados num só 

esquema: “a dimensão do exército, a sua localização numa superfície bidimensional, o 

movimento de direção da armada, e a temperatura em várias datas durante a retirada de 

Moscovo”. 

 Também neste ano, Dmitri Mendeleev apresentou a primeira versão da Tabela 

Periódica, que apesar de ser bem diferente daquela que conhecemos atualmente, lançou as 

bases para a sua constante expansão até aos dias de hoje (Figura 33) (Friendly, 2009). 

O epítome da citada “Era de Ouro dos Gráficos Estatísticos” nesta segunda metade 

do século XIX, ocorreu com o lançamento do Album de Statistique Graphique, uma 

publicação anual que foi lançada ao longo de 20 anos, entre 1779 e 1799, e onde eram 

utilizadas todas as representações gráficas conhecidas até ao momento, tais como mapas 

baseados em gráficos, gráficos de linhas e de barras, e numerosos mapas de fluxos. Essas 

representações mostravam dados relativos a caminhos-de-ferro, canais, portos ou 

comboios. Estas publicações foram realizadas sob a direção de Emile Cheysson e do 

Ministério dos Trabalhos Públicos francês (Friendly, 2009). 

As inovações nas representações gráficas e estatísticas continuavam, com a criação 

dos famosos diagramas de Venn, que representam proporções lógicas e relações de forma 
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diagramática, por John Venn em 1880 (apesar de Liebnitz e, até certo ponto, Euler, já os 

terem utilizado previamente, a descoberta ficou sempre associada a Venn), ou os 

pictogramas, em 1884, por Michael George Mulhall, entre várias outras contribuições de 

outros autores (Friendly, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Tabela Periódica de Dmitri Mendeleev, 1869. 

De acordo com Quadros (2005), apesar de todas as inovações já sentidas, ainda era 

difícil para os jornais diários empregarem métodos de linguagem visual, devido às várias 

dificuldades em reproduzir imagens nos sistemas de impressão utilizados naquela época. 

No entanto, a partir de 1875, a publicação de imagens e fotografias nos jornais tornou-se 

mais facilitada, devido à introdução de técnicas de gravar imagens em metal, bem como da 

litografia (que consiste em gravar imagens em pedra), ou ainda das técnicas de fotografia, 

incluindo as composições tipográficas. Além disso, depois da publicação do mapa 

meteorológico de Francis Galton em 1861, os jornais começaram a adotar a publicação de 

mapas com indicações de temperatura e condições meteorológicas. 

 Na primeira metade do século XX, de acordo com Friendly (2009), os infográficos 

viveram tempos menos felizes, pois surgiram poucas inovações gráficas, além de que o 

entusiasmo pelas representações gráficas vivido no século passado foi ultrapassado pelo 

crescimento da quantificação e modelos formais, especialmente a partir dos anos 30. Elkins 
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(2008, cit. por Pires, 2011) defende que a partir deste século se notou uma mudança na 

natureza da relação entre as imagens e a Ciência. A partir disso, Pires (2011, p. 25) defende 

que a relação entre ambas é simbiótica, na medida em que “as imagens alimentam a 

Ciência, e a Ciência facilita a reprodução de imagens”. No entanto, ainda existem certas 

contribuições que merecem uma palavra de destaque nesta dissertação. Apesar da fase 

menos propícia neste campo, em 1910 foi publicado um livro de texto por John Bailey 

Peddle, em inglês, dedicado exclusivamente à temática dos gráficos estatísticos, o que 

demonstra que a temática não estava totalmente esquecida. Para além da obra publicada, 

em 1917 foram criados os diagramas de Gantt, desenvolvidos por Henry Laurence Gantt, 

com o objetivo de mostrar o agendamento e atual progresso dos projetos, sendo ainda hoje 

em dia utilizados com frequência; em 1919 Emmanuel de Martonne utilizou mapas 

etnográficos para representar a distribuição de diversas nacionalidades, o que se revelou 

como sendo bastante útil para redesenhar as fronteiras dos países na Europa Central e nos 

Balcãs após a Primeira Guerra Mundial; ou ainda em 1920 o inglês Sewall Wright que criou 

o diagrama em setas, com o objetivo de mostrar a relação entre variáveis, formando assim 

um sistema estrutural (Figura 34), entre outros (Friendly, 2009). Entretanto, no final da 

década de 20, e de acordo com Quadros (2005), começaram a surgir tecnologias que 

permitiam o envio de imagens via cabos ou antenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Diagrama de setas de Sewall Wright, de 1920. Retirado de Friendly (2009). 

 O exemplo mais notório e famoso dentro da Visualização da Informação na primeira 

metade do século XX é o mapa da rede de metro de Londres, criado pelo inglês Henry Beck 

em 1933 (Friendly, 2009). De acordo com Nascimento e Ferreira (2005), Beck compreendeu 

que, uma vez no subterrâneo, o importante para os passageiros poderem utilizar o meio de 

transporte com eficiência era ter conhecimentos relativos às estações de cada linha, e quais 
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linhas de metro faziam conexão entre si, ao invés de saber a posição geográfica de por 

onde cada linha de metro passa – era algo desnecessário para eles. Seguindo essa linha de 

pensamento, Beck desenhou um novo mapa do metro de Londres, descartando a posição 

geográfica exata da rede ferroviária, em favor de linhas de ligação mais retas, com 

espaçamento uniforme entre as estações. Apesar disso, algumas características foram 

mantidas, como a direção e orientação geral das linhas, e a distância relativa entre estações 

adjacentes (Nascimento e Ferreira, 2005) (Figura 35). Esta perspetiva criada por Beck ainda 

é utilizada atualmente nas linhas de metro do mundo, e foi também alargada a outros meios 

de transporte, tais como autocarros, comboios ou pequenos trajetos pedestres, devido a ser 

profundamente intuitiva e com uma enorme carga visual informativa. 

Figura 35 – Mapa do metro de Londres, criado por Henry Beck, em 1933. 
Retirado de Friendly (2009). 

A título de curiosidade, segundo Pires (2011), este mapa de Henry Beck teve um 

percursor interessante: um mapa viário romano, de cerca de 350 a.C., que apresenta o 

mesmo conceito de Beck – a não-existência de correspondência figurativa. O autor ainda vai 

mais longe, defendendo que esse mapa tão antigo é possivelmente um dos primeiros casos 

de design centrado no utilizador, uma vez que ele servia de guia a viajantes, apresentando 

apenas a rede viária e as distâncias entre as localidades. 
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Durante a década de 30, e até aos anos 50, como foi já relatado, os avanços na 

Infografia foram pouco evidentes. No entanto, esta tendência, segundo Peltzer (1991, cit. 

por Cecilio e Pegoraro) de se utilizar “muito texto e pouca imagem” começou a ser 

contrariada durante os anos 50, como explica Friendly (2009), sendo devido ao incremento 

tecnológico que se começaram a verificar essas mudanças nesta época, de acordo com 

Sousa (2014). 

Nos anos 60, de acordo com Quadros (2005), as imagens começaram a ser 

enviadas por satélites orbitais de comunicação, o que tornou possível aos jornais que 

publicassem gráficos, mapas e fotografias com factos ocorridos no próprio dia, mesmo que 

fossem acontecimentos a muitos quilómetros de distância. Isto originou aquilo que Teixeira 

(2014) considerou como “o grande boom” na Visualização da Informação, opinião 

igualmente partilhada por Friendly (2009), que afirma que foi a partir de 1960 que se 

começou a deixar de sentir a “dormência” na visualização de dados. O autor aponta três 

principais responsáveis pelo avanço neste campo: o americano John W. Tukey, o francês 

Jacques Bertin, e o processamento de dados através de computadores. Apesar de já nesta 

altura se começarem a criar gráficos em alta resolução, levou algum tempo até se começar 

a utilizá-los de forma regular. 

De facto, logo em 1965, houve uma evolução nos histogramas de análises de contas, 

além de terem sido apresentadas novas propostas de comparação visual, pelo americano 

John W. Tukey. Além disso, Tukey apresentou também variadas inovações em gráficos 

utilizados para exploração e análise de dados, em 1969; ou em 1974, em conjunto com M. 

A. Fishkeller e Jerome H. Friedman, ter iniciado os gráficos com verdadeiras interações em 

estatísticas. O sistema PRIM-9, introduzido pelos autores citados acima, foi o primeiro 

sistema estatístico com rotações de dados em 3D (Friendly, 2009). 

Em 1967, o francês Jacques Bertin, na sua obra Semiologie Graphique criou uma 

teoria extensiva sobre símbolos gráficos e modos de representações gráficas. Para ele, 

existem sete variáveis visuais: forma, orientação, cor, textura, valor, tamanho e posição 

(Figura 36). Entre várias outras contribuições, Bertin introduziu igualmente a ideia de 

reordenar variáveis qualitativas em ecrãs gráficos mostrando as relações entre os dados, 

tornando-os mais visíveis, o que é denominado de “matriz reordenável” (Friendly, 2009). 

Foi também entre as décadas de 60 e 70 que surgiu a infografia moderna, de acordo 

com Cecilio e Pegoraro (2011), empregando as primeiras técnicas eletrónicas de edição dos 

jornais, além das descobertas como o telétipo, a fac-símile, a composição automática e a 

impressão a cores. 
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Figura 36 – Gráfico de Jacques Bertin, de 1967. Retirado de Friendly (2009). 

 A partir dos anos 80, a evolução na Visualização de Dados cresceu de forma 

exponencial, com um ritmo elevado e num grande leque de áreas (Friendly, 2009). É 

também nesta década que os computadores chegam às redações dos jornais, oferecendo 

um novo ritmo à produção jornalística e começando a traçar novos rumos a partir desse 

momento. Com esta poderosa ferramenta, também as imagens começam a ser utilizadas 

com mais frequência nos jornais, graças às possibilidades oferecidas pela computação 

gráfica (Velho, 2007) (Sousa, 2014). Peltzer afirma que o trabalho gráfico realizado pelos 

jornalistas ingleses e americanos ao longo desta década foi uma verdadeira revolução para 

os meios de comunicação (Peltzer, 1991, cit. por Cecilio e Pegoraro, 2011 e Sousa, 2014). 

Também foi nos anos 80 que os dados começaram a ser digitalizados, o que influenciou 

igualmente o desenvolvimento da Infografia (Quadros, 2005). Peltzer partilha este 

pensamento, afirmando que “a digitalização [de dados] permitiu o uso generalizado, pela 

imprensa, da linguagem visual”, o que permitiu que “a linguagem reservada às enciclopédias 

e outras obras de divulgação científica e técnica” pudessem finalmente “ser transferidas 

para a imprensa e para a urgência do jornalismo” (Peltzer, 1992, cit. por Quadros, 2005). 

 Em 1981, George W. Furnas introduziu a técnica de Fisheye (traduzindo, olho-de-

peixe), o que permite focar e detalhar uma determinada área de interesse de um todo, 

recorrendo ao zoom, deixando desse modo as imagens secundárias em volta, mas com 

menos detalhe (Friendly, 2009). 

 No ano seguinte, em 1982, surge o jornal diário USA Today, fundado por Allen 

Neuharth. O seu fundador encomendou um estudo de mercado prévio ao lançamento do 

jornal, com o propósito de tomar conhecimento das preferências do público americano. 
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Nesse estudo pôde concluir-se que as preferências do público se prendiam com cores, 

gráficos e pouca informação textual, e que esse público estava, na sua maioria, habituado à 

presença televisiva na sua vida quotidiana (Cecilio e Pegoraro, 2011) (Sousa, 2014). Assim, 

o jornal apostava na representação de informações de forma visual, com uma diagramação 

mais agradável à vista, e textos curtos. Deste modo, o infográfico torna-se um elemento-

chave neste meio, ajudando o leitor a compreender os assuntos de forma mais fácil e rápida 

(Cecilio e Pegoraro, 2011) (Sousa, 2014). Com esta fórmula, e dez anos depois, este jornal 

era já o segundo mais vendido na América, para além de ser o grande responsável pela 

utilização da infografia na imprensa mundial (Friendly, 2009) (Sousa, 2014), o que lhe valeu 

o facto de ser considerado por muitos como o “pai dos infográficos” (Cecilio e Pegoraro, 

2011) (Sousa, 2014). Com isto, a infografia passou a ser um elemento de material 

redaccional, ou seja, passou a fazer parte dos recursos disponíveis para a criação de jornais 

em todo o mundo (Velho, 2009). Como exemplo, apresentamos uma página do jornal, 

mostrando um mapa do tempo colorido, criado por George Rorick (Figura 37) (Friendly, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Página do jornal USA Today, de 1982. Retirado de Friendly (2009).  
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Durante a década de 90, a imprensa americana e europeia começou a criar 

infografias que permitissem a representação de texto e imagens numa única unidade de 

espaço, e que fossem autossuficientes na sua capacidade de informar (Sousa, 2014). 

Com o começo dos anos 90, surgiu a Guerra do Golfo, que durou desde Agosto de 

1990 até Fevereiro de 1991 e, devido a ela, foi possível aprofundar a utilização dos 

infográficos. Na verdade, a Infografia teve um papel decisivo ao longo do período da guerra, 

uma vez que as forças militares e políticas que estavam envolvidas no conflito censuravam 

as imagens televisivas captadas na frente de batalha, bem como as fotografias (Machado, 

2002, cit. por Cecilio e Pegoraro, 2011) (Quadros, 2005). Desse modo, a imprensa 

afigurava-se como uma boa alternativa, uma vez que ao explorar a área da Infografia, era 

possível criar mapas e explicar de forma gráfica o que estava realmente a acontecer na 

frente de batalha, sem precisar de utilizar as imagens censuradas, sendo por isso eficaz 

para transmitir as informações necessárias. Vários jornais americanos e europeus 

publicaram bastantes infográficos para esclarecer os leitores das ações militares efetuadas 

naquele tempo (Quadros, 2005). Por outro lado, a televisão apenas reproduzia as vozes por 

telefone (Cecilio e Pegoraro, 2011), o que pouco adiantava sobre o que realmente estava a 

acontecer (Sousa, 2014). Assim, podemos daqui retirar uma grande lição sobre o potencial 

dos infográficos. Machado (2002, cit. por Cecilio e Pegoraro, 2011, p. 7), corrobora esta 

perspetiva, afirmando que enquanto “o impresso pode ser estático, o grafismo não”, sendo 

aqui que reside “a grande descoberta da enunciação infográfica”, que considera como sendo 

“a escrita gráfica” e também “o design gráfico que permite a modelização do movimento e o 

desvendamento das várias semioses que nele operam”. Além disso, esta guerra foi ainda 

responsável pelo aparecimento dos mega-infográficos na imprensa (Cecilio e Pegoraro, 

2011) (Sousa, 2014), um termo que iremos ter oportunidade de explorar num dos próximos 

capítulos desta dissertação, referente às classificações dos infográficos. A partir desta 

altura, os mega-infográficos passam a ser um recurso bastante utilizado pelo jornalismo 

diário (Cecilio e Pegoraro, 2011). Já Ferreres (1995) enuncia que a introdução dos 

infográficos em Espanha se deveu à Guerra do Golfo. Ainda segundo Ferreres (1995), 

Modesto Carrasco, que pertence ao Departamento de Infografia do jornal El Mundo, 

relembra a Guerra do Golfo como uma etapa desgastante – todos os dias era necessário 

criar e desenvolver novos infográficos sobre a evolução de tropas, as armas do exército, 

mapas, entre outras coisas. 

No século XXI, com a grande evolução que temos presenciado na área da 

tecnologia, e de acordo com vários autores, os jornais diários irão escrever sobre aquilo que 
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pode ser mostrado com imagens, uma vez que cada vez mais os leitores procuram 

informações que possibilitem uma leitura rápida (Sousa, 2014).  

É de referenciar que a comunicação tem sido impulsionada numa direção mais 

centrada na web, devido ao aparecimento das novas tecnologias, e ao uso constante de 

plataformas web e mobile (Sousa, 2014). 

Friendly (2004, cit. por Gomes, 2011) relembra que a elaboração de uma visão geral 

e precisa sobre os desenvolvimentos mais recentes na Visualização de Dados não é uma 

tarefa fácil, uma vez que os acontecimentos são muito variados e ocorreram num ritmo 

muito acelerado e numa ampla variedade de disciplinas. No entanto, pode-se afirmar que, 

na atualidade, os acontecimentos mais significativos em termos de visualização 

dependeram direta e indiretamente de alguns avanços teóricos e tecnológicos, 

nomeadamente da extensão dos modelos estatísticos clássicos a domínios mais vastos e do 

desenvolvimento computacional, o que conduziu a um crescimento explosivo em novos 

métodos e técnicas de Visualização da Informação. 
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3 – Perceção gráfica e visual 

  

 A base da perceção humana são os sentidos humanos. De acordo com Gomes 

(2011), o sistema sensorial humano é constantemente estimulado por um fluxo de 

acontecimentos que nos envolvem. Como resultado dessa estimulação, ocorre uma 

excitação neural, que é denominada por sensação. O fluxo contínuo de sensações 

desencadeia aquilo que é chamado de perceção. Card, Mackinlay e Scheiderman (1999) 

afirmam que é função dos sistemas de Visualização da Informação configurar 

representações visuais de dados, de modo a trazer as propriedades de perceção humana a 

suportar. A Visualização da Informação explora maioritariamente o sentido humano que 

possui melhor aptidão para captar informações, que é a visão. 

Gomes (2011) e o site "Câmera Fotográfica e o Olho Humano" (2013) fazem uma 

analogia interessante, comparando o olho humano a uma máquina fotográfica, devido a 

vários motivos: 

– Ambos possuem uma lente – no caso do olho, o cristalino, que é uma lente 

convergente, gelatinosa e elástica. Os raios luminosos que passam pelo cristalino são 

refratados, projetando assim uma imagem numa superfície fotossensível na parte posterior 

do mesmo. Dentro do olho, esta refração é feita quer pelo cristalino, quer pela córnea (a 

película transparente externa do olho) (Guyton, 1997, cit. por Gomes, 2011). Por outro lado, 

a lente da máquina fotográfica é chamada de objetiva, podendo ser uma lente ótica ou um 

conjunto de lentes; 

– Ambos conseguem focar a imagem que estão a observar – dentro do olho, isso 

acontece através da variação dos músculos ciliares, contraindo-se quando se foca uma 

imagem próxima, e distendendo-se quando foca uma imagem à distância. No caso da 

máquina fotográfica, a imagem é focada ao modificar a posição da objetiva; 

– Ambos são capazes de determinar a quantidade de luz que entra – no caso do 

olho, essa filtragem de luz é feita pela íris, que se contrai e dilata em resposta reflexiva à 

quantidade de luz que recebe. Por outro lado, na máquina fotográfica, esse processo está a 

cargo do diafragma, que regula a abertura de um sistema ótico, permitindo manipular a 

quantidade de luz; 

– Ambos possuem um local onde a imagem é formada – no caso do olho humano, a 

imagem é formada na superfície da retina, que é composta de células sensíveis à luz (cones 
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e bastonetes16). Aqui, as imagens são transformadas em sinais nervosos que 

posteriormente são transmitidos ao cérebro através do nervo ótico. No caso da máquina 

fotográfica, as imagens são registadas num sensor (fotografia digital) ou numa película 

(fotografia analógica). 

Na Figura 38 é possível observar um esquema explicativo desta analogia: 

Figura 38 – Analogia entre o olho humano e uma máquina fotográfica. 
Adaptada de imagespasseri.blogspot.pt (2013). 

  

3.1 – Perceção visual e suas vantagens 

 Como Branco (2003) afirma, a Visualização da Informação está diretamente ligada 

às propriedades de perceção visual humana. É impossível não pensar na visão humana 

quando pensamos em Visualização da Informação, e vice-versa. 

Ware (2004, pp. 20-22) apresenta no seu livro um sistema simplificado de 

processamento de informação através da perceção visual. Este tipo de esquemas são 

frequentemente úteis quando usados como um ponto de partida para análises mais 

detalhadas. A proposta de Ware é constituída por três fases: 

                                                           
16

 De acordo com Gomes (2011), os cones estão na base da visão diurna, uma vez que respondem a níveis de luminosidade 
mais elevados e estão na base de sensações a cores. Contrariamente, os bastonetes são os recetores da visão noturna, 
disparando a baixas intensidades de luz e dando origem a sensações visuais acromáticas (preto e branco) 
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 – Processamento paralelo para extrair propriedades de baixo nível – de acordo com 

Ware (2004), a informação visual é a primeira a ser processada, indo do olho ao córtex 

visual primário na parte anterior do cérebro. Biliões de neurónios trabalham paralelamente 

para extraírem características e recursos de cada porção da imagem adquirida na cena 

visual em causa. Este processo ocorre de forma involuntária (na medida em que é em 

grande parte independente do que escolhemos observar) e rápida17. Além disso, 

determinados neurónios são utilizados para extrair certas informações, tais como a 

orientação dos contornos, cores, texturas e padrões de movimento. O autor acrescenta que 

é nesta fase que se determina aquilo a que se deve dar atenção, pois as informações são 

na sua maioria de natureza transitória - se queremos que as pessoas compreendam 

informação rapidamente, é necessário que ela seja apresentada numa tal forma que consiga 

ser facilmente detetada pelos neurónios que temos no nosso cérebro. Gomes (2011) refere 

que esta área foi alvo de investigação durante alguns anos, sendo que um dos resultados 

apontados indica que existe um conjunto de propriedades visuais que são percecionadas de 

forma muito rápida e precisa pelo sistema visual de baixo nível. Essa propriedade foi 

inicialmente designada por preattentive, e consiste no momento anterior ao do foco da 

nossa atenção em algo. Dentro da Visualização da Informação, este termo continua a ser 

utilizado, sendo relativo à noção da velocidade e facilidade com que o ser humano consegue 

identificar determinadas propriedades numa representação visual, tais como a cor, forma, 

movimento e localização espacial (Healey, 1999, cit. por Gomes, 2011); 

– Perceção de padrões – Ware (2004) afirma que na segunda fase, processos ativos 

rápidos dividem o campo visual em regiões e padrões simples, tais como contornos 

contínuos, regiões da mesma cor e regiões da mesma textura. Os padrões de movimento 

são igualmente importantes, embora dentro da Visualização, o uso de movimento como 

informação seja relativamente negligenciado. A etapa de determinação de padrões no 

processamento visual é extremamente flexível e influenciada pela grande quantidade de 

informações disponibilizadas através da primeira etapa de processamento paralelo. Vários 

autores indicam um nome distinto para esta fase, tal como Triesman (1985, cit. por Ware, 

2004), que a chama de mapa de características, ou Rensink (2002, cit. por Ware, 2004) que 

a considera como um "fluxo de proto-objeto", para assim enfatizar a sua natureza dinâmica. 

Ware (2004) indica que este processo é mais lento, envolvendo memória a longo prazo e 

dando maior ênfase a aspetos arbitrários dos símbolos, mecanismos de atenção tanto top-

                                                           
17

 Card, Mackinlay e Scheiderman (1999) afirmam que a informação visual pode ser processada de duas formas, sendo por 
vezes denominadas de processo controlado e processo automático. O processo controlado é detalhado, com baixa 
capacidade, lento, capaz de ser inibido se se desejar, e consciente. Um exemplo deste processo é a leitura. Por outro lado, o 
processo automático é superficial, paralelo, com alta capacidade, rápido, sem possibilidade de ser inibido caso se deseje, 
independente de carga, inconsciente e é caracterizado por alvos que "saltam à vista" durante a pesquisa visual. 



64 
 

down quanto bottom-up e diferentes caminhos para o reconhecimento de objetos e 

movimentos visualmente guiados. Existe também uma crescente evidência que aponta que 

tarefas que envolvam locomoção e coordenação entre os olhos e as mãos possam ser 

processadas de forma diferente das que envolvem reconhecimento de objetos; 

– Processamento sequencial dirigido – Ware (2004) indica que no nível mais elevado 

da perceção, encontramos as imagens presentes na memória visual através da procura de 

atenção ativa. Gomes (2011) afirma que é esta memória que irá ajudar a responder a 

pesquisas visuais. Ware (2004) acrescenta que, de modo a utilizar uma visualização 

externa, o ser humano constrói uma sequência de pesquisas visuais, que são respondidas 

através de estratégias visuais de procura. Neste nível, apenas alguns objetos são retidos na 

memória, e só o que está retido na mesma por um determinado período de tempo é que 

permitirá a construção de padrões para responder às pesquisas visuais. O autor apresenta 

como exemplo a situação de se utilizar um mapa de estradas para procurar um determinado 

caminho. A pesquisa visual irá desencadear uma procura para ligar contornos vermelhos 

(que normalmente representam vias importantes) entre dois símbolos visuais (que 

representam as cidades pretendidas). Gomes (2011) lembra que esta etapa serve 

igualmente de interface com outros processos de identificação percetivos, e também com 

outros sistemas de ação que controlam, por exemplo, o movimento muscular. Assim, pode 

considerar-se que esta fase é também essencial para que, por exemplo, nos seja possível a 

leitura e escrita. 

De acordo com Card, Mackinlay e Scheiderman (1999), o processo de visualização 

pode ser dividido em quatro fases distintas: visualização da infoesfera, visualização do 

espaço de trabalho de informação, ferramentas de conhecimento visual e objetos visuais. O 

primeiro nível, visualização da infoesfera, está relacionado com a informação que está do 

lado de fora do ambiente de trabalho. O segundo nível dá destaque ao uso da visualização 

para organizar variadas visualizações individuais, e adicionalmente, para permitir a 

visualização de outras fontes de informação e de ferramentas para a realização de uma 

determinada tarefa. No terceiro nível, as ferramentas de conhecimento visual organizam a 

informação de modo a que divulguem padrões ou permitam a manipulação da informação 

para encontrar os devidos padrões ou podendo, ainda, permitirem os cálculos visuais. Por 

fim, no quarto nível, os objetos visuais referem-se aos objetos que tenham sido 

intensificados com técnicas de visualização para "empacotar" coleções de informação 

abstrata. 
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 A perceção visual possui variadas vantagens, tal como Pires (2011) refere no seu 

trabalho. De acordo com o autor, quando comparamos as representações não-visuais (por 

exemplo, auditivas) com as visuais, estas últimas apresentam claras vantagens em termos 

informacionais. Desse modo, o autor estabelece diferenças entre os sistemas auditivo e 

visual, para demonstrar a importância da perceção visual em visualizações: 

 – A velocidade da luz é superior à velocidade do som. Como se sabe, a velocidade 

média do som é de 340 m/s, enquanto a luz consegue atingir velocidades muito superiores, 

na ordem dos 300 000 km/s Pires (2011). É devido a isso que, por exemplo, quando 

observamos um trovão no céu, primeiro vemos o clarão e o risco no céu, e só um pouco 

mais tarde ouvimos o som do mesmo – sendo maior ou menor o intervalo entre a luz e o 

som, conforme a trovoada estiver mais longe ou mais perto de nós. Deste modo, é natural 

concluir-se que o canal que pode servir como o veículo mais rápido para o transporte de 

informação é sem dúvida a luz; 

 – Dentro do olho humano, para se estimular um cone da retina humana são 

necessários cem fotões18, enquanto que um fotão é suficiente para impulsionar um 

bastonete. Assim, no máximo possível de sensibilidade à luz, é possível detetar-se um único 

fotão, o que torna a perceção visual muito mais efetiva que qualquer outro tipo de recurso 

não-visual que seja utilizado para percecionar uma visualização; 

 – A visão é o sentido humano que permite recolher a maior quantidade de 

informação em simultâneo. Como foi citado anteriormente, o processo de visualização do 

ser humano é, na maioria das vezes, algo involuntário e rápido. Pires (2011) afirma que o 

sistema visual tem um potencial de captação de informação no mínimo 33 vezes superior ao 

do sistema auditivo, na medida em que cada retina humana contém em média cerca de cem 

milhões de células fotorrecetoras (Jonas et al., 1992, cit. por Pires, 2011), enquanto que o 

nervo coclear (responsável pela captação de sons) possui apenas 31 000 fibras (Spoendlin 

e Schrott, 1989, cit. por Pires, 2011); 

 – O autor afirma que o córtex visual engloba cerca de 570 milhões de neurónios, 

enquanto o córtex auditivo engloba apenas 100 milhões, o que é uma diferença significativa 

e mostra a superioridade de eficiência cerebral na visualização de representações visuais. 

 Além das vantagens informacionais na perceção visual, Pires (2011) apresenta 

igualmente variadas vantagens da perceção visual a nível cognitivo. De acordo com Bertin 

(1983, cit. por Pires, 2011), a grande vantagem das representações gráficas de dados deve-

                                                           
18

 Fotões são partículas elementares, mediadoras da força eletromagnética e o quantum de todas as formas de radiação 
eletromagnética, incluindo a luz. Retirado de Wikipédia (2018). 
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se à sua dupla função enquanto formas de reter a informação e como instrumentos de 

pesquisa. O principal motivo para a existência de vantagens da perceção visual a nível 

cognitivo é a elevada especialização do aparelho percetual visual (Pires, 2011). Assim, as 

vantagens do sistema sensorial visual começam desde logo no nível mais básico do 

processamento da informação percetual captada. A deteção de contrastes, que surge desde 

logo nos aspetos funcionais de baixo nível do sistema de perceção visual, é o que permite o 

reconhecimento de formas. Isto implica que qualquer representação visual utiliza informação 

que é captada e descodificada desde logo por processos cognitivos de baixo nível. Desse 

modo, é proporcionado um processamento mais rápido da informação, e também um nível 

superior de complexidade na quantidade e estrutura dos dados apresentados, uma vez que 

a perceção destes elementos primários acarreta uma carga cognitiva mais baixa do que 

aquela que seria necessária se a informação tivesse que ser descodificada por processos 

cognitivos de nível superior (Pires, 2011). 

 Apesar de não ser exclusivo na perceção visual, outro fator importante e que merece 

destaque, é o conceito da saliência – tal como o nome indica, a informação saliente é aquela 

que entre a restante informação, capta a nossa atenção, destacando-se da restante. 

Hamker et al. (2008, cit, por Pires, 2011) denominam a saliência como a característica de 

uma determinada zona de uma imagem funcionar como foco de atenção inconsciente. Este 

procedimento funciona através de um processo cognitivo de baixo nível, que atribui um 

determinado grau de importância a certas zonas do campo visual, deslocando para essas a 

atenção de forma inconsciente.  

 

  3.1.1 – Abstração 

Ao contrário da perceção visual, a abstração consiste em representações visuais de 

baixo nível de iconicidade, ou seja, com pouca ou nenhuma relação indicativa com o seu 

respetivo referente (Giannella, 2014). Assim, pode considerar-se a abstração como o oposto 

da perceção. Como Marques Neto et al. (2007, cit. por Souza, 2007) afirmam, o ser humano 

possui uma capacidade surpreendente de conseguir compreender uma situação 

considerada complexa, pois tudo é resolvido pela própria mente, recorrendo à abstração 

para isso. Nesse sentido, com o objetivo de melhor compreender e avaliar a abstração de 

uma representação visual, Costa (1998, cit. por Giannella, 2014) apresentou a Escala de 

Iconicidade Decrescente, desenvolvida por Abraham Moles, em 1970. Esta escala acabou 

por se tornar bastante importante em termos de estudo da iconografia, iconologia e 

esquematização (Giannella, 2014), sendo que a abstração e esquematização constituem os 
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dois extremos da escala, dividida em doze pontos que distribuem de forma progressiva os 

diferentes graus de abstração. 

Classe Definição Critério Exemplos 

12 O próprio objeto 

Objeto e imagem coincidem, 

mas existe uma relação de 

representação 

Objetos expostos 

numa vitrina 

11 
Modelo bi ou 

tridimensional em escala 

Cores e materiais escolhidos de 

acordo com critérios arbitrários 

Maquetes, 

esculturas 

10 

Esquema bi ou 

tridimensional, reduzido 

ou aumentado 

Cores e materiais escolhidos de 

acordo com critérios lógicos 

Mapas geológicos, 

globo terrestre 

9 
Fotografia ou projeção 

realista sobre um plano 

Projeção e perspetiva rigorosas, 

uso de sombras 

Fotografias, 

cartazes, catálogos 

ilustrados 

8 
Desenho ou fotografia de 

contorno; perfis 

A imagem mantém uma relação 

correta com a realidade através 

de critérios de similaridade, 

contorno de formas, silhueta 

Catálogos, 

prospetos e 

fotografias técnicas 

7 
Esquemas anatómicos 

ou de construção 

A imagem simplifica-se e pode 

mostrar coisas que não se veem 

à primeira vista; representa-se o 

que se vê e o que se sabe 

Corte anatômico, 

corte de um motor 

mostrando seus 

componentes 

internos 

6 Imagem fragmentada 

Disposição perspetivada das 

peças conforme suas relações 

de vizinhança topológica 

Elementos técnicos 

em manuais de 

instrução 

5 

Esquema de princípios 

(p. ex., eletricidade e 

eletrónica) 

Substituição dos elementos por 

símbolos normalizados, 

passagem da topografia à 

tipologia; geometrização 

Plano 

esquematizado do 

metro; plano dos 

cabos de um recetor 

de TV 

4 
Organograma ou 

esquema 

Desaparecem todas as 

características sensíveis, e os 

elementos são quadros 

Organograma de 

empresa, de sites 

da web 
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reunidos por conexões lógicas, 

hierárquicas 

3 Esquema de formulação 

Relação lógica e não topológica, 

em espaço não geométrico, 

entre elementos abstratos; as 

ligações são simbólicas; todos 

os elementos são visíveis 

Fórmulas químicas 

2 
Esquemas em espaços 

complexos 

Combinação, em um espaço de 

representação, de elementos 

esquemáticos (flechas, retas, 

plano, objeto) pertencentes a 

sistemas diferentes 

Diagramas de 

forças 

1 
Esquema de vetores em 

espaços abstratos 

Representação da relação entre 

grandezas vetoriais gráficas em 

um espaço métrico abstrato 

Gráficos vetoriais 

0 

Descrição em palavras 

normalizadas ou em 

fórmulas algébricas 

Signos puramente abstratos 

sem relação imaginável com o 

significante 

Palavras, textos, 

equações, fórmulas 

Tabela 4 – Escala de Iconicidade Decrescente. Retirado de Costa (1998, cit. por Giannella, 2014). 

 Como se pode observar, no valor máximo da escala (12), encontra-se a figuração 

total, ou seja, o objeto autorrepresentado. Por outro lado, no valor 0 da escala, está a 

abstração pura, ou seja, como Costa (1998, cit. por Giannella, 2014, p. 36) afirma, “a 

designação algébrica em que a imagem do objeto se dissolve na evocação mental 

constituída pelo signo arbitrário”. De acordo com o autor, a visualização esquemática inicia-

se no nível sete, crescendo em termos de abstração até ao nível zero. Isto corresponde a 

esquematizações, sendo por isso, Visualização da Informação com um nível reduzido de 

iconicidade (como planos, desenhos técnicos, etc.) e Visualização da Informação com um 

nível nulo de iconicidade, ou não figurativas (como mapas de dados, diagramas, gráficos e 

esquemas). 

 

 3.2 – Teorias psicológicas da perceção visual 

 De acordo com Ware (2004), existem duas principais teorias psicológicas que 

explicam como a visão pode ser utilizada de forma efetiva para compreender características 

e formas nas visualizações. Assim, associada a um nível baixo de perceção visual está a 
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teoria de processamento pré-atentivo, que explica quais recursos visuais conseguem ser 

processados de forma efetiva. Por outro lado, num nível cognitivo superior encontramos a 

teoria de Gestalt, que descreve alguns princípios utilizados pelo nosso cérebro para 

compreender uma imagem. 

 Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008) elucidam que a teoria de processamento 

pré-atentivo explica que certos recursos visuais podem ser percebidos muito rapidamente e 

com precisão pelo sistema humano visual de baixo nível. Por exemplo, num conjunto de 

círculos, em que um está pintado de verde e todos os outros de vermelho, o círculo verde 

salta à nossa atenção sem grandes dificuldades. A cor é um dos tipos de recursos que 

podem ser processados pré-atentivamente. Na verdade, Ware (2004) indica que os recursos 

que são processados pré-atentivamente podem ser organizados em várias categorias com 

base na forma, cor, movimento e posição espacial. Na Tabela 5 podemos ver essa 

categorização elaborada por Ware: 

Categoria Tipo de recursos visuais 

Forma 

Orientação da linha, comprimento da linha, espessura da linha, 

colinearidade da linha, tamanho, curvatura, agrupamento espacial, 

blur (desfoque), marcas adicionadas, numerosidade 

Cor Matiz, intensidade 

Movimento Flicker (“cintilação”), direção de movimento 

Posição espacial 
Posição 2D, profundidade estereoscópica, forma convexa/côncava 

do sombreamento 

Tabela 5 – Categorização dos recursos visuais. Adaptada de Ware (2004). 

A Visualização da Informação baseia-se nesta teoria para escolher a codificação 

visual utilizada para exibir dados que permitam que as consultas visuais mais interessantes 

sejam feitas de modo pré-atentivo. De acordo com Ware (2004), foram feitas diversas 

experiências e testes para verificar quais tipos de recursos são processados de forma pré-

atentiva. Na Figura 39 podemos observar alguns dos resultados dessa investigação, entre 

eles a orientação dos objetos, a forma, a convexidade/concavidade, ou a adição de uma 

caixa adicional ao redor de um objeto. No entanto, a junção de duas linhas ou o paralelismo 

entre elas, não são processados de forma pré-atentiva. 
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Figura 39 – Exemplos de recursos que são processados de forma pré-atentiva. Só a junção e o 
paralelismo não são. Adaptado de Ware (2004). 

 A teoria de Gestalt19 apresenta um conjunto de princípios importantes que o sistema 

visual segue quando tenta compreender uma imagem (Fekete, van Wijk, Stasko e North, 

2008), sob a forma de “leis” (Pires, 2011). O autor acrescenta que estes princípios acabaram 

por contribuir para a compreensão de determinados fenómenos percetivos, e para utilização 

dos mesmos em proveito da comunicação visual. A principal base da perceção na psicologia 

de Gestalt é a lei da simplicidade, que indica que qualquer padrão de estímulo tem 

tendência a ser visto de tal forma que a estrutura resultante é tão simples quanto as 

condições dadas o permitem (Arnheim, 1954, cit. por Pires, 2011). De acordo com Ware 

(2004, pp. 189-196), as regras de Gestalt são baseadas nos seguintes pontos: 

                                                           
19

 Gestalt significa padrão, em alemão. O nome da teoria provém de um grupo de psicólogos alemães, pioneiros na 
compreensão da perceção de padrões. Em 1912, fundaram uma escola chamada Escola Gestalt de Psicologia. (Ware, 2004). 
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 – Proximidade – está relacionada com o facto de a proximidade espacial ser um 

poderoso princípio de organização percetual, e um dos mais úteis dentro do design. Os 

objetos que estão próximos uns dos outros são agrupados de forma percetual; 

 – Similaridade – o formato de padrões em elementos individuais pode também 

determinar como se agrupam, ou seja, elementos semelhantes têm tendência a ser 

agrupados pela visão humana; 

 – Continuidade – este ponto indica que o ser humano tem maior tendência a 

construir entidades visuais com elementos que sejam suaves e contínuos, em vez daqueles 

que contêm mudanças abruptas; 

 – Simetria – a simetria pode ser considerada como um poderoso princípio de 

organização. De acordo com Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008), dois elementos 

visuais que estejam dispostos de forma simétrica entre si estão mais propensos a serem 

percebidos como um todo; 

– Fechamento – este ponto indica que um contorno fechado, sem preenchimento 

interno, tende a ser visto como um objeto. É curioso que quando o ser humano observa um 

contorno fechado, existe nele uma tendência percetual muito forte de dividir o espaço em 

"dentro" e "fora" do contorno. Os psicólogos de Gestalt indicam que, para além disso, existe 

uma tendência percetiva para fechar os contornos que possuem lacunas, considerando-os 

como sendo objetos; 

– Tamanho relativo – de uma forma geral, os componentes mais pequenos de um 

padrão têm tendência a serem percebidos como objetos; 

– Conexão – de acordo com Palmer e Rock (1994, cit. por Ware, 2004), a conexão é 

um dos princípios da psicologia de Gestalt que os psicólogos da Gestalt ignoraram. De 

acordo com os autores, o processo de criar conexões entre diferentes objetos gráficos 

através de linhas é um método muito eficiente de demonstrar que existe alguma relação 

entre eles. 

 Como se pode observar, todos estes princípios estão ligados à já citada lei da 

simplicidade (Pires, 2011). Além disso, e de acordo com Fekete, van Wijk, Stasko e North 

(2008), os especialistas em Visualização da Informação criam representações visuais que 

tentam seguir estes princípios. 
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 3.3 – Perceção gráfica 

Cleveland e McGill apresentaram em 1984, no seu artigo Graphical Perception: 

Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods uma 

proposta de um guia básico para a escolha da melhor forma gráfica de codificar a 

informação, em função do que se pretendesse apresentar. Este guia consiste numa lista das 

dez tarefas percetivas elementares, dispostas numa tabela classificativa, de acordo com a 

acuidade com o que cérebro humano deteta diferenças e faz comparações entre elas. A 

Figura 40 apresenta essa classificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
Figura 40 – Escala das tarefas percetivas. Adaptada de Cleveland e McGill (1984, cit. por Padua, 

Dias e Lima, 2015). 
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Note-se que nesta escala, quanto mais elevado for o método de codificação, mais 

fácil será para realizar comparações precisas. Padua, Dias e Lima (2015) lembram que a 

escolha destas tarefas não foi feita de forma aleatória pelos autores. Foi necessária uma 

análise profunda e cuidadosa da literatura científica sobre perceção visual humana, bem 

como realizar experiências neste campo. Esta escala é importante na produção de 

infográficos, uma vez que ela dispõe de um estudo científico sobre quais formas gráficas 

serão mais eficientes na comunicação visual. Como Cleveland e McGill (1984, cit. por 

Padua, Dias e Lima, 2015) afirmam, a utilização desta ferramenta “irá resultar numa melhor 

organização [da representação visual], e aumentar as chances de uma perceção correta de 

padrões e comportamentos”. Infelizmente, e de acordo com Cairo (2013, cit. por Padua, 

Dias e Lima, 2015), esta ferramenta não é muito conhecida entre jornalistas e designers. 

 Na verdade, a procura pela compreensão das regras e princípios que regem os 

gráficos de informação começou já no final do século XIX; no entanto, a primeira tentativa de 

construir uma fundamentação teórica neste sentido data apenas de 1967, através do 

cartógrafo e teórico francês Jacques Bertin, tal como já foi referido no capítulo referente à 

História da Infografia. Neste trabalho, Bertin apresentou um sistema de análise de dados, 

com o objetivo de direcionar a representação visual, fazendo também referência às 

dimensões espaciais básicas, tais como ponto, linha e área num plano cartesiano (Lima, 

2009, cit. por Padua, Dias e Lima, 2015). Depois da proposta apresentada por Bertin, vários 

autores apresentaram a sua versão das propostas de compreensão da estrutura sintática da 

representação gráfica. Também Engelhardt apresentou em 2002 uma teoria unificada de 

sintaxe gráfica, no seu artigo The Language of Graphics, que é baseada em dezanove 

outras teorias que foram desenvolvidas sobre o mesmo assunto, desde a publicação inicial 

de Bertin (Padua, Dias e Lima, 2015). Nesse sentido, Engelhardt estabelece que “uma 

coleção de objetos gráficos arranjados em alguma estrutura espacial funciona como objeto 

gráfico único em uma estrutura de uma camada superior” (Engelhardt, 2002, cit. por Padua, 

Dias e Lima, 2015). Assim, os princípios da sintaxe de Engelhardt resumem-se ao facto que 

uma representação gráfica é um objeto gráfico, e por sua vez, um objeto gráfico pode ser: 

– Um objeto gráfico elementar; 

– Um objeto gráfico composto, que consiste em: 

 Um espaço gráfico ocupado por ele; 

 Um conjunto de objetos gráficos contidos nesse espaço gráfico; 

 Um conjunto de relações gráficas em que esses objetos gráficos estão 

envolvidos. 



74 
 

De acordo com Padua, Dias e Lima (2015), como um objeto gráfico pode ser ele 

mesmo um objeto gráfico composto, esta decomposição pode ser aplicada recursivamente. 

Podemos considerar que uma representação gráfica complexa é como um ajuntamento de 

representações gráficas simples. Nesse sentido, é possível considerar que os objetos 

gráficos elementares são aqueles que estão presentes no nível mais baixo de 

decomposição, como sendo a unidade primária gráfica. Engelhardt (2002, cit. por Padua, 

Dias e Lima, 2015) acrescenta que os gráficos elementares podem ser divididos em 

pictóricos ou não pictóricos – sendo que os pictóricos são os objetos gráficos que variam 

num espectro de representação de imagens entre o realístico e o esquemático, enquanto 

que os não pictóricos se apresentam como formas abstratas (por exemplo, uma palavra ou 

um número). Sobre os espaços gráficos, Engelhardt (2002, cit. por Padua, Dias e Lima, 

2015) considera-os como sendo uma construção mental, que por sua vez é um resultado 

dos mecanismos da perceção visual humana, que envolvem os princípios da perspetiva e os 

princípios da psicologia de Gestalt. 
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4 – Ferramentas e técnicas de Visualização da Informação 

  

As atividades relacionadas com a Infografia fazem parte de uma área maior do 

conhecimento, o Design da Informação, tal como já foi explorado anteriormente. A 

Visualização de Dados permite analisar muitos dados ao mesmo tempo. Para que a 

informação seja transmitida de forma clara e objetiva, é necessário escolher técnicas de 

visualização apropriadas para uma boa legibilidade da informação (Padua, Dias e Lima, 

2015). Assim, a Visualização da Informação possui variadas técnicas e métodos para ser 

representada de forma eficaz nas plataformas digitais. De acordo com Souza (2007), as 

técnicas de Visualização da Informação baseiam-se em representações visuais e 

mecanismos interativos, de modo a que o utilizador seja capaz de compreender de forma 

mais eficiente um conjunto de informações que lhe são apresentadas. No entanto, mesmo 

antes da utilização de computadores ser algo comum para criar visualizações, a 

visualização de dados em duas ou três dimensões já era utilizada em suporte analógico 

(como por exemplo, papel), e as suas técnicas levavam já muitos anos de utilização e 

aplicação. Com o passar do tempo, quando os computadores começaram a ser utilizados 

para criar visualizações, também começou o desenvolvimento de diversas técnicas, além do 

aperfeiçoamento de técnicas existentes, com o objetivo de trabalharem com grandes 

volumes de dados e permitirem uma melhor interação com o utilizador (Branco, 2003).  

De acordo com Silva (2007), tratar e recuperar informações são duas atividades que 

podem ser bastante auxiliadas por conceitos e técnicas da área da Visualização da 

Informação. Ao combinar aspetos de Computação Gráfica, interfaces humano-computador e 

mineração de dados, a Visualização da Informação permite a apresentação de dados em 

formas gráficas (Gershon e Eick, 1997, cit. por Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001) e, 

por isso, pode ser utilizada no processo de gestão de informação, na medida em que as 

pessoas podem interagir diretamente com um conjunto de dados que representam uma 

determinada situação. Através deste processo e recorrendo à perceção visual por parte do 

utilizador, é possível que após uma interpretação dos dados, se alcance uma melhor 

compreensão da informação e se obtenham visões esclarecedoras sobre a situação em 

estudo e, posteriormente, se ganhem novos conhecimentos (Gershon e Eick, 1997, cit. por 

Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001) (Silva, 2007). 

Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001) lembram que uma das principais 

considerações a ser feita no processo de visualização está relacionada com qual técnica se 

deverá empregar numa determinada situação ou aplicação. Esta escolha está intimamente 
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ligada com o tipo de informação tratada e com as tarefas que o utilizador necessita realizar. 

Como é natural, as técnicas podem ir desde um simples gráfico ou histograma, até a 

representações gráficas mais ou menos complexas. 

Atualmente, várias técnicas de Visualização da Informação estão bastante 

difundidas, tendo aplicações em áreas como Geografia, Meteorologia, Medicina, Ciências 

Ambientais, Bioquímica, entre outras (Vaz e Carvalho, 2004, cit. por Souza, 2007). É nesse 

sentido que ao longo deste capítulo iremos abordar diversas técnicas de Visualização da 

Informação, bem como softwares indicados para estas técnicas. Como introdução a este 

capítulo, considerámos interessante colocar a perspetiva de Tufte sobre os diversos tipos de 

técnicas de Visualização da Informação, que podem ser vistos na Figura 41, ou a famosa 

visualização interativa denominada A Periodic Table of Visualization Methods20, da autoria 

de Lengler e Eppler, que divide as várias representações visuais em seis grupos (Data 

Visualization, Information Visualization, Concept Visualization, Strategy Visualization, 

Metaphor Visualization e Compound Visualization), tal como acontece na Tabela Periódica, 

tendo uma imagem ilustrativa de cada técnica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Figura 41 – Diagrama sobre os vários tipos de Visualização da Informação. 
Elaborado por Tufte. Fonte: visual-literacy.org. Retirado de jeannemarieolson.wordpress.com. 

                                                           
20

 A representação A Periodic Table of Visualization Methods pode ser consultada e explorada no seguinte link: 
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html. Consultado a 02-02-2016. 

http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
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4.1 – Tipos de dados e mapeamento visual 

Relembrando a definição de Card, Mackinlay e Scheiderman (1999) apresentada no 

primeiro capítulo, onde propõem que a Visualização consiste na “utilização de 

representações visuais de dados abstratos, suportadas por computador e interativas, para 

ampliar a cognição”; e de acordo com Silva (2007), para se aumentar a cognição é 

necessário existir um processo de mapeamento visual. Esse processo consiste em definir de 

maneira apropriada o modo como as estruturas de dados vão ser transformadas em 

estruturas visuais. No mapeamento de dados é necessário ter em atenção certos aspetos, 

tais como as características dos dados que irão ser representados; as propriedades visuais 

que podem ser utilizadas para representar esses dados; a interface humano-computador 

envolvida no processo; a visão e cognição humana. Ao definir o mapeamento visual dos 

dados, pretende-se estabelecer como cada atributo será representado, ou seja, quais 

propriedades gráficas e/ou espaciais se podem utilizar na sua representação.  

Além da representação visual dos dados e da visão humana, existe também uma das 

partes que possibilitam a interação humano-computador21 deste processo de visualizar 

informação – os dispositivos de representação de dados. Estes, podem ser extremamente 

diversos, quer a nível de tamanho físico, resolução de ecrã, dimensionalidade, quantidade 

de cores disponíveis ou presença/ausência de interatividade. É importante relembrar que 

esta variedade de características nos dispositivos pode dificultar a tarefa de definir um 

mapeamento visual, pois no caso de uma visualização ser projetada por mais do que um 

tipo de dispositivos e que possuam características diferentes entre si, isso pode exigir 

mapeamentos visuais distintos. Esses mapeamentos exploram cada um a sua efetividade 

das propostas gráficas, espaciais e temporais, e que estão disponíveis em cada respetivo 

dispositivo de visualização (Silva, 2007). 

De acordo com Romani e Rocha (2001, cit. por Souza, 2007), o processo de 

visualização acontece quando o ser humano captura os dados, analisa-os através de 

estruturas de representação e armazena na mente todas essas formas de representação 

para comunicar a alguém ou tomar uma decisão. Deste modo, iremos abordar inicialmente 

os tipos de dados e atributos existentes, para posteriormente ser mais fácil compreender 

como se processa o mapeamento visual dos dados. 

 

                                                           
21

 De acordo com Rocha e Baranauskas (2001, cit. por Souza, 2007), a interação humano-computador (IHC) está relacionada 
com implementação de sistemas computacionais interativos, a validação destes junto a utilizadores, e o estudo dos principais 
fenómenos que se encontram ao seu redor. Desse modo, os principais objetivos da interação humano-computador prendem-se 
com a criação de interfaces usáveis, seguras e funcionais, e a melhoria de certos aspetos relativos à utilidade, à efetividade e à 
usabilidade. 
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 4.1.1 – Tipos de dados 

 Yau (2013, pp. 6-7) descreve os dados, e o poder que eles possuem de uma forma 

muito interessante:  

“Aceita. Os dados podem ser aborrecidos se não souberes pelo que estás à 

procura, ou se não souberes sequer que existe algo para procurar neles. É apenas 

uma mistura de números e palavras que não possuem qualquer significado para 

além do seu valor em bruto. A melhor coisa sobre a Estatística e a Visualização é 

que elas te podem ajudar a olhar para além disso. Lembra-te, os dados são 

representações da vida real. Não são apenas um conjunto de números dentro de 

um balde. Existem histórias dentro desse balde. Existe significado, verdade, e 

beleza. E tal como a vida real, por vezes as histórias são simples e diretas; e outras 

vezes são complexas e rotativas. Algumas histórias pertencem a um livro de texto. 

Outras surgem sob a forma de romance. Cabe a ti, o estatístico, o programador, o 

designer, ou outro especialista de dados, decidir como contar essa história.”22 

Os dados são o ponto de partida para a Visualização da Informação (Card, Mackinlay 

e Scheiderman, 1999), descrevendo processos ou entidades que são objeto de análise ou 

de estudo (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001). Existem muitas formas que estes 

dados podem tomar, desde folhas de cálculo até livros de texto, embora possam ser 

representados ou transformados em matrizes variáveis, mas com possíveis perdas de 

informação (Card, Mackinlay e Scheiderman, 1999). 

Tendo em mente que os diferentes tipos de dados são sempre importantes por si 

mesmos (Card, Mackinlay e Scheiderman, 1999), e que diferentes autores classificam de 

forma semelhante a semântica de atributos e dados, embora com denominações 

ligeiramente diferentes (Spence, 2001; Card, Mackinlay e Scheiderman, 1999; Ware, 2004; 

cit. por Silva, 2007), apresentamos a perspetiva mais aceite e comum por parte dos 

investigadores da área. Assim, de acordo com Card, Mackinlay e Scheiderman (1999), 

Branco (2003), Nascimento e Ferreira (2005) e Silva (2007), os dados podem dividir-se em 

três categorias: 

– Nominais (ou categóricos) – conjunto de elementos distintos, sem uma relação de 

ordem entre eles. Este tipo de dados admite apenas que sejam iguais ou diferentes a outros 

                                                           
22

 No original: “Face it. Data can be boring if you don’t know what you’re looking for or don’t know that there’s something to look 
for in the first place. It’s just a mix of numbers and words that mean nothing other than their raw values. The great thing about 
statistics and visualization is that they help you look beyond that. Remember, data is a representation of real life. It’s not just a 
bucket of numbers. There are stories in that bucket. There’s meaning, truth, and beauty. And just like real life, sometimes the 
stories are simple and straightforward; and other times they’re complex and roundabout. Some stories belong in a textbook. 
Others come in novel form. It’s up to you, the statistician, programmer, designer, or data scientist to decide how to tell the story.” 



79 
 

dados. Exemplos deste tipo de dados são: “verde”, “azul”, “amarelo”, “vermelho”; “Ana”, 

“Pedro”, “Tiago”, “Sofia”. Branco (2003) inclui os dados ordinais dentro desta categoria, 

como uma subcategoria. 

– Ordinais – conjuntos de elementos distintos que apresentam necessariamente uma 

relação de ordem entre si, tais como classificações em faixas etárias, ou uma lista de datas 

históricas (tendo neste caso os dados um atributo temporal). Exemplos deste tipo de dados 

são “primeiro”, “segundo”, “terceiro”; “fácil”, “mediano”, “difícil”; 

– Quantitativos (ou numéricos) – faixa de valores numéricos em que é possível a 

aplicação de operações aritméticas. Esta categoria pode dividir-se em Intervalos (com 

valores discretos, que são ordenados e medidos em unidades fixas e iguais) e Razão (que 

representa uma faixa contínua de valores, sendo eles ordenados numa escala de medidas, 

na qual é definida um valor de referência zero), bem como alguns subtipos particulares que 

Branco (2003) cita, tais como datas, horas ou coordenadas espaciais. 

Como foi demonstrado, dados correspondem a determinados atributos, que podem 

ser caracterizados de acordo com diversos critérios (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 

2001). Assim, e de acordo com Freitas e Wagner (1995, cit. por Freitas, Chubachi, Luzzardi 

e Cava, 2001), os atributos possuem três critérios: 

– O primeiro atributo está relacionado com a classe (ou tipo) de informação que 

representam. Os atributos podem representar uma propriedade, e assim surgem os atributos 

com valores escalares, vetoriais ou tensoriais, que assumem valores inteiros ou reais, 

dentro de um certo intervalo. É igualmente possível que os atributos indiquem também a 

existência de um relacionamento, seja uma hierarquia ou uma ligação; 

– O segundo critério prende-se com o tipo de dado, ou seja, se o atributo pode 

assumir valores alfanuméricos, inteiros, reais ou simbólicos, sendo que este último 

representa a identificação de entidade/fenómeno relacionado; 

– Por fim, os dados podem ainda ser definidos de acordo com a dimensão e a 

natureza do domínio onde estão definidos. Desse modo, podem estar associados a um 

domínio unidimensional, bidimensional, tridimensional, ou n-dimensional. Este domínio pode 

ser contínuo, contínuo-discreto, ou discreto. 

Freitas e Wagner (1995, cit. por Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001) 

apresentam um resumo explicativo relativo a estes três critérios de caracterização dos 

atributos, que pode ser visto na Tabela 6: 
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Critério Classe Exemplo 

Classe de informação Categoria Género 

 Escalar Temperatura 

 
Vetorial 

Grandezas físicas associadas à 

dinâmica de fluídos 

 
Tensorial 

Grandezas físicas associadas à 

dinâmica de fluídos 

 Relacionamento Link num hiperdocumento 

Tipo dos valores Alfanumérico Género 

 Numérico (inteiro, real) Temperatura 

 Simbólico Link num hiperdocumento 

Natureza do domínio Discreto Marcas de automóveis 

 Contínuo Superfície de um terreno 

 Contínuo-discreto Anos (tempo discreto) 

Dimensão do domínio Unidimensional (1D) Fenómeno que ocorre no tempo 

 Bidimensional (2D) Superfície de um terreno 

 Tridimensional (3D) Volume de dados médicos 

 n-dimensional (nD) Dados de uma população 

Tabela 6 – Resumo da caracterização de dados, com exemplos práticos de cada tipo. 
Retirado de Freitas e Wagner (1995, cit. por Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001). 

Tory e Möller (2004) apresentam uma perspetiva que possui algumas semelhanças 

com a citada por Freitas e Wagner em 1995. De acordo com os autores, os dados possuem 

diversas características, tais como: 

– O número de variáveis independentes; 

– O número de variáveis dependentes; 

– Tipos de cada variável: 

 Escalar, vetor (que pode ser bidimensional, tridimensional, ou n-dimensional), 

tensorial ou possuir uma estrutura mais complexa; 

 Discreta (como por exemplo o número de pessoas numa cidade), ou contínua 

(como por exemplo a densidade populacional numa área metropolitana). Além 

disso, em muitos casos, os dados são discretos mas amostrados de uma fonte 

contínua (como por exemplo imagens médicas); 

 Nominal (quando não existe uma ordem natural nos dados – por exemplo 

“morango, maçã, laranja”), ordinal (quando os dados possuem uma ordem 
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natural – como em “um, dois, três”), de intervalo (quando existe uma distância 

métrica significativa entre quaisquer dois valores, o que permite que a aritmética 

possa ser aplicada neles – por exemplo a medida das temperaturas recorrendo a 

escalas de intervalo, como a Celsius), ou de rácio (que se caracteriza por uma 

variável de intervalo com um zero significativo – como exemplo, a escala de 

Kelvin é uma escala de rácio, pois possui um zero absoluto, ou seja, 0 K é a 

temperatura mais baixa possível).  

Bertin (1977, cit. por Ware, 2004) e Tweedie (1997, cit. por Tory e Möller, 2004) 

sugerem que existem duas formas fundamentais de representar visualmente os dados: 

valores de dados (que foram explicados no parágrafo anterior) e estruturas de dados (tais 

como hierarquias de ficheiros, ou grelhas retilíneas vs. grelhas curvas). Uma ideia 

semelhante é dividir os dados em entidades e relacionamentos (que são geralmente 

chamados de relações). As entidades são os objetos que desejamos visualizar, enquanto os 

relacionamentos definem as estruturas e padrões que relacionam as entidades umas com 

as outras. Por vezes, os relacionamentos são mostrados explicitamente; outras vezes 

descobrir relacionamentos é o propósito da visualização. Além disso, Tweedie (1997, cit. por 

Tory e Möller, 2004) apresenta também uma terceira forma para representação visual dos 

dados, que são os meta-dados. Os meta-dados são derivados de valores de dados ou de 

estrutura (ou seja, são dados sobre dados). 

Recordando a Visualização Científica e a Visualização da Informação, que foram 

analisadas e debatidas no primeiro capítulo desta dissertação, é agora possível 

compreender com maior clareza as suas diferenças no que toca à natureza dos dados. 

Assim, e de acordo com Tory e Möller (2004), a Visualização Científica é tipicamente 

categorizada pela dimensionalidade dos valores dos dados (número de variáveis 

independentes), e se os dados são escalares, vetoriais, tensoriais ou multivariados (tendo 

mais de uma variável dependente). A Visualização da Informação pode ser organizada de 

forma semelhante pelo tipo de dados, sendo que uma categoria comum são as bases de 

dados multidimensionais, textos, grafos ou esquemas em árvore. 

 

 4.1.2 – Mapeamento visual dos dados 

De acordo com Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001), um modelo de referência 

de visualização possibilita a identificação dos componentes essenciais a serem 

considerados na utilização de uma determinada técnica ou no desenvolvimento de uma 
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nova. Assim, em 1990, Haber e McNabb propuseram um esquema simples, onde os dados 

são filtrados, posteriormente mapeados para uma representação geométrica e, por fim, 

passam por um processo de geração de imagem (rendering) (Freitas, Chubachi, Luzzardi e 

Cava 2001) (Figura 42). 

Figura 42 – Esquema proposto por Haber e McNabb, em 1990. Retirado de Freitas, Chubachi, 
Luzzardi e Cava (2001). 

 Também outros autores propuseram modelos alternativos, mais detalhados, onde 

está explicitamente representado o estado dos dados. Entre esses autores, destacamos o 

modelo de Chi (2000), denominado Data State Reference Model. Nele, define quatro etapas 

sequenciais para os dados: valor (dados em bruto); abstração analítica (meta-informação); 

abstração visual (informação possível de visualizar através de uma técnica de visualização); 

e visualização (o produto final, que é visualizado e interpretado pelo utilizador). Para operar 

a transição de um estado para outro, o autor define três tipos de operadores de 

transformação: transformação de dados (operador que gera uma abstração analítica a partir 

dos dados em bruto); transformação de visualização (operador que gera uma abstração 

visual); e transformação de mapeamento visual (que gera uma visualização a partir da 

informação contida na abstração visual) (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Data State Reference Model de Chi. Adaptado de Chi (2000). 
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Card, Mackinlay e Scheiderman (1999) apresentam também um modelo, que é 

amplamente considerado como um dos mais aceites e difundidos por parte dos autores da 

área. Segundo os autores, a Visualização como uma sequência de mapeamentos 

“ajustáveis” de dados para uma representação visual pode ser descrita como a possibilidade 

da interação do utilizador com o espaço de informação, a fim de alcançar o que foi chamado 

de cristalização do conhecimento. 

 Deste modo, os autores apresentaram um modelo de referência para construir 

visualizações que, de acordo com Nascimento e Ferreira (2005), é um refinamento do 

esquema apresentado na Figura 44. 

Figura 44 – Processo simplificado do processo de Visualização da Informação recorrendo ao 
computador. Adaptado de Nascimento e Ferreira (2005). 

Esta figura apresenta, de um modo simplificado, um processo automatizado de 

Visualização da Informação, onde uma imagem é produzida a partir de dados de entrada. 

Nascimento e Ferreira (2005) chamam a atenção para o facto de que este processo poderia 

ser denominado de Visualização de Dados, e não estaria errado chamar-lhe assim. No 

entanto, preferem utilizar o termo Visualização da Informação, pois o objetivo é obter 

informações das relações entre os dados, e retirar conhecimento disso, e não apenas 

observar os dados e os seus valores de forma isolada. 

A proposta de Card, Mackinlay e Scheiderman (1999) prevê a divisão do processo de 

gerar uma imagem para um conjunto de dados em três etapas (Figura 45). 
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Figura 45 – Esquema do processo de visualização. 
Adaptado de Card, Mackinlay e Scheiderman (1999). 

 Neste esquema, a primeira etapa é designada por transformações dos dados. Os 

dados brutos, quer tenham sido recolhidos ou gerados através de algum processo, após 

algumas operações de formatação e/ou normalização, são transformados em 

representações lógicas mais estruturadas, normalmente em tabelas – ou seja, descrições 

relacionais que incluem meta-dados (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001) 

(Nascimento e Ferreira, 2005) (Gomes, 2011). Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001) 

relembram que além das tabelas, os dados podem ser representados em outros tipos 

diferentes de estruturas, dependendo da aplicação. Durante este processo pode ocorrer a 

eliminação de dados redundantes, errados ou incompletos, bem como a filtragem e o 

agrupamento dos dados relevantes. Além disso, também pode ser feita a adição de novas 

informações, como, por exemplo, resultados de cálculos de análises estatísticas realizadas 

sobre os dados brutos, ou mesmo reorganizar o conjunto de dados, classificando-o, por 

exemplo (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001) (Nascimento e Ferreira, 2005). 

Nascimento e Ferreira (2005) propõem um método simples para organizar os dados em 

tabelas, criando uma linha para cada dado, e uma coluna para cada atributo diferente dos 

dados. Deste modo, a quantidade de linhas representa o número total de dados a serem 

visualizados, e o total de colunas mostra a dimensão dos dados. 

 A tarefa seguinte é o mapeamento visual. Esta tarefa serve como uma ponte 

intermediária entre a etapa de tratamento de dados (anterior) e a etapa que envolve a forma 

visual (posterior) (Branco, 2003). Aqui, o objetivo é construir uma estrutura visual que 

consiga representar visualmente os dados da tabela (Nascimento e Ferreira, 2005), ou 

qualquer que tenha sido a estrutura adotada para a representação dos dados. 
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De acordo com Nascimento e Ferreira (2005), todas as estruturas visuais podem ser 

divididas em três partes: substrato espacial, marcas e propriedades gráficas das marcas. 

Assim, o substrato visual caracteriza o espaço para a visualização, sendo normalmente 

representado por eixos, tais como os eixos x e y do plano cartesiano; as marcas visuais são 

símbolos gráficos utilizados para representar os itens de dados (tais como pontos, figuras 

geométricas simples, linhas, áreas, volumes ou glifos) (Figura 46); as propriedades gráficas 

das marcas são os atributos visuais que caracterizam as mesmas (Figura 47). 

Figura 46 – Exemplos de tipos de marcas visuais. 
Adaptado de Nascimento e Ferreira (2005). 

Figura 47 – Exemplos de propriedades gráficas das marcas. 
Adaptado de Nascimento e Ferreira (2005). 

De forma sucinta, o mapeamento visual consiste na associação entre os dados e as 

suas representações gráficas num substrato visual. Cada atributo dos dados pode ser 

associado a propriedades gráficas das marcas (Nascimento e Ferreira, 2005). De acordo 

com Gomes (2011), na fase de rendering é utilizado um sistema visual que suporte os dados 

já formatados, o que concebe uma imagem de visualização dos dados abrangidos – o que 

nos mostra a importância que o mapeamento possui dentro da Visualização da Informação. 
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Por fim, na última fase ocorrem as transformações visuais, em que as tabelas 

relacionais são mapeadas para estruturas ou representações visuais, e posteriormente 

exibidas em vistas ou imagens (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001). De acordo com 

Nascimento e Ferreira (2005), nesta fase é possível modificar e alargar as estruturas visuais 

de modo interativo, através de operações básicas, tais como: 

– Testes de localização, que permitem obter informações adicionais sobre um 

determinado item da tabela de dados; 

– Controlo de pontos de vista, o que permite a ampliação, redução e deslocamento 

da imagem, com o objetivo de oferecer visões diferentes da mesma; 

– Distorções da imagem, com o fim de criar ampliações de uma região específica, 

em detrimento de outra. 

A escolha de uma representação gráfica ajustada aos dados e que seja capaz de 

considerar de forma adequada os princípios da perceção humana não é uma tarefa simples 

(Gomes, 2011). Na verdade, essa tarefa pode-se considerar como um desafio dentro da 

Visualização da Informação. Nascimento e Ferreira (2005) lembram que os mecanismos de 

interação implementados nesta etapa dão a possibilidade ao utilizador de explorar diferentes 

cenários, para um melhor entendimento dos dados visualizados. Por outro lado, o esforço da 

exploração dos dados é maioritariamente realizado pelo computador, uma vez que os 

cálculos e a possível recriação da imagem são efetuados por ele, ao contrário do utilizador, 

que apenas tem a tarefa de observar o que acontece quando a visualização se modifica. 

 

4.2 – Técnicas hierárquicas 

De acordo com Branco (2003), em certas técnicas, a representação visual reflete 

diretamente as características próprias do tipo de dados aí expostos. Nestas técnicas, o 

espaço multidimensional dos dados é dividido em subespaços que são organizados e 

mostrados de forma hierárquica, de modo a projetar ou embutir os espaços uns dentro dos 

outros. Essas técnicas são denominadas de técnicas hierárquicas, uma vez que a própria 

natureza dos dados apresenta uma correlação nítida entre níveis de dados e/ou 

subconjuntos. Também Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001) apontam que os 

conjuntos de dados com uma organização hierárquica são largamente utilizados na 

demonstração de técnicas de visualização. Neste ponto iremos explorar diversas técnicas 

com cunho hierárquico, e compreender as suas metodologias e objetivos. 
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A técnica Bifocal Display, apresentada em 1982 por Spence e Apperley no seu artigo 

Data base navigation: an office environment for the professional, tem como objetivo 

apresentar os vários itens de informação (que podem ser documentos, figuras ou gráficos) 

em três áreas diferenciadas. A área central é aquela que contém a informação que está em 

destaque, enquanto as informações menos relevantes são apresentadas nas zonas laterais. 

Para evidenciar o destaque da informação principal, a parte central ocupa uma maior área 

do que as duas partes laterais, sendo por isso exibida de uma forma distorcida (Figura 48). 

Por norma, a distorção é feita na direção do eixo X (abcissas), embora possa também ser 

aplicada no eixo Y (ordenadas) (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001). De acordo com 

Spence e Apperley (1982), a técnica Bifocal Display apresenta variadas vantagens, entre 

elas a possibilidade de poder fornecer acesso a volumes de informação relativamente 

grandes ou requerer muito pouca habilidade especializada ao utilizador, sendo apenas 

necessário apontar, tocar, gesticular ou comandos de voz para poder utilizar esta técnica. O 

mesmo conceito foi utilizado de forma modificada por Mackinlay, Robertson e Card, em 

1991, na Perspective Wall, onde o espaço de informação é mapeado num retângulo 

horizontal, o qual é dobrado para trás nos limites da direita e da esquerda da área central, 

criando assim uma perspetiva 3D do resultado, tal como se de uma parede ou um folheto 

desdobrável se tratasse, e como o próprio nome da técnica indica (Freitas, Chubachi, 

Luzzardi e Cava, 2001) (Nascimento e Ferreira, 2005) (Figuras 48 e 49). Carvalho e Marcos 

(2009) classificam a Perspective Wall como “uma metáfora de montra de informação”.  

  
  
  
  
  
  
  
Figura 48 – Exemplo de uma representação visual na técnica Bifocal Display (à esquerda) e na 

Perspective Wall (à direita). Retirado de Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001). 

  

 

 

 

  
  
  
  

Figura 49 – Exemplo de Perspective Wall. Retirado de Card, Mackinlay e Scheiderman (1999). 



88 
 

Uma outra técnica denominada Cone Tree foi apresentada em 1991 por Robertson, 

Mackinlay e Card no artigo Cone Trees: Animated 3D Visualizations of Hierarchical 

Information. A técnica representa em 3D uma informação hierárquica em forma de árvore, 

tal como o nome indica. Nesse esquema, o elemento-raiz da árvore é representado por um 

retângulo, que se localiza no vértice de um cone transparente, tendo todos os seus "filhos" 

(ramificações) dispostos na base circular do cone. Entre cada nível da árvore, os cones 

apresentam a mesma altura; no entanto, os seus diâmetros são reduzidos de um nível para 

outro, para que assim toda a estrutura da árvore seja visível na área disponível do ecrã. 

Deste modo, a técnica permite a visualização hierárquica da estrutura na íntegra, ou quase 

na totalidade, sem haver necessidade de fazer scrolling no ecrã, mas que ao mesmo tempo 

permita a supressão ou exibição de alguns elementos diferentes durante a navegação. Para 

uma melhor exploração da árvore, alguns recursos computacionais como a rotação, a 

animação ou o zoom permitem um acesso rápido às informações apresentadas, com uma 

boa orientação para visualização (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001) (Branco, 2003) 

(Carvalho e Marcos, 2009) (Figura 50). Robertson, Mackinlay e Card (1991) apontam que a 

técnica Cone Tree pode ser aplicada em variadas situações, tais como a gestão de módulos 

de software, de documentos e navegadores de trabalho na rede local, ou classes orientadas 

a objetos navegadores. Além disso, e de acordo com Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava 

(2001), Cam Trees e Reconfigurable Disc Trees são variações da técnica Cone Trees, com 

representação horizontal da hierarquia, no primeiro caso, e uso de discos no lugar de cones 

para reduzir a oclusão de vértices, no segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Exemplo esquemático da técnica Cone Tree. 

Retirado de Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001). 
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 Em 1991, Johnson e Shneiderman criaram uma nova abordagem utilizando o 

espaço do ecrã na totalidade para representar elementos de informação, ao invés de utilizar 

objetos geométricos, como vimos na Cone Tree. Esta técnica é chamada de TreeMaps, e 

tem como objetivo visualizar a informação tanto de forma quantitativa como hierárquica, e 

em especial nas árvores com distribuição equilibrada de ramos. A técnica consiste em 

representar o nível mais alto da hierarquia como uma região retangular que preencha todo o 

espaço de desenho. De seguida, os níveis mais baixos são desenhados de forma recursiva 

como retângulos dentro da região maior. Para manter a estrutura e coerência do esquema, o 

tamanho de cada retângulo é proporcional ao número de itens nos níveis imediatamente 

abaixo na hierarquia (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001) (Nascimento e Ferreira, 

2005) (Carvalho e Marcos, 2009) (Figura 51). Esta abordagem, conhecida como space-

filling, deu origem a outras como Cushion TreeMaps, Information Slices e a interface do 

Sunburst (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001). 

Figura 51 - Exemplo de uma TreeMap. Fonte: highcharts.com 

A técnica Information Slices foi desenvolvida por Andrews e Heidegger em 1998, a 

partir da já citada técnica TreeMaps. Utiliza um ou mais discos semicirculares para assim se 

visualizarem hierarquias com vários níveis em duas dimensões, de uma forma compacta. 

Deste modo, cada disco representa uma hierarquia de múltiplos níveis – geralmente entre 5 

e 10 níveis são visualizados em cada disco. Em cada nível da hierarquia, os "filhos" são 

dispostos no espaço de acordo com seu tamanho. Quando se trata de grandes hierarquias, 
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por norma representam-se utilizando uma série de discos em cascata. Nesta técnica, uma 

fatia do disco semicircular é expandida para uma área à direita da primeira, também como 

um semicírculo. Para exibir mais do que dois níveis de uma hierarquia, os superiores são 

representados por ícones (Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava, 2001) (Figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 – Exemplo de Information Slices. Retirado de Andrews e Heidegger (1998). 

Ainda dentro dos esquemas em árvore, podemos destacar a técnica Hyperbolic Tree, 

(ou Browser Hiperbólico), proposta por Lamping, Rao e Pirolli em 1995, que representa 

hierarquias através de um layout radial, dispostas num plano hiperbólico, mapeado num 

disco de duas dimensões e projetado no ecrã. Para além disto, a técnica apresenta aspetos 

de construção como o efeito Fisheye (Furnas, 1999, cit. por Freitas, Chubachi, Luzzardi e 

Cava, 2001), que são aliados a mecanismos simples de navegação através da indicação de 

um vértice de interesse. Este vértice é mostrado no centro da representação, em detalhe, 

enquanto a área de contexto é mantida pela apresentação do que resta do diagrama, com 

vértices que vão diminuindo de tamanho, até serem omissos na borda do círculo. Isto 

significa que há mais espaço disponível para se compactar informações à medida que se 

aproxima da periferia do desenho, o que se torna vantajoso. É mais apropriada a utilização 

destas árvores nos casos de árvores com graus variados de profundidade nas hierarquias. 

Na verdade, a Hyperbolic Tree consegue disponibilizar cerca de dez vezes mais vértices de 

uma árvore do que utilizando uma visualização no plano cartesiano. (Freitas, Chubachi, 

Luzzardi e Cava, 2001) (Nascimento e Ferreira, 2005) (Carvalho e Marcos, 2009) (Figura 

53). 



91 
 

 A técnica Fisheye (literalmente, "olho de peixe"), referida acima, produz um efeito 

semelhante ao de um olho de um peixe ou de uma lente de aumento, tal como o nome 

indica. Nesse sentido, a técnica permite uma visão mais detalhada de uma zona de 

interesse, sem haver perda da informação que está à volta, recorrendo a uma taxa maior de 

ampliação no centro da zona de interesse e decrescente no sentido da periferia da imagem. 

Esta técnica foi inicialmente proposta por Furnas, em 1981, tal como já foi abordado no 

capítulo relativo à História da Infografia. Embora a técnica possa ser utilizada para 

visualização de texto (como se se tratasse de uma lupa), na maior parte das vezes é 

aplicada para a visualização de imagens (Nascimento e Ferreira, 2005) (Figura 54). 

Juntando algumas características da abordagem hiperbólica e space-filling, citadas 

acima, foi criada uma nova técnica em 2001, por Cava e Freitas. Esta técnica consiste numa 

hierarquia que é exibida através de um diagrama composto por duas áreas conexas – uma 

área de contexto e uma área de detalhe. Inicialmente, a raiz da hierarquia encontra-se no 

foco da área de detalhe, não havendo qualquer diagrama na área de contexto. No entanto, 

quando um nó é selecionado, este passa a estar em destaque na área de detalhe, sendo 

que o "nó pai" passa a ser o destaque na área de contexto. Estes destaques definem áreas 

circulares e são separados por uma distância que é calculada de forma arbitrária, o que 

deste modo permite ao utilizador uma visão detalhada da "subárvore" que contém o nó de 

interesse, sem que a perceção da hierarquia completa seja perdida no processo de 

visualização. O efeito Fisheye é obtido através do cálculo do tamanho dos nós e da 

Figura 53 – Exemplo de Hyperbolic Tree. 
Retirado de Lamping, Rao e Pirolli (1995). 

 Figura 54 – Exemplo da técnica Fisheye aplicada 
num mapa da região central de Washington. 
Retirado de Friendly (2009). 
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distância que vai do centro do nó aos focos. Assim, seguindo o efeito lógico, os nós mais 

distantes dos focos são menos detalhados do que os nós mais próximos (Figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Representação da técnica proposta por Cava e Freitas, em 2001. 
Á esquerda é possível ver a área de contexto, e à direita, a área de detalhe. 

Retirado de Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001). 

Por fim, apresentamos a técnica Dimensional Stacking (Branco, 2003), que consiste 

em subdividir o espaço n-dimensional em espaços bidimensionais. De acordo com Keim 

(1996, cit. por Branco, 2003) e Wong e Bergeron (1997, cit. por Branco, 2003), ao contrário 

das outras técnicas hierárquicas, a Dimensional Stacking não necessita de funções ou 

regras extra para que se consigam desenhar os dados na representação (Figura 56). Esta 

técnica mostra ser um método interessante quando se utiliza na deteção de agrupamentos, 

de pontos com comportamentos discrepantes, ou de padrões (Hoffman e Grinstein, 1999, 

cit. por Branco, 2003). No entanto, a técnica apresenta também desvantagens, tais como a 

limitação dos atributos que podem ser visualizados, ou o número de valores distintos que 

um mesmo atributo pode assumir. Também o arranjo hierárquico dos atributos influencia 

fortemente o processo de análise dos dados, pois os atributos mais importantes devem estar 

posicionados mais externamente. 

 

 

 

 

Figura 56 – Modelo conceitual da técnica Dimensional Stacking. 
Retirado de Ankerst (2001, cit. por Branco, 2003). 
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Para além das técnicas hierárquicas, existem também diversos softwares indicados 

para a criação de visualizações hierárquicas. Souza (2007) realizou um estudo detalhado 

sobre alguns desses softwares, que são: aiSee, Ariadne, GraphViz, TouchGraph, 

GraphMiner, HyperPop, WebVis e Prefuse23. Estas ferramentas possuem um modelo de 

arquitetura diferente entre elas, bem como os algoritmos utilizados para a obtenção de 

resultados; no entanto, de acordo com Coelho (2004, cit. por Souza, 2007), todas têm como 

objetivo implementar a visualização das relações entre os dados. 

 

4.3 – Desenho de grafos e visualização de grafos 

 Antes de explorar a técnica de Desenho de Grafos, é importante definir o que é um 

grafo, para melhor compreensão do tópico. Assim, grafos são modelos matemáticos 

intuitivos e com uma poderosa abstração de dados, que consistem em elementos e 

conexões binárias entre eles, num conjunto de vértices e arestas. Por norma, os vértices 

representam objetos concretos ou abstratos em diversas áreas do conhecimento humano, e 

as arestas indicam relações entre esses objetos. De uma forma geral, um grafo consiste 

numa série de vértices e arestas, onde uma aresta é utilizada para conectar dois vértices no 

grafo, e assim criar relações (Nascimento e Ferreira, 2005) (Souza, 2007) (Liu, Cui, Wu e 

Liu, 2014) (Figura 57). 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Exemplos de grafos simples. 

De acordo com Di Battista et al. (1999, cit. por Nascimento e Ferreira, 2005) a 

técnica de Desenho de Grafos é uma das técnicas de visualização utilizada com mais 

frequência para demonstrar relações entre objetos ou pessoas e estruturas hierárquicas. 

Esta técnica tem aplicações em áreas muito variadas, tais como na microeletrónica para 

desenho de circuitos VLSI (Very-large-scale integration); na Engenharia de Software para 

                                                           
23

 Para mais detalhes sobre os softwares estudados por Souza em 2007, por favor consultar 
https://www.researchgate.net/publication/266346700_AVALIACAO_DE_TECNICAS_DE_VISUALIZACAO_DE_INFORMACOE
S_NA_WEB_ESTUDO_DE_CASO_-MAPA_DO_SITE_DO_UNIRITTER, a partir da página 36. Consultado a 19-10-2017. 

https://www.researchgate.net/publication/266346700_AVALIACAO_DE_TECNICAS_DE_VISUALIZACAO_DE_INFORMACOES_NA_WEB_ESTUDO_DE_CASO_-MAPA_DO_SITE_DO_UNIRITTER
https://www.researchgate.net/publication/266346700_AVALIACAO_DE_TECNICAS_DE_VISUALIZACAO_DE_INFORMACOES_NA_WEB_ESTUDO_DE_CASO_-MAPA_DO_SITE_DO_UNIRITTER
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representar estruturas modulares de programas e a hierarquia de classes e de objetos 

(principalmente nas linguagens visuais e nas ferramentas de desenvolvimento de sistemas); 

em trajetórias de mapas; em aplicações CAD para facilitar a análise e a manipulação de 

dados; em sistemas de telefonia para ilustrar uma rede de chamadas telefónicas numa 

determinada região ou país; ou em ambientes de comunidade virtual para apresentar 

contactos e redes sociais (Nascimento e Ferreira, 2005) (Liu, Cui, Wu e Liu, 2014). 

 Como é natural, um grafo simples, com poucos dados, é fácil de se entender. No 

entanto, o mesmo não ocorre quando a quantidade de dados cresce para os milhares 

(Carvalho e Marcos, 2009) (Figura 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Exemplo de grafo complexo. Elaborado por Hirakata (2015). 

Devido a isso, é necessário criar técnicas que facilitem o desenho de grafos e, 

consequentemente, a sua compreensão por parte do leitor. Como Branco (2003) indica, o 

objetivo principal é que seja possível visualizar grafos volumosos, usando técnicas que 

mapeiem as características de um determinado grafo, de maneira clara e rápida. Como 

Nascimento e Ferreira (2005, p. 1279) apontam, “se os dados representam relações entre 

objetos, uma forma efetiva de visualizá-los é construir um grafo que descreva essa relação e 

gerar um desenho do mesmo”. Nesse sentido, os autores indicam que para um desenho 

final com qualidade, o processo de Desenho de Grafos deve envolver três etapas: 
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1 – Escolher um padrão gráfico para vértices e arestas, sendo que o padrão gráfico é 

que determina a forma com que os vértices e as arestas são representados 

geometricamente; 

2 – Definir critérios que determinam a qualidade estética do desenho; 

3 – Produzir um desenho com o padrão gráfico adotado que satisfaça os critérios 

estéticos definidos. 

De acordo com Nascimento e Ferreira (2005), quando falamos de grafos planares, 

ou seja, grafos que admitem um desenho planar (sem cruzamento entre arestas), estamos a 

referenciar a classe mais bem estudada na área do Desenho de Grafos. Isso deve-se a dois 

motivos: estes grafos são largamente aplicados, principalmente no projeto de circuitos VLSI, 

já citados anteriormente, e também devido ao facto de estarem associados a muitos 

conceitos e problemas teóricos de elevada importância na área da Teoria dos Grafos. 

Assim, os autores indicam igualmente os três passos que em geral se utilizam para construir 

um bom grafo planar, a saber: 

1 – Efetuar um teste de planaridade que, tal como o nome indica, consiste em 

verificar se o grafo que irá ser desenhado é, de facto, planar; 

2 – Construir uma representação planar; 

3 – Utilizar a representação planar para produzir um desenho seguindo algum padrão 

gráfico. 

Branco (2003) afirma que as técnicas podem ser subdivididas de acordo com a 

dimensionalidade visual da representação, ou seja, em 2D ou 3D. Um grafo 2D tem como 

propriedades técnicas (existentes ou não, dependendo das situações) a planaridade, que 

consiste no não cruzamento de arestas; a ortogonalidade, que consiste na existência de 

apenas linhas ortogonais; e a propriedade de distribuição em grade, pois as coordenadas 

dos vértices são números inteiros. Por outro lado, um grafo 2D possui igualmente 

propriedades estéticas, objetivando a otimização, que são um número mínimo de 

cruzamentos; uma exibição ótima de simetria e de agrupamentos; distribuição uniforme dos 

vértices; e comprimento uniforme das arestas. Marques Neto et al. (2007, cit. por Souza, 

2007) classificam a maioria dos algoritmos utilizados para a visualização de grafos de uma 

outra forma, dividindo-os em dois tipos: de força dirigida e de desenho orientado a nível. 

Assim, os algoritmos de força dirigida utilizam arestas para montar ou desenhar um grafo, 

de modo a que a estrutura resultante seja intuitiva para o indivíduo. Por outro lado, os 
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algoritmos de desenho orientado a nível são geralmente utilizados em grafos dirigidos. Para 

isso, os nós encontrados devem ser distribuídos em camadas horizontais, para de seguida 

serem organizados de modo a que minimizem o cruzamento de arestas. 

Numa outra perspetiva, Landesberger et al. (2001, cit. por Liu, Cui, Wu e Liu, 2014) 

dividem os grafos em duas categorias distintas: estáticos e dinâmicos, com base na sua 

dependência do tempo. 

Dentro dos grafos estáticos, encontramos os diagramas node-link que, de acordo 

com Liu, Cui, Wu e Liu (2014), foram o método visual mais utilizado para representar grafos 

ao longo dos séculos. Devido ao elevado poder intuitivo destes diagramas, os 

investigadores introduziram variadas tecnologias que tiram partido deste tipo de 

representação. No entanto, com o desenvolvimento recente no trabalho de visualização, os 

investigadores da área começaram gradualmente a preocupar-se em encontrar novos 

algoritmos de layout, para assim estudarem a usabilidade em várias aplicações. Neste 

contexto, podemos citar o estudo de utilizadores realizado por Burch et al. (2011, cit. por Liu, 

Cui, Wu e Liu, 2014), que teve como objetivo comparar a legibilidade dos diagramas node-

link e das representações space-filling. Eles concluíram que os resultados em space-filling 

são mais eficientes no que toca a questões de espaço mas, em contrapartida, são mais 

difíceis de interpretar. Os autores apontam também que, em particular, os layouts de árvores 

ortogonais superam de forma significativa os layouts de árvores radiais para determinadas 

tarefas, e dão para isso o exemplo de "encontrar o antepassado menos comum de um 

conjunto de nós de folha marcados". Numa outra perspetiva, Yuan et al. (2012, cit. por Liu, 

Cui, Wu e Liu, 2014) argumentam que um bom layout não pode ser conseguido 

simplesmente através de algoritmos automáticos e, por isso, precisa de interação por parte 

dos utilizadores. Nesse sentido, propuseram uma estrutura que, de forma automática, marca 

e mantém os layouts de subgrafos individuais que foram submetidos por vários utilizadores. 

Além dos diagramas node-link, existem também representações alternativas de 

grafos estáticos, tais como a representação tradicional de matrizes, que é adequada para a 

visualização de grafos com elevada densidade, devido à sua codificação visual não-

sobreposta das arestas. No entanto, este tipo de representação pode ser ineficaz quando se 

trata de grafos dispersos. Para isso, Dinkla et al. (2012, cit. por Liu, Cui, Wu e Liu, 2014) 

criaram "matrizes de adjacência comprimida", que têm como objetivo a visualização de 

grafos esparsos como, por exemplo, redes de regulação de genes. Na sua representação, 

cada componente ligado de forma fraca é tratado como uma rede separada e, devido a isso, 

colocado em conjunto para criar uma visualização dinâmica e compacta. 
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Por outro lado, ao referir a outra vertente da classificação de grafos – os grafos 

dinâmicos – temos como exemplos visualizações de grafos que recorrem a animações, a 

abordagens baseadas em linhas de tempo, ou a visualizações in-situ. As animações são 

uma forma natural de ilustrar as mudanças ao longo do tempo, uma vez que podem 

preservar um mapa mental criado de forma efetiva (Bender-deMoll e McFarland, 2006, cit. 

por Liu, Cui, Wu e Liu, 2014). Nesse sentido, já variadas tentativas foram executadas com o 

objetivo de visualizar grafos dinâmicos, recorrendo para isso a técnicas de animação; no 

entanto, um estudo realizado por Archambault et al. (2011, cit. por Liu, Cui, Wu e Liu, 2014) 

demonstrou que a preservação de um mapa mental não ajuda muito na obtenção de 

informações sobre grafos animados dinâmicos. Como resultado, os métodos recentes têm-

se focado mais na representação de grafos dinâmicos de uma forma estática, sendo que 

desse modo, as linhas de tempo ou pequenos múltiplos são dois métodos bastante 

utilizados para se codificar a dimensão do tempo de forma estática. 

Abordagens baseadas em linhas de tempo codificam o tempo como um eixo e, de 

seguida, desenham e alinham o grafo em cada ponto do tempo na linha de tempo. Desse 

modo, os grafos que preferencialmente são representados como diagramas node-link 2D, 

necessitam ser comprimidos para um espaço 1D, o que tem como efeito a redução drástica 

da legibilidade do mesmo e, consequentemente, aumenta a confusão visual. Para resolver 

este problema, Burch et al. (2011, cit. por Liu, Cui, Wu e Liu, 2014) desenvolveram o 

splatting de margens paralelas para a visualização dinâmica de grafos escaláveis. No 

sistema desenvolvido, as mudanças ao nível de tempo dos grafos são codificadas em 

texturas que posteriormente são sintetizadas a partir de distribuições de margens. 

Para finalizar a temática relativa aos grafos dinâmicos, a visualização in-situ foi 

proposta por Hadlak et al. (2011, cit. por Liu, Cui, Wu e Liu, 2014) e permite que os 

utilizadores selecionem de forma interativa múltiplas regiões e escolham layouts adequados 

para os dados selecionados por eles.  

 

4.4 – Técnicas orientadas às características dos dados 

As técnicas de visualização podem também ser classificadas de acordo com a 

natureza dos dados representados, indo desde as técnicas unidimensionais às 

multidimensionais (quando n, que representa a dimensão dos dados, é maior que três). 

Relativamente à dimensão do substrato visual, Card, Mackinlay e Scheiderman 

(1999, cit. por Nascimento e Ferreira, 2005), apresentam uma discussão detalhada sobre a 
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utilização de estruturas dimensionais. De acordo com os autores, as estruturas 1D 

(unidimensionais) são regularmente utilizadas para a apresentação de documentos em texto 

ou linhas de tempo e podem ser combinadas com um segundo ou terceiro eixo, para 

mostrar comparações entre valores. As estruturas 2D (bidimensionais) são, por norma, 

gráficos de linhas, barras, circulares e mapas, e como é do conhecimento comum, são 

frequentemente utilizadas para apresentar dados estatísticos, descrever funções 

matemáticas ou visualizar informações geográficas. A Figura 59 ilustra de forma clara as 

várias técnicas para representação dos dados em duas dimensões. Também as técnicas 

Foco+Contexto e Overview+Detail podem ser utlizadas para visualizar dados lineares (com  

uma dimensão) e bidimensionais (Nascimento e Ferreira, 2005), 

Figura 59 – Diagrama sobre os vários tipos de representações 2D. 
Elaborado por Andrew Abela (2006). 

As técnicas Foco+Contexto têm por objetivo apresentar uma visão geral dos dados a 

serem visualizados, variando a escala de apresentação da imagem. Possuem a 

particularidade de destacarem uma região de interesse (que é o foco) através de uma 

ampliação suave do mesmo, enquanto que por norma, se procura ampliar a região de 

interesse, compactando o resto da imagem (o contexto). Exemplos de variações desta 

técnica são a técnica Fisheye, a Hyperbolic Tree (ou Browser Hiperbólico) (Nascimento e 

Ferreira, 2005), a Streching Rubber Sheet (que consiste em esticar uma “folha elástica”), ou 
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a Oriented Distorted Displays (que como o nome indica, é uma distorção orientada de 

visores) (Carvalho e Marcos, 2009). Para além das variações, existem igualmente outras 

técnicas de visualização baseadas em Foco+Contexto, tais como a Perspective Wall e Table 

Lens (Nascimento e Ferreira, 2005). Todas estas técnicas já foram exploradas no ponto 

relativo às técnicas hierárquicas, com exceção da Table Lens, que considerámos não se 

enquadrar dentro das visualizações hierárquicas. Essa técnica foi proposta por Rao e Card 

em 1994, e consiste na visualização de uma tabela onde os dados de interesse aparecem 

expandidos, enquanto os itens restantes são apresentados de forma compactada. As linhas 

da tabela são vistas como colunas de pixels. Deste modo, a técnica possibilita interação por 

parte do utilizador para focar linhas ou colunas, o que causa a ampliação das mesmas, 

enquanto mantém compactado o contexto ao seu redor. Devido a isso, é possível afirmar-se 

que é uma forma efetiva para o entendimento de dados numéricos e categóricos 

multidimensionais (Nascimento e Ferreira, 2005). 

Para além da já citada técnica Foco+Contexto, existe uma abordagem semelhante, 

mas que não utiliza distorções. Essa técnica é chamada de Overview+Detail, e tem por 

objetivo mostrar uma visão geral dos dados, como uma figura reduzida numa região do ecrã 

(o overview), enquanto apresenta um subconjunto dos dados de modo ampliado e detalhado 

numa outra região (o detail). A técnica funciona através do processo de sincronização da 

região ampliada com a visão geral, através de uma pequena marca visual na figura 

reduzida, indicando que parte dos dados foi ampliada. Esta abordagem é frequentemente 

utilizada em editores e visualizadores de documentos de texto e de imagens (Nascimento e 

Ferreira, 2005). 

Ainda de acordo com Card, Mackinlay e Scheiderman (1999, cit. por Nascimento e 

Ferreira, 2005), as estruturas 3D (tridimensionais) são mais utilizadas para combinar 

visualizações em 2D ou visualizar dados físicos. Quando a dimensão dos dados é superior a 

três, estamos perante dados multidimensionais e, por isso, exigem técnicas mais 

sofisticadas. Segundo Carvalho e Marcos (2009), existem cinco grupos de técnicas de 

visualização que são utilizados para dados com estas características: 

– Mapeamento de atributos – consiste em mapear apenas dois atributos dos dados 

para coordenadas x – y de um plano cartesiano e associar os demais atributos à forma, cor 

e tamanho de objetos visuais (Nascimento e Ferreira, 2005). No entanto, de acordo com 

Holub et al. (1992, cit. por Carvalho e Marcos, 2009), a cor é um dos atributos com maior 

utilização; no entanto, possui alguns inconvenientes, tais como só poder codificar três 

variáveis ou o facto de algumas pessoas possuírem problemas de perceção de cor 
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(daltonismo). Borg e Groenen (1997, cit. por Nascimento e Ferreira, 2005) apontam uma 

outra solução, onde se projeta o espaço n-dimensional no plano cartesiano através de 

alguma técnica de projeção, como a Multidimensional Scalling. 

– Codificação geométrica – este método consiste em mostrar dados de elevada 

dimensão numa malha de baixa dimensão (Carvalho e Marcos, 2009); 

– Som – ao utilizar sons, evita-se a sobrecarga da visão. Podem também ser 

produzidos sons de acordo com os parâmetros que são mapeados para um determinado 

dado (Scaletti e Craig, 1991, cit. por Carvalho e Marcos, 2009); 

– Redução da dimensão – permite variar o foco de atenção na informação 

visualizada, ao “reduzir” a dimensão real existente. Para reduzir a dimensão podem-se 

utilizar as técnicas Fisheye, de Foco+Contexto, Streching Rubber Sheet ou Oriented 

Distorted Displays (Carvalho e Marcos, 2009), tendo já sido todas abordadas anteriormente; 

– Clustering – que irá ser abordado mais à frente, neste capítulo. 

Nascimento e Ferreira (2005) citam duas outras técnicas para visualização de dados 

multidimensionais, que são os Glifos (glyphs) e as Coordenadas Paralelas (Parallel 

Coordinates Plot). 

 Os glifos, também chamados de ícones, são objetos geométricos que, ao 

representarem uma entidade ou elemento amostrado num contexto, têm a forma e outros 

atributos visuais determinados pelos valores dos atributos da entidade. Na maioria das 

vezes apresentam a característica principal dessa entidade ou amostra (Freitas, Chubachi, 

Luzzardi e Cava, 2001). De acordo com Nascimento e Ferreira (2005), podem ser 

entendidos como representações simbólicas que evidenciam características essenciais dos 

dados a que se referem. Os glifos são utilizados para a visualização de dados 

multidimensionais e podem ser compostos por atributos geométricos (tais como forma, 

tamanho, orientação, posição ou direção) e de aparência (cor, textura e transparência). Os 

glifos são construídos através de mecanismos de codificação, que associam atributos dos 

dados a parâmetros do ícone. Cada glifo pode ser associado a um dado diferente, o que 

possibilita uma visualização rápida e compacta de vários glifos simultaneamente, 

representando, dessa forma, o domínio de dados. 

Para uma visualização baseada em glifos ser efetiva, é necessário encontrar-se um 

ponto de equilíbrio entre mostrar ícones com muitos detalhes (ou seja, atributos) e mostrar 

muitos dados. O tamanho do ecrã e o formato dos glifos são dois fatores que podem ser 
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decisivos na procura desse equilíbrio. Por um lado, se vários ícones tiverem que ser 

apresentados simultaneamente, então o tamanho deles precisa de ser reduzido, o que irá 

implicar a perceção visual de alguns pormenores mais subtis. Isto acaba por comprometer a 

efetividade da visualização. Mas por outro lado, se os ícones tiverem muito detalhe, então 

isso irá exigir que mais espaço no ecrã seja utilizado para os desenhar, o que irá reduzir a 

quantidade de glifos mostrados ao mesmo tempo. Nesse sentido, a decisão sobre o 

tamanho/detalhe dos glifos deve ser da responsabilidade do utilizador, que pode recorrer a 

ferramentas interativas de zoom para algum suporte. As abordagens que utilizam glifos são 

bastante motivadoras, por permitirem a visualização de vários dados simultaneamente. No 

entanto, este tipo de técnica exige um tempo maior de habituação por parte do utilizador, 

uma vez que é necessário habituar-se a interpretar cada atributo visual do glifo, indo de 

acordo com o mapeamento visual adotado (Nascimento e Ferreira, 2005). 

 Recorrendo ao uso de ícones, Pickett e Grinstein (1998, cit. por Branco) 

apresentaram uma técnica denominada Stick Figures. Esta técnica consiste em utilizar as 

duas dimensões do ecrã para mapear duas dimensões dos dados, sendo que as restantes 

dimensões são mapeadas para os ângulos e/ou comprimentos de segmentos de um ícone 

formado por múltiplos segmentos de reta. Quando mapeados no ecrã, os ícones formam 

texturas que variam de acordo com as características dos dados, o que permite a 

exploração da capacidade humana de perceber e distinguir texturas em imagens complexas 

(Wong e Bergeron, 1997, cit. por Branco, 2003) (Figura 60). Esta técnica consegue 

apresentar uma grande quantidade de itens de dados, dependendo da configuração tomada. 

No entanto, existem limitações quanto à quantidade de dimensões que podem ser 

mapeadas sem que haja detrimento na capacidade de representar características detetáveis 

dos dados (Wong e Bergeron, 1997, cit. por Branco, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Esquema da técnica Stick Figures. À esquerda está um ícone que representa cinco 
variáveis, e à direita, uma família de ícones. 

Retirado de Wong e Bergeron (1997, cit. por Branco, 2003). 



102 
 

 A técnica de Coordenadas Paralelas (também conhecida por Parallel Coordinates 

Plot) é caracterizada pela perspetiva multidimensional conferida à representação visual, 

associando as dimensões dos dados a eixos paralelos verticais equidistantes, que são 

denominados de coordenadas. Nessa técnica, cada dado é mapeado numa linha que liga 

pontos nos eixos. (Branco, 2003) (Nascimento e Ferreira, 2005) (Figura 61). A técnica foi 

inicialmente apresentada como um método aplicado à Geometria Computacional, mas foi 

posteriormente contextualizada para a Visualização da Informação (Wegman, 1990, cit. por 

Branco, 2003). Esta técnica mapeia um espaço de dimensão k para uma estrutura 

bidimensional, utilizando k eixos equidistantes entre si e paralelos a um dos eixos principais 

(x ou y). Os eixos correspondem às dimensões e estão ordenados de forma linear, indo do 

menor até ao maior valor existentes naquela dimensão. Uma linha que representa cada item 

dos dados conecta os eixos nos seus valores respetivos, o que permite a observação de 

padrões (Branco, 2003) (Nascimento e Ferreira, 2005) (Carvalho e Marcos, 2009). Esta 

técnica é uma das mais utilizadas dentro da área das Projeções Geométricas, que tem por 

objetivo identificar projeções de interesse em conjuntos de dados multidimensionais 

(Branco, 2003) (Carvalho e Marcos, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Representação básica da técnica de Coordenadas Paralelas. 
Retirado do site Data Viz Project (s.d.) 

Existem algumas formas de interação que esta técnica permite, tais como a inclusão 

ou remoção de eixos (coordenadas); a possibilidade de selecionar um intervalo de interesse 

num eixo ou selecionar intervalos em duas ou mais coordenadas em simultâneo 

(Nascimento e Ferreira, 2005). Embora a técnica seja simples e poderosa quando se 

pretende identificar diferentes distribuições de dados e dependência funcional entre 

atributos, em contrapartida apresenta certos problemas, que passam pela sobreposição de 

linhas quando se visualizam grandes volumes de dados. Em consequência disso, poucos 
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dados podem ser apresentados visualmente sem que exista congestionamento visual (Keim, 

1996, cit. por Branco, 2003).  Para minimizar este problema, ou evitar que novos problemas 

surjam, esperam-se algumas novas funcionalidades nas implementações da técnica. Nesse 

sentido, Branco (2003) apresenta uma solução simples, que passa pela utilização de cores 

para destacar ou selecionar itens de dados. Também Alexakis et al. (1998, cit. por Branco, 

2003) sugerem várias soluções, tais como a permutação entre os eixos; poder manipular a 

visibilidade (esconder ou não certos itens ou dimensões); existir a possibilidade de as 

dimensões serem reescaláveis; aplicação de zoom; permitir múltiplas visualizações em 

simultâneo; animações, entre outras. 

Também Artero et al. (2004, cit. por Nascimento e Ferreira, 2005) indicam que têm 

sido desenvolvidos vários trabalhos, com o objetivo de estender a técnica básica de 

Coordenadas Paralelas, o que nos mostra que, apesar de ser uma técnica simples, os 

métodos de utilização desta abordagem ainda não se esgotaram. 

 

4.5 – Outras técnicas e problemas da área 

Nesta secção iremos abordar outras técnicas que foram encontradas ao longo da 

pesquisa efetuada. No entanto, por escassez de informação e/ou por falta de uma categoria 

em que se pudessem enquadrar, e que justificasse um novo subponto, optámos por as 

agrupar neste último ponto do capítulo. 

Nascimento e Ferreira (2005) apontam que as metáforas visuais têm tido um papel 

inovador no que toca à apresentação e exploração de informações, que tal como o nome 

indica, tratam de representações de signos abstratos ou ícones que conseguem sugerir-nos 

uma situação em ação. Indo na mesma linha de imagens metafóricas, os mesmos autores 

citam o uso de landscapes (paisagens) para representar inter-relações entre grupos de 

dados. Esta técnica tem variadas aplicações, entre elas, a semelhança entre documentos de 

texto com base em palavras-chave (Nascimento e Ferreira, 2005).  

A técnica de Clustering tem por objetivo dividir um conjunto de n pontos em m 

subconjuntos. Com isto, é possível minimizar a soma das distâncias existentes entre cada 

ponto e o centro do conjunto (chamado de cluster). Assim, substitui todos os pontos 

presentes num determinado conjunto por um único ponto, que está localizado no centro do 

mesmo, e que equivale à média dos demais. É de tomar em atenção que a escolha dos 

pontos iniciais para o cálculo do centro do conjunto está implicitamente relacionada com um 

melhor ou pior desempenho da aplicação desta técnica. No entanto, o Clustering não é uma 
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técnica de visualização em si, mas sim de Mineração de Dados (Data Mining) – que consiste 

num conjunto de metodologias com o objetivo da exploração automática de complexas 

relações existentes em grandes volumes de dados (Carvalho e Marcos, 2009). 

Por fim, apesar de não ser uma técnica, é importante destacar a importância que a 

cor tem na aplicação das técnicas para representação de visualizações. Como Nascimento 

e Ferreira (2005) lembram, colocar “a cor certa no lugar certo” não é uma tarefa que possa 

ser levada de forma leviana ou com pouca consideração, uma vez que a associação errada 

de atributos de dados a cores pode causar uma catástrofe visual, o que é indesejável. 

Nesse sentido, Tufte (1990, cit. por Nascimento e Ferreira, 2005) apresenta alguns 

princípios para a utilização correta de cores. O autor alerta para a aplicação de cores puras 

ou muito fortes e brilhantes, pois quando empregadas em grandes áreas adjacentes, podem 

resultar em efeitos desagradáveis para o utilizador. Em contrapartida, se forem utilizadas de 

forma reduzida, podem ter efeitos positivos. Também Ware (2000, cit. por Nascimento e 

Ferreira, 2005) reflete sobre este assunto, afirmando que o contraste entre cores adjacentes 

pode alterar de forma significativa a perceção visual de uma cor, criando a ilusão de que ela 

seja mais clara ou mais escura. Para tentar reduzir esses efeitos, pode desenhar-se uma 

fina borda branca ou preta em redor do objeto colorido, para assim separar as cores. 

Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001) refletem sobre o facto de alguns aspetos 

das representações visuais se transformarem em problemas, caso os mecanismos de 

interação não sejam projetados para minimizar o seu impacto no processo de perceção 

visual. Assim, apontam que a oclusão de objetos, a desordem visual e a desorientação 

visual dificultam a interpretação da informação por parte do utilizador. 

De acordo com os autores, a oclusão de objetos acontece quando existe um grande 

volume de informação, e alguns elementos acabam por se sobrepor a outros, impedindo a 

visualização dos mesmos. A desordem visual é a consequência da dificuldade de 

reconhecimento e interpretação, por parte do utilizador, de muitos elementos presentes na 

visualização, o que faz com que o seu sistema cognitivo fique sobrecarregado. Esses 

elementos podem estar ou não sobrepostos. Para solucionar estes problemas, algumas 

técnicas utilizam certas características de realismo, tais como sombras ou transparências, o 

que permite ao utilizador localizar mais facilmente os objetos. É igualmente possível recorrer 

a controlos básicos de manipulação geométrica, tais como a rotação, translação ou controlo 

da escala para melhorar e simplificar o processo de visualização. 

No que toca à desorientação visual, Freitas, Chubachi, Luzzardi e Cava (2001, p. 

155) apontam que certas técnicas podem apresentar este problema, que consiste no facto 
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de o utilizador “ter dificuldade na manutenção da atenção, por ocasião da troca do ponto de 

vista e retorno a situações anteriores”. Para minimizar esta desorientação, as técnicas de 

Foco+Contexto mostram-se como sendo uma boa escolha, uma vez que evitam que as 

informações desapareçam (elas apenas têm uma dimensão reduzida) e para além disso, 

apresentam transições suaves animadas entre dois momentos, durante o processo 

interativo. 

Por fim, como pudemos constatar ao longo deste capítulo, existem variadas técnicas 

que podem ser aplicadas a uma visualização, cada uma com as suas vantagens e 

desvantagens. Todas elas são úteis e permitem ao leitor uma melhor compreensão dos 

dados, quando aplicadas de forma oportuna e adequada. Por isso, é tarefa do 

desenvolvedor da visualização escolher aquela que melhor se enquadra na sua 

visualização, para assim poder tirar o melhor partido possível dela. 
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5 – Classificações dos Infográficos 

  

 Os infográficos podem ser divididos de várias formas. Nesse sentido, diversos 

autores apresentam, sob o seu ponto de vista, classificações e tipologias relativamente aos 

infográficos. Vamos, por isso, apresentar as classificações dos infográficos segundo vários 

autores. 

 

5.1 – Classificação dos infográficos segundo Gonzalo Peltzer 

Gonzalo Peltzer, advogado, jornalista e doutorado em Comunicação Pública, 

apresenta no seu livro Jornalismo Iconográfico a sua perspetiva para a classificação de 

infografias. O autor defende que a Infografia é “uma linguagem (ou várias) muito ampla, rica 

e polissémica” (Peltzer, 1991, cit. por Sousa, 2014). De acordo com Peltzer (1992, cit. por 

Sousa, 2014), os infográficos podem dividir-se em três grandes grupos, que por sua vez, 

possuem as suas respetivas subdivisões. 

– Infografias representativas – consistem em desenhos explícitos, onde todos os 

elementos se assemelham à realidade, aparecendo exatamente nos seus lugares, com 

todas as particularidades e proporções. As infografias podem (ou não) ser acompanhadas 

por legendas e números explicativos. Este tipo de infografias subdividem-se em: 

 Plano – tratamento gráfico numa superfície de um terreno ou da planta de um 

acampamento, praça, etc.; 

 Corte – vista do interior de uma estrutura (por exemplo, um corpo, um objeto ou 

um edifício); 

 Longitudinal – representação ao longo da estrutura; 

 Transversal – representação através da estrutura, de lado a lado; 

 Tridimensional – vista do interior de uma estrutura, de acordo com as três 

dimensões; 

 Perspetiva – representam os objetos em três dimensões, em perspetiva, tal 

como o nome indica; 

 Panorama – vista de um horizonte muito amplo. 
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– Infografias explicativas – este tipo de infografias têm como objetivo explicar factos 

ou acontecimentos, quer sejam passados ou futuros, fenómenos, processos, ou ainda a 

sequência de um determinado processo. Estas infografias podem subdividir-se em: 

 De causa e efeito – explicam a causa e o efeito de um determinado facto; 

 Retrospetivo – mostram como ocorreram os factos e as suas consequências, 

respondendo também a questões básicas (onde? o quê? quando? etc.); 

 Antecipativo – antecipam o acontecimento de um determinado evento, onde é 

possível conhecer os pormenores que irão ocorrer inevitavelmente (por exemplo, 

um infográfico que informe sobre um eclipse que irá acontecer brevemente), e 

onde se projetam também informações detalhadas sobre pessoas, posições, 

processos e sequência; 

 Passo-a-passo – descrevem etapas de um processo, recorrendo a imagens 

dispostas numa sequência; 

 De fluxo – expõem as conexões e os passos de um processo ou de uma série 

de procedimentos. 

– Reportagens infográficas – são relatos informativos de um facto. O objetivo deste 

tipo de infográficos é relatar visualmente e de forma completa os factos, com um carácter 

narrativo. Existem duas subdivisões de reportagens infográficas: 

 Infografia realista – procuram representar os factos, personagens ou coisas tal 

como o autor as viu (por exemplo, uma cena de uma audiência onde não seja 

permitido o registo fotográfico e televisivo); 

 Infografia simulada – contrariamente às infografias realistas, as infografias 

simuladas procuram representar os factos, pessoas ou coisas como o autor 

imagina que ocorreram, baseando-se nos dados que se conhecem. 

  

5.2 – Classificação dos infográficos segundo Raymond Colle 

Raymond Colle, doutorado em Ciências da Informação, definiu em 2004 que as 

infografias podem ser agrupadas em três grandes grupos, de acordo com os seus objetivos 

– infográficos científicos ou técnicos (que são os que encontramos frequentemente nos 

textos científicos e manuais técnicos, já com séculos de existência); infográficos de 

divulgação (possuem imagens para facilitar a compreensão de conhecimentos, normalmente 

científicos ou técnicos, por parte do público); e infográficos de notícias ou periódicos 
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(relacionados com as notícias impressas, têm o objetivo de ajudar o leitor a visualizar 

acontecimentos, bem como de incluir informação sequencial dos eventos). 

O autor começou em cerca de 1994 a definir a sua classificação para as infografias, 

mas foi só em 2004, no seu artigo Infografia: Tipologias que fez uma revisão da sua teoria e 

ampliou a sua tipologia proposta para as infografias, definindo assim oito tipos de 

infografias, que se podem enquadrar dentro dos três grandes grupos citados acima 

(infográficos científicos ou técnicos; infográficos de divulgação e infográficos de notícias ou 

periódicos): 

– Diagramas infográficos – este tipo de infográfico é considerado o mais básico de 

todos os tipos de infográficos. É o resultado da substituição de barras de histogramas por 

pictogramas. Apesar de terem o mesmo conteúdo de informação de uma tabela estatística, 

este é mais sugestivo, mais fácil e rápido de assimilar as informações representadas e 

memorizá-las (Figura 62); 

 

 

 

 

Figura 62 – Exemplo de infografias diagramáticas. Retirado de Colle (2004). 

– Diagramas iluministas – neste tipo de infografias o texto assume um papel de forte 

importância, sendo acompanhado por diversos elementos visuais, como pictogramas ou 

ícones, entre outros. Apesar de o texto não seguir os princípios de sequência discursiva 

única, como o texto aparece “ilustrado” com elementos iconográficos, pode-se considerar 

como sendo uma infografia, em virtude do seu aspeto geral. Colle refere-se a estas 

infografias como “iluministas” em homenagem aos manuscritos da Idade Média, que 

incluíam ilustrações dentro do texto (Figura 63); 

 

 

 

 

  
Figura 63 – Exemplo de infografia iluminista. Retirado de Colle (2004). 
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– Info-mapas – os mapas são considerados como uma 

das primeiras representações infográficas. Estas infografias 

utilizam mapas, combinando ícones com texto. Alguns mapas 

são apenas uma mera aplicação da técnica da cartografia. São 

utilizados para mapear situações, problemas, doenças, 

questões monetárias, percursos, questões geográficas, entre 

outras. Os mapas podem ser económicos (produções locais e 

industriais) e temáticos (turismo, por exemplo) (Figura 64); 

 

 

 

Figura 64 – Exemplo de info-mapa. 
Retirado de Colle (2004). 

– Infografias de primeiro nível – estas infografias são aproximadas a uma estrutura 

jornalística, devido ao facto de serem constituídas por um título, texto, ilustração, podendo 

ser sobrepostas a mapas e quadros. A sua característica principal é o facto de o texto 

permanecer à margem da infografia (Figura 65); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 – Exemplo de infografia de primeiro nível. Retirado de Colle (2004). 
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– Infografias de segundo nível – neste tipo de infografias não é necessário existir um 

texto a acompanhar o infográfico, ao contrário das infografias de primeiro nível. Aqui, a 

infografia tem como objetivo informar rapidamente o leitor sobre um determinado assunto. 

Consiste numa construção gráfica que se transforma numa parte dinâmica da própria 

infografia, tal como acontece na banda desenhada (Figura 66); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Exemplo de infografia de segundo nível. Retirado de Colle (2004). 

– Infografias de sequências espácio-temporais – estas infografias demonstram a 

evolução de um acontecimento ao longo do tempo, mostrando as diversas etapas do 

mesmo num só gráfico, fazendo da sequência espacial uma forma de representação da 

sequência temporal (Figura 67); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Exemplo de infografia de sequência espácio-temporal. 
Retirado de Colle (2004). 
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– Infografias mistas – tal como o nome indica, estas infografias conjugam vários tipos 

de gráficos, dando origem a múltiplas combinações possíveis (Figura 68); 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 – Exemplo de infografia mista. Retirado de Colle (2004). 

– Mega-infografias – estas infografias são mais complexas, com muita informação, e 

não respeitam as regras de simplificação e economia de espaço, podendo ocupar uma ou 

duas páginas de um jornal. Estas infografias têm por objetivo resumir um conjunto de 

informações acerca de uma sequência histórica, de um processo ou de uma determinada 

situação. Dentro da área do Jornalismo, são utilizadas frequentemente em reportagens ou 

revistas de divulgação científica (Figura 69). 

Figura 69 – Exemplo de mega-infografia. Retirado de Colle (2004). 
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Para resumir, Colle define um infográfico como uma unidade espacial em que se 

utiliza uma combinação de códigos icónicos e verbais, para transmitir informações precisas, 

enquanto um discurso escrito com a mesma informação resultaria em algo mais complexo e 

com mais espaço ocupado. As infografias evoluem de forma gradual, conforme vão 

adquirindo mais informação, tornando-se assim mais complexas e elaboradas e ganhando 

novas designações, como se pode ver no esquema seguinte (Figura 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 – Esquema representativo da evolução da infografia. 
Adaptado de Colle (2004). 

 

5.3 – Classificação dos infográficos segundo Valero Sancho 

 Valero Sancho, especialista na área do Desenvolvimento Visual na Comunicação, 

apresenta também a sua perspetiva para a classificação de infográficos. Para isso, Sancho 

(2001, cit. por Quadros, 2005; Neves, 2013; Campos, 2014) realizou um estudo tipológico a 

partir do ponto de vista semântico-significativo e concluiu que as infografias podem dividir-se 

em dois tipos – individuais e coletivas, que por sua vez se subdividem em quatro classes 

básicas de infografias: 

 – Infografias individuais – estas infografias apresentam características essenciais de 

uma infografia única. Elas tratam de um único assunto e distinguem-se rapidamente, uma 

vez que não apresentam títulos duplos nem quadros internos, a não ser as imagens 

complementares. Elas subdividem-se em: 
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 Comparativas – são utilizadas para comparar dados ou características, através 

de recursos gráficos, para assim se obter uma informação rápida dos elementos 

representados; 

 Documentais – quando têm por objetivo explicar características, ilustrar ou 

documentar acontecimentos, coisas ou ações; 

 Teatrais – têm como finalidade narrar acontecimentos, mostrar como ocorreram 

os factos, como por exemplo acidentes, atentados ou combates; 

 Localizadoras – são utilizadas para situar a informação ou marcar um espaço 

onde um acontecimento ocorreu ou irá ocorrer, recorrendo-se para isso a mapas 

e planos, normalmente em três dimensões.  

 – Infografias coletivas – estas infografias combinam mais de uma infografia, 

agrupando várias informações que são consideradas individuais, para assim se construírem 

várias facetas de uma informação. Elas podem ser: 

 Comparativas – têm como objetivo comparar vários elementos ou alguma das 

suas partes, utilizando para isso recursos gráficos, para assim ser possível obter 

uma informação visual rápida dos elementos a estudar; 

 Documentais – são utilizadas para destacar mais de uma informação gráfica, 

quando existe mais de uma infografia no seu interior; 

 Teatrais – quando existe uma sequência de factos por meio de várias infografias, 

dentro da mesma infografia (que é a principal); 

 Localizadoras – são utilizadas para apresentar diversos elementos de mais do 

que uma infografia, com o objetivo de localizar algo. 

De acordo com Quadros (2005), Sancho apresenta ainda uma subclassificação, que 

se prende com os diferentes detalhes do conteúdo ou forma (por exemplo, tabelas, gráficos 

circulares, barras, linhas, árvores, secções de objetos, etc.). 

 

5.4 – Classificação dos infográficos segundo Edward Tufte e Rajamanickam  

Edward Tufte, considerado um pioneiro no campo da Visualização de Dados, e 

Rajamanickam, formado em Informação Gráfica e Visualização, defendem que a 

classificação das infografias deve ter em consideração o teor e o conteúdo das mesmas 

(Tufte, 2001; Rajamanickam, 2005, cit. por Carvalho e Aragão, 2012). 
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 Tufte (2001, cit. por Carvalho e Aragão, 2012) defende que as infografias são 

essencialmente configuradas através de desenhos gráficos fundamentais. Partindo desse 

princípio, apresenta uma lista onde as infografias se distribuem em quatro tipos: 

  – Mapas – onde as informações estão interligadas a fronteiras, formas e áreas 

geográficas; 

 – Séries de tempo – lidam com a ordenação natural de escalas de tempo. Permitem 

comparações entre momentos da escala escolhida – tais como segundos, minutos, horas, 

dias, semanas, meses, etc.; 

 – Narrativos de espaço-tempo – explicam acontecimentos que se movem no espaço 

(de forma bi ou tridimensional) e no tempo; 

 – Gráficos relacionais – consistem em relacionar duas variáveis num único gráfico, 

com plano cartesiano (eixo x e y) ou medidas abstratas. 

 Tal como Tufte, Rajamanickam (2005, cit. por Carvalho e Aragão, 2012) criou uma 

tipologia para as infografias, baseando-se no conteúdo informativo das mesmas. Para além 

do tipo de informação contida na infografia, o autor considera também os métodos de 

representação das infografias, e para isso sintetiza as infografias em três variáveis: tipo da 

informação, ferramenta de representação e método de comunicação, tal como podemos 

observar na Figura 71, que apresenta graficamente a proposta de Rajamanickam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 – Proposta apresentada por Rajamanickam para a classificação das infografias, em 2005. 
Adaptado de Carvalho e Aragão (2012). 
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 Daqui podemos analisar que Tufte faz uma classificação das infografias de uma 

forma mais genérica, enquanto Rajamanickam propõe uma tipologia um pouco mais 

completa, fazendo indicações sobre os tipos de informações, as ferramentas de 

representação e os métodos de comunicação possíveis. É também possível estabelecer 

algumas comparações entre a proposta apresentada por Tufte e por Rajamanickam. A mais 

notória é sem dúvida encontrada quando comparamos o “tipo de informação” proposto por 

Rajamanickam com os quatro tipos apresentados por Tufte. É facilmente percetível que 

existem três tipos comuns entre si, e um sobresselente, proposto por Tufte. A Figura 72 

ilustra de forma eficaz essa comparação: 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 – Comparação entre a proposta de Tufte (2001) e de Rajamanickam (2005). 
Adaptado de Carvalho e Aragão (2012). 

Como é possível observar, os mapas propostos por Tufte são equiparáveis aos 

infográficos espaciais de Rajamanickam, do mesmo modo que as séries de tempo são 

equivalentes aos infográficos cronológicos, e também os gráficos relacionais são 

comparáveis aos infográficos quantitativos. Como uma exceção, as narrativas de espaço-

tempo de Tufte não encontram qualquer relação com a tipologia de Rajamanickam. 

 

5.5 – Classificação dos infográficos segundo Mario Kanno e Renato Brandão  

Mario Kanno, designer e infografista, que trabalha no jornal Folha de São Paulo, 

juntamente com Renato Brandão, desenvolveram em 1998 a obra Manual de Infografia – 

Folha de São Paulo, onde apresentam a sua tipologia para as infografias, embora com uma 

conotação jornalística. De acordo com os autores, elas podem dividir-se em quatro grandes 
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grupos, cada um com os seus elementos característicos: arte-texto, gráficos, mapas e 

visuais24. 

 – Arte-texto – são utilizadas quando na maioria das vezes o texto ocupa a maior 

parte do espaço, sendo muito úteis para destacar informações importantes no artigo em 

questão. Este conjunto pode dividir-se em doze elementos: 

 Ficha – concentram as principais características do assunto em questão (que 

pode ser uma pessoa, um carro, um animal, um clube, uma empresa, um evento, 

um país, etc.), destacando assim informações que poderiam ficar perdidas no 

texto do artigo. No entanto, é preciso tomar em atenção que as fichas não 

podem simplesmente repetir o que já está no texto. O seu objetivo é acrescentar 

algo de novo à notícia; 

 Fac-símile – reproduzem documentos relevantes para a notícia, servindo como 

“prova” de que a reportagem teve realmente acesso à informação; 

 Resumo – tal como o nome indica, têm como objetivo colocar o leitor em dia com 

a reportagem em questão – por exemplo um caso longo que se desenrole por 

vários meses ou anos. Aparecem em pequenos espaços, reunindo de forma 

sucinta a resposta às questões-chave do Jornalismo: “quem, o quê, quando, 

onde, porquê?”; 

 Perguntas e respostas – adotando o estilo de uma entrevista, esclarecem 

dúvidas, resumem acontecimentos. Quando aplicadas a temas difíceis ou 

delicados, conseguem tornar o assunto mais agradável e menos “pesado”; 

 Glossário/cronologia – mostram a evolução de um tema ao longo do tempo, ou 

esclarecem o significado de vários termos menos conhecidos da cultura geral, 

mas que são imprescindíveis para conseguir compreender a reportagem na 

totalidade; 

 Testes – uma forma interessante de criar interatividade entre o leitor e o assunto 

do artigo, transmitindo informações de forma divertida. Normalmente consistem 

em testes de escolha múltipla ou verdadeiro e falso; 

 Sobe-desce – associam um determinado valor (positivo/negativo, sim/não, 

ouro/prata/bronze, etc.) a cada um dos seus itens, podendo ser pessoas, 

partidos políticos, aplicações, programas televisivos, entre outros; 

 Score – são utilizados quando um número é a principal informação da notícia, 

merecendo por isso ser destacado de forma notória; 

                                                           
24

 É possível consultar vários exemplos de cada tipo de infografia, na obra de Kanno e Brandão, no seguinte link: 
http://pt.scribd.com/doc/8448371/Tipo-Infografia-Kanno. Consultado a 07-09-2017. 

http://pt.scribd.com/doc/8448371/Tipo-Infografia-Kanno
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 Frases – transmitem opiniões sobre um determinado tema, sendo importante 

que as frases sejam curtas, citando igualmente onde e quando foram 

pronunciadas; 

 Lista – servem para aliviar o texto e facilitar a compreensão da informação por 

parte do leitor; 

 Tabela – montam o texto em colunas paralelas, associando uma coluna à outra. 

Desse modo, é possível fazer comparações entre os itens apresentados. As 

tabelas podem ser de texto ou com texto e números; 

 Organograma/fluxograma – estabelecem posições de hierarquia ou 

relacionamentos entre personagens. Devido a isso, são extremamente úteis para 

apresentar várias personagens que estejam envolvidas num mesmo caso. 

 – Gráficos – são utilizados para dar valor comparativo entre números, recorrendo a 

imagens visuais para facilitar a sua compreensão. Podem dividir-se em três elementos: 

 Gráficos de linhas – estes tipos de gráficos são a melhor forma de visualizar 

evoluções ao longo de um período de tempo; 

 Gráficos de barras – estes gráficos são o melhor método para analisar 

comparações entre dados. Podem também ser utilizados para representar 

evoluções; 

 Gráfico circular (queijo) – são os melhores gráficos para visualizar divisões 

dentro de um universo, num determinado momento. No entanto, raramente são 

úteis para representar evoluções, sendo preferível a utilização de um gráfico de 

barras ou linhas para esse fim. 

 – Mapas – são elementos de forte impacto visual, e de grande importância para a 

valorização de uma reportagem. A sua principal função é responder à questão “onde?”, 

podendo, no entanto, ser acompanhado de outros tipos de infografia para responder às 

restantes questões-chave do Jornalismo. Esta categoria de infográficos divide-se em três 

elementos: 

 Mapas de localização – estes mapas são úteis quando se pretende valorizar 

geograficamente um local, especialmente quando é um local desconhecido; 

 Mapas de movimentação – explicam mudanças ou movimentações que podem 

ou não estar a acontecer numa determinada região (por exemplo conflitos, 

trânsito, etc.); 
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 Mapas de dados – cruzam informações em forma de texto ou gráficos com 

localizações geográficas.  

 – Visuais – tal como o nome indica, a imagem é o elemento mais importante neste 

tipo de infográficos. Por esse motivo, a escolha da imagem principal deve representar o foco 

da reportagem, mesmo que sejam utilizados outros infográficos como suporte da imagem 

principal. Podem dividir-se em seis elementos: 

 Selo – servem para destacar uma série de reportagens ou uma sequência de 

páginas de um mesmo assunto. Este tipo de recurso é bastante aconselhável 

quando se faz cobertura de eventos com alguma extensão de tempo (por 

exemplo: eleições, eventos de futebol, Jogos Olímpicos, etc.); 

 Passo-a-passo – explicam de forma detalhada um determinado assunto ou 

procedimento, facilitando assim a sua compreensão por parte do leitor. Devem 

ser acompanhados de imagens; 

 Storyboard – são utilizados quando se pretende mostrar a ação de um facto em 

imagens sequenciais; 

 Arte-foto – a informação principal está na imagem fotográfica, sendo que a 

infografia destaca e traduz essa imagem em texto; 

 Posters visuais – combinam vários tipos de infografia para traduzir de forma 

visual o assunto da notícia. Por norma, possuem uma grande imagem, que é a 

principal (podendo ser uma fotografia ou uma ilustração), enquanto as 

informações de apoio se distribuem em volta dela. 

 

5.6 – Classificação dos infográficos segundo Tattiana Teixeira 

Tattiana Teixeira, professora e investigadora da Universidade Federal de Santa 

Catarina, em 2007 apresenta igualmente a sua visão sobre as tipologias da Infografia, 

embora com um carácter jornalístico. Esta proposta sugere um modelo que engloba dois 

grupos distintos, que por sua vez se dividem em duas subsecções, como se pode observar 

na Figura 73: 
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Figura 73 – Proposta apresentada por Teixeira para a classificação de infografias. 
Adaptado de Teixeira (2007). 

 De acordo com a autora, os infográficos são divididos em dois grupos – 

enciclopédicos e específicos. Os infográficos enciclopédicos estão centrados em 

explicações com um carácter mais universal, sendo por isso bastante generalistas. Como 

exemplo, podemos citar infográficos que apresentam os detalhes do funcionamento do 

corpo humano, como se formam as nuvens ou o que são partidos políticos, entre muitos 

outros temas. Em contrapartida, os infográficos específicos apoiam-se em aspetos mais 

próximos da singularidade. Desse modo, é bastante comum que se utilizem em certos 

casos, tais como acidentes, pois têm a capacidade de reproduzir o que aconteceu a partir de 

depoimentos que tenham sido recolhidos. Também costumam ser utilizados após eleições, 

para demonstrar a composição da recém-formada assembleia, entre outras situações. 

Tanto um grupo como outro estão subdivididos na categoria de independente e 

complementar, fazendo assim com que existam quatro tipos de infográficos, quando se 

unem entre si os dois níveis do esquema em árvore apresentado anteriormente. Como os 

nomes indicam, os infográficos independentes são aqueles que apresentam informações 

completas sem haver a necessidade de estarem vinculados a uma notícia ou reportagem 

para conseguirem fazer sentido. Por outro lado, os infográficos complementares têm a 

função de auxiliar o leitor na compreensão da informação ou tema que seja abordado numa 

notícia ou numa reportagem. Sendo assim, temos: 

– Infográficos enciclopédicos independentes – este tipo de infográficos abordam 

temas amplos, não acompanhando nenhum artigo em especial. Costumam geralmente ser 

utilizados como um modo diferente de explicar as curiosidades dos leitores ou explicar e 



121 
 

sistematizar vários tipos de informações, ocupando páginas inteiras ou mesmo páginas 

duplas. Este tipo de infográfico aparece de forma mais comum em revistas; 

– Infográficos enciclopédicos complementares – estes infográficos têm a 

particularidade de serem muito semelhantes às figuras que se podem encontrar em livros 

didáticos, folhetos explicativos ou manuais de qualquer natureza; 

– Infográficos específicos independentes – são raros, aparecendo como uma forma 

totalmente diferenciada de narrar um acontecimento jornalístico, e na maioria das vezes 

através de vários recursos, em conjunto, formam um infográfico complexo. Dentro desta 

categoria é possível enquadrar a chamada reportagem infográfica, que se define como um 

tipo de narrativa onde existe um texto principal que funcionaria como a introdução de uma 

reportagem, seguido por um ou vários infográficos; 

– Infográficos específicos complementares – este tipo de infográficos tem como 

objetivo expor ou narrar de modo distinto os aspetos singulares do acontecimento 

jornalístico. Desse modo, podem considerar-se como sendo um complemento indispensável 

para o pleno entendimento do conteúdo apresentado na reportagem. 

 

5.7 – Classificação dos infográficos segundo Alberto Cairo 

 Alberto Cairo (2008, cit. por Teixeira, 2014), professor espanhol de jornalismo 

infográfico e autor de várias obras relacionadas com a Infografia, após analisar uma grande 

quantidade de infográficos produzidos por vários jornais, apresenta a sua classificação para 

os infográficos, dividindo-os em duas categorias possíveis: estetizadas e analíticas. As 

infografias estetizadas enfatizam a apresentação gráfica, tendo uma grande preocupação 

em serem atraentes para o público no que toca a termos visuais. Por outro lado, as 

infografias analíticas referem-se ao uso crescente de bases de dados e ferramentas 

técnicas que foram herdadas da Visualização Científica. Além disso, conseguem evidenciar 

dados ocultos, que quando se cruzam, formam novas conexões que não são assim tão 

evidentes à primeira vista, facilitando desse modo a análise efetuada pelo leitor. 

É fácil notar que muitos infográficos digitais seguem esta proposta de Cairo, pois 

alguns esforçam-se mais no lado estético, embelezando o infográfico tanto quanto possível, 

enquanto outros apostam mais no lado técnico para exporem os seus dados. 

Entretanto, na sua obra de 2011, Cairo (2011, cit. por Teixeira, 2014) já apresenta 

uma nova perspetiva da sua classificação de infográficos, onde o infográfico se evidenciaria 
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pelo conteúdo mais estético, enquanto a Visualização de Dados seria mais analítica, em 

função dos diversos níveis de exploração possíveis de oferecer ao leitor. Deve-se, no 

entanto, evitar pensar que um infográfico apenas se pode encaixar numa das duas 

categorias – existem certos infográficos que tanto se preocupam em oferecer um visual 

atraente ao público, como se preocupam em disponibilizar aos utilizadores acesso a um 

nível profundo e interessante das informações representadas. No entanto, embora muitos 

profissionais e estudiosos da área considerem ainda que forma e função não podem ser 

colocadas num infográfico de forma equilibrada, muitos designers já conseguem equilibrar 

esses dois elementos de forma eficiente. A partir daí, infográficos com grande impacto visual 

e que sejam funcionais ao mesmo tempo são produzidos, oferecendo desse modo diversos 

recursos técnicos que aprofundam o nível de interação do leitor. 

Também em 2011, Cairo apresentou na sua obra um gráfico a que chamou de 

Visualization Wheel, que demonstra as tensões e possibilidades dentro da Infografia, quer 

estilizada, quer analítica (Figura 74): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 – Esquema representativo da Visualization Wheel, proposta por Cairo. 
Adaptado de Cairo (2011, cit. por Teixeira, 2014). 
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Neste diagrama, quando observado cuidadosamente, é possível notar que os termos 

de cada linha são opostos entre si (por exemplo: densidade e leveza). Assim, de acordo 

com Cairo (2012)25, este esquema ajuda a criar balanços na altura de criar infográficos, 

embora seja também necessário levar em consideração outros fatores, tais como o projeto 

onde está inserido e o público-alvo do gráfico. 

 

5.8 – Classificação dos infográficos segundo outros autores 

 Neste ponto, iremos apresentar mais tipologias apresentadas por vários autores 

relacionados com disciplina da Infografia. No entanto, como na nossa pesquisa foram 

encontradas poucas informações sobre cada uma das propostas, decidimos agregar todas 

num único ponto, ficando como o último deste capítulo. 

 De acordo com Leturia (1998, cit. por Neves, 2013) e Quattrer e Gouveia (2009), os 

infográficos podem dividir-se em quatro categorias, não analógicas (Neves, 2013), tomando 

em consideração as suas características. São elas: 

 – Gráficos – sendo o tipo de infográficos mais comum, apresentam informações 

numéricas e estatísticas. Podem dividir-se em gráficos de colunas (que representam 

quantidades), linhas (que representam a evolução de determinados eventos ao longo de um 

período de tempo) e circulares ou de queijo (que indicam proporções) (Neves, 2013); 

 – Tabelas – são representações matriciais que apresentam dados descritivos, quer 

em colunas, quer em linhas; 

– Mapas – podem apresentar diversos elementos, tais como a localização, trajetos e 

clima. Neves (2013) lembra que ao elaborar um mapa, é necessário ter em conta o facto de 

não adicionar informação desnecessária ao leitor, para não criar distrações no momento de 

leitura; 

 – Diagramas – este tipo de infográficos mostra diferentes situações, tais como um 

órgão do corpo ou o funcionamento de uma máquina, entre outras situações. Em oposição 

aos outros infográficos, o diagrama pode precisar de maiores capacidades artísticas, 

dependendo da sua complexidade. De acordo com Leturia (1998, cit. por Neves, 2013), os 

                                                           
25

 Cairo aprofunda a sua teoria da Visualization Wheel e aplicações práticas, bem como na construção de infografias, dividindo-
a em três categorias: densidade/leveza e multidimensionalidade/unidimensionalidade; funcionalidade/estética e 
abstração/figuração; redundância/novidade e familiaridade/originalidade. É possível aprofundar este assunto seguindo o link: 
http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1945331&seqNum=3. Consultado a 17-12-2017.  

http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1945331&seqNum=3
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diagramas são as infografias mais complexas, pois exigem mais capacidade por parte do 

infografista. 

 De Pablos (1999, cit. por Sousa, 2014, p. 29) parece concordar com esta perspetiva, 

pois de acordo com a sua linha de pensamento, “qualquer informação gráfica que seja 

publicada nos meios de comunicação social é designada de infografia”, ou seja, “qualquer 

gráfico, tabela, mapa, ilustração ou diagrama que representa uma informação” pode 

considerar-se “como sendo uma infografia”. Por outro lado, Quattrer e Gouveia (2009) 

consideram que de acordo com as necessidades e interesses do texto ou assunto que está 

a ser abordado no infográfico, é possível e comum que os infográficos sejam combinados, 

ou seja, que tenham mais do que um dos quatro tipos descritos no parágrafo anterior. Como 

exemplo, citam que um diagrama pode ser combinado com um gráfico circular e ainda com 

uma tabela, para apresentar uma única informação. Já Bounford (2000, cit. por Neves, 

2013) apresenta a sua perspetiva sobre os infográficos, dividindo-os em cinco categorias: 

ilustrativos, estatísticos, relacionais, temporais e organizacionais. 

Também Giannella (2014) apresenta na sua dissertação várias tipologias de 

infografias, das quais destacamos duas: Shneiderman (1996) e Lengler e Epler (2007). 

 Shneiderman (1996, cit. por Giannella, 2014) propõe uma tipologia em que a 

Infografia é dividida em sete classes, sendo elas definidas pelo tipo de dados e/ou relações 

representadas: 

 – Unidimensionais – podem ser documentos textuais, códigos de programação, entre 

outras coisas; 

 – Bidimensionais – por exemplo um mapa geográfico; 

 – Tridimensionais – como por exemplo objetos físicos como o corpo humano, 

edifícios, entre outras coisas; 

 – Temporais – como o nome indica, são linhas de tempo; 

 – Multidimensionais – são visualizações bidimensionais ou tridimensionais com 

outras dimensões, que são controladas por botões ou barras deslizáveis; 

 – Tree – são visualizações com estruturas hierárquicas entre elementos; 

 – Rede – são visualizações com estruturas de relação entre elementos. 
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 Por sua vez, Lengler e Epler (2007, cit. por Giannella, 2014), classificam a Infografia 

em seis categorias, de acordo com a sua funcionalidade predominante. Assim, temos a 

visualização de dados, Visualização da Informação, visualização conceitual, visualização 

metafórica, visualização estratégica e visualização composta. Cada uma destas 

visualizações contém diversas técnicas de visualização, tais como a linha do tempo, 

coordenadas paralelas ou a TreeMap, que já foram abordadas num capítulo anterior desta 

dissertação.  

 Como foi evidenciado ao longo deste capítulo, é possível encontrar certas distinções 

entre categorias de representações gráficas nas propostas apresentadas pelos vários 

autores. De acordo com Engelhardt (2002, cit. por Giannella, 2014), isso deve-se ao facto de 

os critérios utilizados para a maioria das classificações de infográficos se basearem na 

combinação de duas lógicas: 

 – Formato de estrutura sintática representada; 

 – Tipos de relações entre dados representados. 

 Para finalizar, Cirne (2010) aponta no seu artigo que através da pesquisa 

bibliográfica que efetuou, os infográficos podem dividir-se em complementares (servindo de 

suplemento ao texto), independentes (quando não estão vinculados a nenhum texto); 

individuais (possuem estruturas simples), compostos (possuem recursos multimédia); 

jornalísticos (quando aparecem em artigos de cariz jornalístico) ou enciclopédicos (quando 

um assunto é tratado mediante carácter totalizante). É de notar que esta indicação de Cirne 

se assemelha bastante às tipologias apresentadas por Valero Sancho em 2001 e por 

Teixeira em 2007. 
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6 – Vantagens da leitura de infográficos. Dificuldades visuais e suas aplicações. 

Construção de infográficos 

  

6.1 – Vantagens da leitura de infográficos 

Os infográficos possuem inúmeras aplicações e usos, para além de técnicas, como 

já foi demonstrado nos capítulos anteriores. Com tanta variedade na sua utilização quer em 

situações do dia-a-dia como em situações pontuais, surgem também vantagens e 

dificuldades associados à sua leitura por parte do ser humano. 

De acordo com Ware (2004, p. 3), um dos grandes benefícios da Visualização é a 

grande e variada quantidade de informação que pode ser rapidamente interpretada pelo 

leitor, se for bem representada. Além disso, o autor apresenta igualmente algumas 

vantagens da Visualização, que são usualmente aceites entre os estudiosos da área: 

– A Visualização possibilita uma capacidade de compreender grandes quantidades 

de dados. Deste modo as informações mais importantes são imediatamente 

disponibilizadas; 

– A Visualização permite a perceção de características emergentes que não são 

antecipadas apenas com os dados originais. Frequentemente, a perceção de um novo 

padrão pode ser a base de uma nova visão sobre a mesma temática; 

– A Visualização por vezes permite que problemas relativos aos dados se tornem 

imediatamente aparentes. Uma visualização, usualmente, revela aspetos não apenas 

relativos aos dados em si, mas à forma como foram recolhidos. Com uma visualização 

apropriada, erros ou anomalias nos dados são identificados rapidamente. Devido a isto, as 

visualizações têm um valor inestimável no controlo de qualidade; 

– A Visualização facilita a compreensão de características dos dados, quer em 

grande, quer em pequena escala. Esta característica pode ser especialmente útil ao permitir 

a perceção de padrões que ligam características locais; 

– A Visualização facilita a formulação de hipóteses. 

Segundo Nascimento e Ferreira (2005), o processo de visualização envolve a visão, 

que é o sentido humano com maior capacidade de captação de informação por unidade de 

tempo, sendo por isso oportuno estudar e aprofundar as vantagens que uma visualização 

pode oferecer, ao mesmo tempo que se pesquisam métodos diferentes para construir novas 
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e melhores visualizações. A visão é “rápida e paralela”, conseguindo apenas num vislumbre 

prestar atenção ao essencial numa visualização e, simultaneamente, não perder de vista o 

que está a acontecer ao seu redor (Nascimento e Ferreira, 2005). Para além disto, a visão 

humana é treinada todos os dias para ser capaz de reconhecer padrões, seja através da 

cor, das texturas ou de formas distintas, como foi abordado no capítulo relativo à perceção 

gráfica e visual. Como um pequeno exemplo, observemos a Figura 75.  

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Exemplo de reconhecimento visual 

 Se colocarmos as questões “onde está o círculo?” ou “qual é o quadrado mais 

pequeno?” ou “qual o maior quadrado?”, rapidamente o leitor consegue chegar às respostas 

pretendidas, sem ser necessário recorrer a muita análise ou tempo de observação. 

 Devido a estas características do sistema visual, é possível identificar e lidar com 

situações complexas do dia-a-dia que envolvam o processamento visual, tornando assim a 

Visualização uma ferramenta útil e vantajosa. 

 Além disso, as visualizações trazem benefícios para várias situações devido à 

vantagem de poderem funcionar como uma extensão da memória humana, ou como um 

auxílio para o processo cognitivo (Nascimento e Ferreira, 2005). Quantas vezes não 

anotamos algo importante numa agenda, num calendário, num bloco de notas ou até num 

simples post-it, para não nos esquecermos de um evento ou de um assunto que precisamos 

resolver? Quantas vezes não criamos as nossas próprias mnemónicas visuais para 

conseguirmos aprender alguma matéria que esteja mais difícil de assimilar? Quantas vezes 

não criamos diagramas ou mapas mentais para organizar algum assunto/problema que 

estejamos a tentar estudar/resolver? Quantas vezes não fazemos esquemas para tentar 

simplificar algum texto demasiado extenso e confuso? As representações visuais ajudam-

nos a entender os problemas e a encontrar uma solução para os mesmos. Elas estão 

presentes em tantas situações que muitas vezes nem nos apercebemos do quão úteis e 

efetivas são, e como simplificam tanto a nossa vida. Também vários físicos e matemáticos 
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de renome mundial, como Einstein ou Hadamard negam que “pensam com palavras” (Larkin 

e Simon, 1987), sendo isto uma clara alusão à grande quantidade de esquemas e 

diagramas utilizados nas suas investigações. 

Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008, p. 6) partilham da mesma linha de 

pensamento aqui apresentada, afirmando no seu artigo: “As informações visuais aumentam 

a memória humana, para fornecer um conjunto maior de trabalho para pensar e analisar, e 

desse modo, tornarem-se recursos de cognição externa”26. Para ilustrar esta afirmação, os 

autores consideram como exemplo a situação de multiplicar dois números inteiros com 

bastantes dígitos – mentalmente ou com a ajuda de um papel e lápis. A representação 

visual dos números no papel funciona como um suporte à memória enquanto ajuda a 

realizar as várias multiplicações. É de notar ainda que efetuar uma multiplicação exige um 

processo visual e mental que recorre ao reconhecimento e aplicação de dados simbólicos 

(os números, o sinal de multiplicação, etc.), que é um processo bastante diferente daquele 

que seria utilizado quando se visualizam formas e propriedades visuais (como a cor, forma, 

tamanho, etc.). No entanto, contrariamente, Larkin e Simon (1987) apontam no seu artigo 

que o texto pode ser mais efetivo que as representações gráficas ao realizar certas tarefas. 

 A constatação de padrões e características visuais existentes em imagens colabora 

de forma muito mais efetiva e significativa para o processo de compreensão, do que apenas 

observar os dados na sua forma bruta, sem qualquer organização. Consideremos para isso 

um outro exemplo dado por Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008), que julgamos bastante 

elucidativo. No seu artigo The Value of Information Visualization, podemos ver uma tabela 

com dados relativos aos 50 estados americanos e o distrito de Columbia sobre a 

percentagem de cidadãos com um grau académico e a renda per capita dos habitantes de 

cada estado. Ao lado, temos um gráfico com a mesma informação disposta (Figura 76). 

 Os autores sugerem que olhando apenas para a tabela de dados (a), o leitor tente 

responder à questão “estarão os dados sobre o grau académico e a renda per capita 

correlacionados de alguma forma? Se sim, existe algum estado que esteja fora da 

correlação normal?”. É algo bastante complexo para ser respondido apenas com a ajuda de 

uma tabela. 

No entanto, quando consideramos o gráfico em (b), é muito mais fácil analisar a 

informação e responder à questão colocada, e vemos que no geral existe uma certa 

correlação entre os dois atributos e os estados (Fekete, van Wijk, Stasko e North, 2008), 

                                                           
26

 No original: “Visuals augment human memory to provide a larger working set for thinking and analysis and thus become 
external cognition aids”. 
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havendo alguns que se podem considerar como uma exceção. Conseguimos também, deste 

modo responder muito mais rapidamente a questões relacionadas com os dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 – Dados em bruto vs. uma representação gráfica. 
Adaptado de Fekete, van Wijk, Stasko e North (2008). 

Chen (2005) defende que a maior vantagem da Visualização da Informação é a sua 

habilidade em mostrar quantidades de informação que estão para além da capacidade de as 

representar de forma textual. 

 

6.2 – Dificuldades visuais e as suas aplicações 

As representações visuais nem sempre oferecem vantagens de leitura ou podem 

ajudar o leitor a compreender mais rapidamente o que está ali a ser transmitido. De acordo 

com Hullman, Adar e Shah (2011), elementos distrativos considerados como “lixo gráfico 

decorativo” (designado pelos autores de “decorative chartjunk”) ou informação extra e 

desnecessária, devem ser evitadas para não dificultar a compreensão e torná-la mais lenta 

para quem está a ler. No entanto, mais à frente, os mesmos autores acrescentam que 

estudos recentes apontam para evidências sobre estes elementos visuais considerados 

“não eficientes” poderem beneficiar a compreensão e a memória por parte dos leitores. Para 

além disso, descobertas feitas em estudos relacionados com representações visuais, em 

vários subcampos da Psicologia, sugerem que introduzir dificuldades cognitivas para a 

visualização pode melhorar a forma de compreensão de informações importantes por parte 
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do leitor. A partir daqui, os psicólogos começaram a aplicar o termo “dificuldades desejáveis” 

a uma classe de técnicas que se unem com “ir contra a intuição” e “desviam-se das práticas 

de instrução padrão” (Bjork e Bjork, 2011, cit. por Hullman, Adar e Shah, 2011). 

Os autores demonstram ao longo do artigo que “criar visualizações com bons efeitos 

para a aquisição de conhecimento por parte dos leitores pode não ser atingido apenas por 

facilitar o esforço de leitura e oferecer altos níveis de interação flexível. Em muitos casos, a 

prática de visualizações efetivas requer, por um lado, navegações entre os benefícios de 

processo ativo através de obstruções da aprendizagem, e por outro lado, benefícios na 

eficiência da representação através de uma deteção de padrões mais imediata” (Hullman, 

Adar e Shah, 2011, p. 6, tradução nossa)27. Nesse sentido, os autores apresentaram uma 

tabela que demonstra uma série de implicações de design destinadas a funcionar como 

objetivos orientadores para designers que estão interessados em utilizar dificuldades visuais 

nos seus projetos. Além disso, os autores consideraram de igual modo as implicações para 

avaliação e sugeriram de seguida métodos pelos quais os modelos de Visualização da 

Informação podem ser adaptados para explicar os benefícios das dificuldades visuais. 

Na Tabela 7 podemos ver como as dificuldades visuais nas preocupações comuns 

de Visualização da Informação se comparam às recomendações da visão de eficiência 

cognitiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 No original: “ (…) designing visualizations with lasting effects on knowledge formation may not be achieved simply by easing 
users’ effort and providing high levels of flexible interaction. In many cases, effective visualization practice requires navigating 
tradeoffs between the benefits of active processing through learning obstructions on the one hand, and the benefits of 
representation efficiency through more immediate pattern detection on the other.”. 
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 Eficiência cognitiva Dificuldades visuais 

Operações 

cognitivas 

Minimizar as etapas 

cognitivas necessárias para 

processar a visualização 

Induzir atividade cognitiva 

construtiva e autodirigida por 

parte do utilizador 

Representação 

visual – Data-ink 

ratio28 

Maximizar a proporção de 

dados para tinta 

Representações de design 

que são mais suscetíveis de 

envolver um utilizador para 

processar ativamente a 

informação 

Representação 

visual – 

Organização 

Escolher o formato que faz a 

informação importante ficar 

mais visualmente saliente 

Escolher o formato que 

melhor estimula uma reflexão 

cognitiva profunda sobre os 

dados importantes 

Animação 

Utilizar animações para 

visualizar de forma rápida e 

intuitiva os processos 

importantes 

Utilizar representações 

estáticas para induzir o 

processo de visualização de 

intervalos em torno de 

mecanismos ocasionais; 

considerando a animação em 

casos onde a animação 

mental está além das 

capacidades dos utilizadores 

Etiquetas 

Utilizar etiquetas em vez de 

legendas para otimizar a 

clareza imediata 

Utilizar legendas para 

estimular uma reflexão mais 

profunda sobre os dados 

Tabela 7 – Dificuldades visuais e eficiências cognitivas. 
Adaptado de Hullman, Adar e Shah (2011). 

                                                           
28

 Data-ink ratio (em português, numa tradução literal, rácio dados-tinta) é o termo utilizado para relacionar numa proporção a 
quantidade de cor (tinta) utilizada em elementos decorativos/auxiliares para representar dados vs. a coloração utilizada 
efetivamente na comunicação de informação. A fórmula utilizada para se obter esse valor é simples: Data Ink Ratio = Ink Used 
in Information/Total Ink Used. A partir daqui, podemos notar que normalmente, quanto maior for o rácio, maior será também a 
eficácia de leitura e interpretação dos dados numa representação visual, por parte do leitor. 
Esta proposta foi inicialmente apresentada por Edward Tufte nos anos 80. Tufte refere-se a data-ink como “a tinta não 
apagável usada para apresentação dos dados. Se a data-ink fosse retirada da imagem, ela perderia o seu contexto”. Do 
mesmo modo, no oposto, temos a non-data-ink, que é a tinta que não transporta informação, ou seja, considerada 
desnecessária e distrativa. Uma boa representação visual deve ter o mínimo possível de non-data-ink, e do mesmo modo, ter o 
máximo de data-ink possível. (InfoVis Wiki, 2013) 
Por questões de tradução literal que originariam termos pouco comuns em português, optamos por deixar as designações 
relacionadas ao termo em inglês. 
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Analisando a tabela, e de acordo com os autores, a pesquisa dentro do campo da 

eficiência cognitiva propõe-se minimizar o número de etapas cognitivas exigidas por um 

gráfico para ser compreendido. O trabalho desenvolvido relacionado com a questão das 

dificuldades visuais neste campo sugere que as etapas cognitivas não capturam com 

precisão a aprendizagem e compreensão obtidas pelo leitor. Para aumentar a profundidade 

das operações cognitivas, foram apresentados vários métodos, incluindo classificar as 

declarações dos utilizadores em resposta a um gráfico, com base no facto de que se 

representam autoexplicações de alta ou baixa qualidade, ou estimulando manipulações de 

visualização interna. (Hegarty, Kriz e Cate, 2003; Roy e Chi, 2005; cit. por Hullman, Adar e 

Shah, 2011). 

No que toca às representações visuais relacionadas com a data-ink ratio, a 

perspetiva das dificuldades visuais neste aspeto fornece evidências de que uma baixa data-

ink ratio pode também ser funcional nos casos em que a tinta extra é utilizada para 

personalizar ou tornar a visualização mais atraente do ponto de vista estético para os 

utilizadores (Hullman, Adar e Shah (2011). 

Sobre as representações visuais na ordem da organização de informação, as regras 

de eficiência cognitiva apontam que os designers devem minimizar a complexidade de uma 

visualização, reduzindo o número de elementos visuais redundantes, como segmentos de 

linha, e utilizando formas que possibilitem que as tendências mais importantes se tornem 

salientes. No entanto, sob certas condições, utilizar uma organização visual complexa pode 

ser preferível, especialmente quando essa complexidade visual representa de uma forma 

mais clara o relacionamento alvo, e é apresentada como uma tarefa de previsão para 

garantir que os utilizadores se envolvam de forma reflexiva com o conteúdo. Fazendo isso, 

previne o risco de os utilizadores com pouco conhecimento prévio num determinado assunto 

despendam demasiado esforço para conseguirem entender a informação apresentada num 

gráfico simples, sem considerar previamente todas as implicações das tendências retratadas 

(Hullman, Adar e Shah (2011). 

As dificuldades visuais no campo da animação propõem uma avaliação na utilidade 

da animação caso a caso, em vez de dependerem de uma regra geral que abranja todas as 

situações. As principais questões que um investigador deste campo deve colocar prendem-

se com o facto de a animação atrair a atenção do utilizador para a informação na 

visualização que será mais útil para a construção de modelos mentais concretos; e para a 

questão de a animação permitir ao utilizador ganhar compreensão e posterior conhecimento 
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que esteja para além dos limites das suas habilidades de animação mental (Hullman, Adar e 

Shah (2011). 

 Para finalizar, no que toca ao campo das etiquetas, as dificuldades visuais podem 

ser benéficas na compreensão de um gráfico ou esquema quando as legendas são 

utilizadas no lugar das etiquetas, para assim estimular reflexões mais profundas por parte 

dos utilizadores. Recomenda-se a utilização de tipografias consideradas pouco claras ou 

fluídas no que toca à leitura das etiquetas, ao invés de tipografias claras e simples 

(consideradas como fluentes) quando a informação representada é crucial para uma 

decisão. Como exemplo, é considerado pelos autores o design de um gráfico de saúde de 

um indivíduo (Shah e Freedman, 2009, cit. por Hullman, Adar e Shah, 2011). 

 Como foi apresentado neste ponto, as dificuldades visuais na visualização de 

representações gráficas podem ser benéficas em certas situações. No entanto, elas também 

trazem implicações para os designers, na medida em que é necessário saber aplicar 

estratégias eficazes de design, tais como considerar as expectativas, nível de certeza, 

conhecimento e habilidades dos utilizadores a quem a visualização é destinada. 

 

6.3 – Visualizações efetivas e suas características 

 Como é natural, nem todas as formas de visualização são úteis para o leitor, ou 

trazem algo de bom ou informativo. De acordo com Mackinlay (1986, cit. por Nascimento e 

Ferreira, 2005, p. 1271), existem dois atributos que podem determinar a sua utilidade e 

pertinência. Esses atributos são a expressividade e efetividade. Sendo assim, uma 

visualização é expressiva quando é capaz de mostrar todos os dados de interesse para o 

utilizador, apenas isso, e nada mais que isso. Por outro lado, como o próprio nome indica, a 

efetividade prende-se com a facilidade de compreensão dos dados representados – deve 

ser uma visualização efetiva, de rápida perceção e induzir o leitor a ter uma quantidade 

menor de erros de interpretação (Nascimento e Ferreira, 2005). Estes dois atributos são 

importantes na medida em que na sua ausência, a visualização pode não trazer qualquer 

informação nova ou relevante para além da que já é conhecida anteriormente de forma 

trivial (conhecimentos de senso comum ou cultura geral), ou pelo contrário, ser demasiado 

complexa e de difícil compreensão, induzindo o leitor a interpretações erradas dos dados ou 

observar padrões e informações que na verdade não existem. 

 A efetividade e expressividade de uma visualização podem ficar comprometidas 

perante algumas situações, tais como: 
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– Não se colocar dados suficientes na visualização para ser possível uma 

contextualização da informação, ou desconsiderar atributos importantes dos dados; 

– Utilizar vários gráficos com escalas diferentes, e uns sobrepostos aos outros, o que 

impede a compreensão na totalidade de todos os gráficos ou, por outro lado, fazer 

comparações tendenciosas e injustas dos dados; 

– Não fazer um mapeamento adequado dos dados (Nascimento e Ferreira, 2005); 

– Utilizar várias texturas, cores ou formas ao mesmo tempo e de forma 

desorganizada ou incoerente, criando confusão visual ao leitor. 

 Para evitar estes problemas e aumentar a expressividade e efetividade de uma 

visualização, é recomendável tomarem-se certas medidas, entre elas: 

– Mapear corretamente os dados; 

– Eliminar gráficos, cores, texturas, textos ou outros recursos desnecessários e que 

comprometam a compreensão da informação que se quer transmitir. Esta medida está 

relacionada com a já citada data-ink ratio. Uma visualização simples e efetiva é sempre a 

melhor escolha; 

– Possibilitar formas de interação com a visualização; 

– Explorar a utilização de símbolos e atributos visuais, de modo a que tornem mais 

fácil a perceção dos dados e padrões existentes. Nascimento e Ferreira (2005) citam o caso 

de certas cores e símbolos gráficos possuírem um significado específico culturalmente (por 

exemplo, o verde está associado a algo positivo e o vermelho a algo negativo, a cruz está 

associada a negação, entre outros), e daí pode-se tirar partido dessas vantagens e associar 

esses símbolos e atributos visuais a dados abstratos e transmitir-lhes um significado 

semelhante, mas no contexto da visualização. 

Relativamente aos atributos visuais, como se citou já num capítulo anterior, 

Cleveland e McGill, em 1984, definiram uma lista ordenada das dez tarefas percetivas 

elementares, dentro do campo da perceção. Mackinlay (1986, cit. por Nascimento e Ferreira, 

2005) prolongou este estudo, modificando ligeiramente certos atributos propostos por 

Cleveland e McGill e, ao mesmo tempo, propondo ordens de prioridade para se associar 

atributos de dados a atributos visuais. O objetivo desse estudo é associar os atributos mais 

importantes dos dados aos atributos visuais, que se encontram no topo da lista, seguindo 

depois a sequência apresentada, e que é a recomendada. Desse modo, apresentamos na 
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seguinte tabela essa mesma ordem de perceção de atributos visuais para os três tipos de 

dados que já foram abordados anteriormente, na secção relativa aos tipos de dados, indo do 

mais percetível até ao menos percetível. 

Percepção 
Dados 

Quantitativos 
Dados Ordinais Dados Nominais 

Maior Posição Posição Posição 

 Comprimento Densidade Croma de cor 

 Ângulo Saturação de cor Textura 

 Inclinação Croma de cor Conexão 

 Área Textura Envolvimento 

 Volume Conexão Densidade 

 Densidade Envolvimento Saturação de cor 

 Saturação de cor Comprimento Forma 

 Croma de cor Ângulo Comprimento 

 Textura Inclinação Ângulo 

 Conexão Área Inclinação 

 Envolvimento Volume Área 

Menor Forma Forma Volume 

Tabela 8 – Ordem de perceção dos atributos visuais segundo o tipo de dados. 
Adaptado de Mackinlay (1986, cit. por Nascimento e Ferreira, 2005). 

 

6.4 – Métodos para o desenvolvimento de novas visualizações 

Tirando partido das já apresentadas vantagens, dificuldades visuais benéficas para a 

visualização, e características das visualizações efetivas, e aliando bons conhecimentos na 

área, criatividade, curiosidade, técnicas de visualizações (como as já referidas 

anteriormente), um software adequado e um bom hardware, é possível construir novas 

visualizações e serem ainda mais efetivas do que as já existentes. Nesse sentido, 

adaptámos de Nascimento e Ferreira (2005) uma metodologia de cinco passos, criada pelos 

autores, com o objetivo de criar novas e efetivas visualizações. Esta metodologia está 

orientada para visualizações que necessitem de recurso a computador. 

1 – Estudar o problema e os dados a serem visualizados. Os autores recomendam 

que esta etapa seja realizada em conjunto, preferencialmente e se possível, com os 

especialistas do problema em questão e os futuros utilizadores da visualização. Deste 
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modo, é possível cumprir com maior eficiência uma das tarefas deste ponto, que é a 

elaboração de uma lista de perguntas a serem respondidas a partir da base de dados 

disponível. Relativamente à base de dados, é recomendável fazer-se uma análise da 

mesma para se ter uma ideia do seu tamanho e complexidade, anotando-se a quantidade 

de dados na base, dimensão (que é definida pelos autores pela “quantidade de atributos”) e 

as categorias (que como já vimos anteriormente, podem ser dados nominais, ordinais ou 

quantitativos). Por fim, é necessário identificar relações entre os atributos e registar padrões 

que consigam já ser percebidos nesta fase. Com estas três tarefas, obtém-se uma lista de 

perguntas (obtidas na primeira tarefa), um subconjunto da base de dados que tenha 

relevância para o problema em questão e ainda uma descrição detalhada dos elementos 

que fazem parte deste conjunto. A partir daqui é possível…; 

2 – Construir visualizações. Para isto, é possível tomar uma de duas abordagens: 

escolher uma técnica geral de visualização já existente, ou desenvolver uma visualização 

específica para o problema em questão. No caso de se optar pelo primeiro caminho, deve-

se tomar em consideração os resultados do passo anterior, orientando-se a escolha com 

base nas perguntas e nas características da base de dados. Convém relembrar que nem 

todas as técnicas servem para o mesmo propósito. Como os autores apontam, certas 

técnicas são mais efetivas quando se quer mostrar representações de relações entre dados, 

enquanto outras são mais indicadas para mostrar dados com muitos atributos. Depois de a 

técnica estar escolhida, deve-se realizar o mapeamento dos dados para as estruturas 

visuais já definidas na visualização. Por outro lado, ao escolher o segundo caminho e se se 

pretender construir uma nova visualização específica, então o trabalho vai ser mais 

complicado, exigindo elevados níveis de criatividade. É necessário definir um substrato 

visual, escolher marcas e propriedades visuais das marcas para serem colocadas no 

substrato, e depois disso, definir um mapeamento visual para os dados que seja expressivo 

e efetivo; 

3 – Definir mecanismos de interação. De acordo com os autores, as visualizações 

podem ser utilizadas como “canais” não apenas para transmitir dados, mas também para 

receber comandos por parte do utilizador. Nesse sentido, alguns mecanismos de interação 

com a visualização devem ser especificados, de modo a assim ampliar a perceção de 

informações relacionadas com os dados. A interação pode ser feita no sentido de controlar a 

qualidade de dados no ecrã (o que determina a expressividade da visualização), ou de 

mudar a forma como esses dados são apresentados de forma visual (o que modifica a sua 

efetividade); 
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4 – Implementar um sistema protótipo. Neste passo é necessário criar uma 

visualização provisória, funcionando como um protótipo da mesma, que contenha as 

visualizações implementadas e as formas de interação especificadas nos passos anteriores. 

É necessário que este protótipo seja altamente interativo, para que o utilizador consiga 

alternar facilmente entre duas ou mais visualizações, ou entre configurações distintas de 

uma mesma visualização, para assim poder testar e comparar formas diferentes de se 

visualizar a base de dados. Por fim, é necessário…; 

5 – Avaliar as visualizações. Neste passo, tal como já foi dito no ponto anterior, o 

protótipo da visualização deve ser utilizado para avaliar as visualizações e os mecanismos 

de interação. Convém relembrar que nenhuma visualização se pode considerar útil até ter 

sido avaliada em termos da sua expressividade e efetividade. Para isto, e de acordo com 

Shneiderman (2004, cit. por Nascimento e Ferreira, 2005), duas abordagens gerais do 

campo da interação humano-computador podem ser utilizadas: a primeira está relacionada 

com avaliações informais com utilizadores especialistas; a segunda são experiências 

controladas. Na primeira alternativa, o sistema protótipo é apresentado a um grupo de 

utilizadores, os quais dão as suas opiniões sobre as características da interface e o 

funcionamento da visualização. De acordo com Nielsen (1993, cit. por Nascimento e 

Ferreira, 2005), um exemplo desse tipo de estudo é a Avaliação Heurística, onde um grupo 

de três a cinco utilizadores especialistas no domínio do problema avaliam o sistema de 

acordo com uma lista de princípios de usabilidade. A proposta de Nielsen é um método 

viável de se aplicar neste caso, pois através dele conseguem-se encontrar problemas 

graves, tais como omissão de dados importantes, dificuldades de se interagir com a imagem 

ou um mapeamento visual dos dados pouco ou nada intuitivo, ou por outro lado, 

sobrecarregado. No caso de se optar pelas experiências controladas, a metodologia 

utilizada estende-se ao longo de quatro passos e é igual à dos estudos com seres humanos 

na área da Psicologia, de acordo com os autores. Para isso, é necessário primeiramente 

definir uma hipótese a ser testada; de seguida deve-se planear uma experiência cujas 

variáveis de configuração possam ser bem controladas; de seguida realiza-se a experiência 

planeada com uma quantidade significativa de pessoas enquanto simultaneamente se 

devem registar as atividades e resultados obtidos pelos participantes; e, por fim, realiza-se 

uma análise estatística das atividades e dos resultados obtidos, com o objetivo de 

comprovar ou refutar a hipótese levantada no início. Estes tipos de experiências podem 

utilizar-se para verificar o nível de perceção de cada utilizador em cada visualização (se é 

uma perceção mais rápida ou mais lenta) ou que quantidade de informação importante é 

retida em cada uma das visualizações. Para além das abordagens relacionadas com a 
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interação humano-computador, existe uma outra abordagem que consiste na definição e 

utilização de métricas para quantificar aspetos relacionados com a expressividade e 

efetividade de imagens interativas dentro da visualização. Na verdade, independentemente 

da abordagem utilizada, a fase de avaliação deve comprovar se as visualizações propostas 

na versão protótipo ajudam ou não a responder à lista de perguntas levantadas no primeiro 

passo desta metodologia. No entanto, deve ter-se especial cuidado para garantir que a 

avaliação realizada seja das visualizações do protótipo e não do protótipo em si, 

independentemente do método utilizado. Os autores lembram que um protótipo lento e com 

falhas pode influenciar negativamente a avaliação de uma visualização. 

Para finalizar, os autores apontam que esta metodologia tem como objetivo ajudar na 

construção de visualizações que consigam ajudar o utilizador a encontrar soluções para um 

problema (respostas para perguntas) e não tem intenções de aperfeiçoar uma técnica de 

visualização já existente, apesar de ser possível que isso ocorra durante a execução do 

processo. 

Tufte (2001) lembra que os gráficos estatísticos representam dados, e enumera 

algumas regras básicas para a construção de visualizações, embora estas sejam 

direcionadas para visualizações impressas. De acordo com o autor, as visualizações devem: 

1 – Mostrar os dados; 

2 – Instigar o leitor a refletir mais sobre o conteúdo da visualização do que sobre a 

metodologia, design ou tecnologia utilizados para a criar; 

3 – Evitar distorcer de alguma forma o sentido dos dados; 

4 – Apresentar vários números dentro de um espaço reduzido; 

5 – Fazer com que uma quantidade considerável de dados tenha coerência; 

6 – Estimular o leitor a fazer comparação entre diferentes partes dos dados; 

7 – Revelar os vários níveis de detalhe de dados, indo de uma visão mais geral até 

uma visão mais detalhada e refinada; 

8 – Servir para um propósito claro em termos de descrição, exploração, tabulação e 

decoração; 

9 – Estar integradas com as descrições estatísticas e verbais dos dados. 
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 Mais à frente, Tufte (2001) critica a existência de certos gráficos tendenciosos, que 

são criados de forma a transmitir propositadamente uma ideia errada ao leitor sobre um 

assunto em questão. Isto pode acontecer quando os gráficos são criados por alguém 

amador e que não domina na perfeição a técnica de manter uma escala justa e proporcional; 

quando a verdadeira natureza dos dados é “mais dura” ou “menos agradável” e pode induzir 

o público a ter ideias negativas sobre esse assunto; ou quando se pretende transmitir uma 

ideia tendenciosa sobre algo que parece ser bom mas na verdade não é – o chamado 

“embelezar uma mentira”, na cultura popular. Exemplos disso são os gráficos apresentados 

nas Figuras 77 e 78, que são bastante conhecidos dentro dos sites dedicados à matéria das 

visualizações falsas, e que à primeira vista mostram algo que está muito longe de realidade: 

  

  

Na Figura 77, à primeira vista, o gráfico cria a ideia de que houve um grande salto no 

número de enfermeiros contratados em 2011/2012. No entanto, depois de uma análise mais 

cuidada, reparamos que repentinamente, de quatro bonecos a equivalerem a 43.000 

enfermeiros, passamos para 28 bonecos a representarem um aumento de 3.000 

enfermeiros. Isto foi feito para iludir o leitor e fazê-lo pensar que houve um aumento 

exponencial no número de enfermeiros contratados, quando na verdade, isso não 

aconteceu. 

Figura 77 – Aumento do número de 
enfermeiros contratados no período de 
tempo compreendido entre 2008 e março 
de 2013. Fonte: Ministry of Health New 
South Wales, março de 2013. 

 Figura 78 – Número de assassínios 
cometidos com recurso a armas de fogo na 
Florida. Fonte: Florida Department of Law 
Enforcement/Reuters, 2014. 
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Por outro lado, o gráfico da Figura 78 induz os leitores a pensar que na Florida o 

número de assassínios com armas de fogo está a diminuir, o que seria evidentemente uma 

boa notícia. Só que numa análise mais atenta, podemos ver que o eixo y foi invertido, sendo 

que o fundo do gráfico, onde normalmente se situa o 0, tem o valor máximo (1000), 

enquanto no topo está o valor 0. Sendo assim, na verdade, os assassínios estão a 

aumentar, e não a diminuir! Tanto um caso como o outro procuram “esconder a verdade”, 

disfarçando-a com escalas que não são proporcionais, ou invertendo o eixo e dando a 

parecer o oposto da realidade29. 

Para Tufte (2001), a excelência em gráficos começa pelo princípio de “dizer a 

verdade sobre os dados”. Desse modo, enumera algumas regras para a integridade na 

construção de gráficos, e consequentemente, de uma boa visualização: 

– A representação de números deve ser diretamente proporcional às quantidades 

numéricas representadas; 

– A rotulagem dos dados deve ser feita de forma clara e detalhada para evitar 

distorção ou ambiguidade nos dados. Deve igualmente escrever-se explicações relativas 

aos dados no gráfico em si; 

– Deve mostrar-se variação dos dados, não variações no design; 

– Em gráficos relacionados com questões monetárias, as unidades de medida 

padronizadas são quase sempre melhores que as unidades nominais; 

– O número de transporte de informações representadas não deve exceder o número 

de dimensões nos dados; 

– Os gráficos não devem apresentar dados fora de contexto. 

No fundo, o que é necessário é que a visualização seja efetiva e consiga transmitir 

com clareza e sucesso as mensagens contidas nela. Como defende Ribeiro (2012, p. 46), “o 

layout, as cores, a hierarquia das informações escolhidas desenham uma página e um 

discurso”. 

 

 

                                                           
29

 No site https://www.gizmodo.com.au/2016/03/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-internet/ podem-se 
observar mais casos onde os gráficos induzem o leitor a interpretações erradas dos dados. Consultado a 28-11-2017. 

https://www.gizmodo.com.au/2016/03/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-internet/
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7 – Problemas e desafios da área 

 

7.1 – Desafios técnicos e problemas 

Liu, Cui, Wu e Liu (2014) indicam os cinco maiores desafios técnicos para criar e 

designar aquilo que eles consideram como sendo uma “visualização perfeita”: 

1 – Usabilidade – de acordo com os autores, um utilizador é fortemente envolvido 

com um sistema de visualização ou um conjunto de ferramentas para realizar as suas 

tarefas de análise. Nesse sentido, e com o objetivo de ajudar os designers de visualizações 

e desenvolvedores a criarem uma visualização ou um conjunto de ferramentas que seja 

efetivo, os investigadores desenvolveram um conjunto de métodos de avaliação empírica e 

métodos de estudo de design. Para os designers de visualizações e desenvolvedores, é 

imperioso encontrar métodos de avaliação eficazes no que toca à usabilidade e que sejam 

específicos para a visualização em si, e ao mesmo tempo, genéricos para um largo leque de 

aplicações relacionadas com a visualização; 

2 – Escalabilidade visual – é definida como a capacidade de as ferramentas de 

visualização apresentarem de forma efetiva grandes quantidades de dados. A escalabilidade 

é um desafio fundamental dentro da área da Visualização da Informação, especialmente 

com o crescimento na análise de grandes quantidades de dados (vulgarmente conhecidos 

por big data). Devido a essa situação, em várias aplicações, a quantidade de dados a serem 

visualizados é muito grande e excede a capacidade de exibição do ecrã. Para controlar este 

problema, os investigadores desenvolveram várias técnicas de redução de dados, apesar de 

nenhuma dessas técnicas ser adequada para todas as aplicações. Desse modo, os 

investigadores continuam a pesquisar técnicas de redução de dados que consigam balançar 

entre uma visão de alto nível e detalhes de baixo nível; 

3 – Análise integrada de dados heterogéneos – os dados heterogéneos são dados 

provenientes de várias fontes e em variados formatos. Nesse sentido, a análise e integração 

de dados heterogéneos é um dos maiores desafios para aplicações versáteis. Com o 

aumento das grandes quantidades de dados e a sua análise, esta tarefa é bastante 

importante em várias funções de um serviço – por exemplo em áreas como a saúde, 

educação, ou relacionadas com o sector público. Vários casos de uso têm surgido, cada um 

deles tentando responder a um diferente leque de questões, através da análise de dados 

textuais heterogéneos. No entanto, infelizmente, ainda não existem suficientes ferramentas 
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nem técnicas de análise visual interativa que consigam lidar na totalidade com os dados 

heterogéneos; 

4 – Visualizações in-situ (no local) – as visualizações in-situ incrementalmente criam 

novas visualizações quando novos dados surgem. É um modo efetivo de analisar e 

compreender dados em streaming (transmissão), que são dados com uma taxa regular de 

fluxo através do hardware. Alguns exemplos desta natureza dos dados são os históricos de 

dados como históricos de pesquisa, dados em stock ou ainda dados de redes sociais que 

são atualizados periodicamente, tais como os conhecidos tweets da rede Twitter. Devido à 

rápida taxa de dados recebidos e ao enorme tamanho de conjuntos de dados no modelo de 

stream, a análise de tais dados em streming mostra-se como um grande desafio no campo 

da Visualização da Informação. Não é fácil criar e desenvolver visualizações in-situ. Os 

maiores desafios são sem dúvida partilhar de forma efetiva o mesmo processador e espaço 

de memória, sincronizar o processamento de dados e tarefas de visualização e suavizar a 

comunicação entre o módulo de processamento e o módulo de visualização; 

5 – Erros e incertezas – como é do conhecimento geral, erros, incertezas e 

incongruências na informação estão presentes no nosso dia-a-dia, em várias situações – 

desde informações erradas ou mesmo contraditórias encontradas todos os dias na Internet 

no geral e nas redes sociais em particular, reconhecimento imperfeito de objetos em 

streaming de vídeos ou ainda informações erradas ou incompletas geradas por falhas de 

comunicação ou compreensão. A amostragem, transformação ou filtragem de dados pode 

introduzir erros e inconsistências na visualização e, devido a isso, a incerteza pode também 

surgir em qualquer fase do processo de visualização por parte do leitor. É importante 

transmitir corretamente os possíveis erros e incertezas aos utilizadores finais da 

visualização e, de acordo com isso, é necessário que os investigadores e desenvolvedores 

da visualização compreendam quando e porque um determinado método de incerteza de 

visualização é mais adequado para uma visualização do que outro método. 

Também Chen (2005) faz um levantamento do que ele considera como sendo os dez 

maiores problemas (ainda) não resolvidos na área da Visualização da Informação, que são 

apresentados na lista a seguir: 

1 – Usabilidade – o autor defende que enquanto assistimos a um grande crescimento 

de visualizações de informações, o número de estudos relativos à usabilidade e avaliações 

empíricas tem crescido de forma lenta. Devido a isso, quer os criadores, quer os utilizadores 

necessitam de encontrar evidências empíricas que consigam ser genéricas e, ao mesmo 

tempo, específicas, e que consigam informar o processo de tomada de decisões no que toca 
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à criação da visualização. O autor incita à criação de novos estudos de usabilidade e 

avaliações empíricas na área, pois a maioria dos estudos de usabilidade existentes apoiam-

se apenas em metodologias que foram criadas antes da introdução da área da Visualização 

da Informação e, devido a isso, podem considerar-se limitadas. Não é possível esperar 

dessas metodologias que abordem detalhes críticos específicos para as necessidades da 

Visualização da Informação. Os estudos de usabilidade devem abordar os utilizadores que 

conseguem reconhecer os padrões e tendências dentro de uma visualização; 

2 – Compreensão de tarefas percetivo-cognitivas – compreender tarefas percetivo-

cognitivas de nível elementar e secundário é um passo fundamental no que toca à criação 

de sistemas de visualização. Nesse sentido, e de acordo com o autor, a compreensão geral 

de tarefas percetivo-cognitivas elementares por parte dos leitores deve ser revista e 

atualizada no contexto da Visualização da Informação. No entanto, dentro do processo de 

interação com as visualizações, não é recomendável utilizar tarefas de procura e pesquisa 

para estudar as necessidades percetuais e cognitivas dos utilizadores. Tarefas de procura, 

pesquisa e mesmo julgar a relevância da informação requerem um nível de atividades 

cognitivas mais elevadas do que apenas identificar e descodificar objetos visualizados. No 

nível elementar das tarefas percetivo-cognitivas, é necessário juntar uma quantidade 

considerável de evidências empíricas do sistema de visualização. Por outro lado, o nível 

secundário de tarefas percetivo-cognitivas inclui o reconhecimento de agrupamentos e 

tendências de pontos, baseando-se na sua proximidade ou a descoberta de uma conexão 

até aí desconhecida. É neste momento que uma nova descoberta é feita; 

3 – Conhecimento prévio – este problema tem várias implicações práticas – como um 

meio de comunicação de informação abstrata, a visualização das informações e os 

utilizadores devem ter um ponto em comum. Os utilizadores devem possuir dois tipos de 

conhecimento para conseguirem compreender na totalidade a mensagem transmitida na 

visualização: o conhecimento de como operar o aparelho em questão (tal como um 

telescópio, microscópio, computador, ou neste caso específico, o sistema de Visualização 

da Informação); e o conhecimento dominante de como interpretar o conteúdo naquele 

contexto. Sendo assim, as decisões em termos do design devem ser tomadas e adaptadas 

em função do nível de conhecimento prévio que é necessário para ser capaz de 

compreender a informação representada; 

4 – Educação e treino – este problema possui duas vertentes: a interna e a externa. 

Dentro da vertente interna, o desafio prende-se com a necessidade de os investigadores e 

praticantes do campo da Visualização da Informação aprenderem e partilharem vários 
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princípios e conhecimentos relativamente à Semiótica e Comunicação Visual – para assim 

os fundamentos teóricos se solidificarem e abrangerem o máximo de potenciais utilizadores 

possível. Quanto à vertente externa, o desafio está relacionado com a necessidade de 

tornar óbvio a pessoas de áreas externas à Visualização da Informação o potencial desta 

disciplina, consciencializando-as, através de tutoriais, de que problemas de outras 

disciplinas podem ser resolvidos com o auxílio da Visualização da Informação; 

5 – Medidas de qualidade intrínseca – dentro do campo da Visualização da 

Informação, é fundamental que se estabeleçam medidas de qualidade intrínseca. Estas 

medidas simplificam tremendamente o desenvolvimento e avaliação de variadas 

visualizações. Este é um problema bastante desafiante, mas também recompensador na 

medida em que permite responder a certas questões, tais como “até que ponto é que uma 

visualização consegue representar os dados subjacentes de uma forma fiel e eficiente?” ou 

“até que ponto é que esse sistema preserva as propriedades intrínsecas dos fenómenos 

subjacentes?”; 

6 – Escalabilidade – os problemas relacionados com a escalabilidade são um desafio 

duradouro dentro da área da Visualização da Informação. O autor aponta que, ao contrário 

do que acontece no campo da Visualização Científica, os supercomputadores não são a 

fonte primária de fornecimento de dados dentro da Visualização da Informação. Também a 

computação paralela ou outras técnicas de computação de alto desempenho não são tão 

utilizadas dentro da Visualização da Informação como são na Visualização Científica. Nesse 

sentido, a questão da escalabilidade deve ser estudada em diferentes vertentes, tais como 

ao nível do hardware que suporta as visualizações, os softwares desenvolvidos para esse 

fim, os níveis de computação de alto desempenho ou ainda os utilizadores; 

7 – Estética – o autor é categórico e direto ao afirmar que o propósito da 

Visualização da Informação é fornecer conhecimentos através dos dados que são 

representados, e não mostrar apenas imagens bonitas (“The purpose of information 

visualization is the insights into data that it provides, not just pretty pictures”). Nesse sentido, 

é importante compreender como as ideias representadas e a estética interagem entre si, e 

de que modo a combinação dos dois objetivos pode sustentar visualizações que transmitam 

conhecimentos e sejam, simultaneamente, visualmente apelativas. É necessário estudar a 

estética nas representações visuais e qual o seu impacto numa visualização, bem como na 

compreensão dos dados aí representados, pois grande parte da sabedoria relacionada com 

a estética consiste maioritariamente em heurísticas do que em evidências empíricas no nível 
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elementar de tarefas percetivo-cognitivas. A pesquisa dentro desta área normalmente foca-

se nas propriedades gráficas, sendo raro envolver a semântica associada aos dados. 

8 – Mudança de paradigma das estruturas para a dinâmica – a estrutura da 

informação abstrata era o centro das atenções durante a primeira geração de visualizações 

de informação, nos anos 90. Os exemplos mais famosos tratavam de estruturas tais como a 

Cone Tree, TreeMaps e visualizações hiperbólicas, que já foram referidas num capítulo 

anterior. No entanto, existem desafios mais profundos do que mudanças de visualizações ao 

longo do tempo. Mesmo que alguma tendência ou uma alteração acentuada sejam 

registadas num conjunto de dados, as visualizações de primeira ordem das propriedades 

estruturais e dinâmicas do conjunto de dados pode não apresentar essas tendências ou 

alterações de uma forma tão notória que seja capaz de chamar a atenção dos utilizadores. 

Desse modo, é necessário distinguir dois tipos de processos de visualizações: um que 

possua mecanismos internos de deteção de tendências (tipicamente como parte da 

componente de modelação de dados); e outro sem esses mecanismos. A maioria dos 

sistemas de visualizações contemporâneos faz parte da segunda categoria apresentada e, 

devido a isso, para abordar a falta de sistemas de deteção de tendências, o autor 

recomenda que haja colaborações interdisciplinares entre as comunidades de mineração de 

dados e de inteligência artificial, sendo este o oitavo problema e desafio desta lista; 

9 – Casualidade, inferência visual e predições – o pensamento visual, raciocínio e 

análise enfatizam o papel da Visualização da Informação como sendo um meio poderoso 

para ser possível encontrar a casualidade, criando assim hipóteses e avaliando as 

evidências disponíveis num conjunto de dados, através das inferências visuais, por exemplo. 

O desafio principal deste ponto é derivar algoritmos altamente sensíveis que consigam 

resolver evidências que criem conflitos e suprimir ruídos de fundo. Também é esperado que 

a análise complexa de redes e links continuem a desempenhar um papel importante nesta 

direção. Devido à natureza exploratória destas tarefas e que exigem igualmente tomada de 

decisões por parte dos utilizadores, os mesmos podem interagir livremente com os dados 

em bruto, bem como com as visualizações para serem capazes de encontrar casualidades. 

10 – Visualizações do domínio do conhecimento – o desafio da visualização do 

domínio do conhecimento (knowledge domain visualization – KDViz) é um problema 

holístico – de facto, este desafio abrange elementos dos nove desafios anteriores. Para 

compreender melhor este problema, é importante diferenciar conhecimento e informação, de 

acordo com a linha de pensamento de Chen. O autor referencia que a diferença entre 

ambos os conceitos pode ser vista em termos do papel da construção social. O 
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conhecimento é o resultado da construção social, tal como é também a informação, embora 

seja numa extensão muito mais pequena. A KDViz pretende transmitir estruturas de 

informação com esses valores agregados. O problema da KDViz é rico em detalhes, grande 

em escala, extenso em duração e de amplitude generalizada. Desse modo, a KDViz torna-

se num problema interessante, que se for solucionado com sucesso, pode ser generalizado 

para uma ampla gama de áreas científicas. 

Nascimento e Ferreira (2005) apontam igualmente alguns problemas da Visualização 

da Informação que continuam em aberto, tais como: 

– O facto de já estar comprovado que imagens em 3D são mais efetivas do que as 

mesmas imagens em 2D, na medida que a imagem em 3D consegue ser mais intuitiva e 

facilita a compreensão dos dados por parte dos utilizadores, mesmo que ela seja projetada 

num plano. No entanto, para outros tipos de dados, como por exemplo, o desenho de 

grafos, ainda não é possível afirmar que o 3D consiga suplantar o 2D; 

– A utilização de diversas plataformas para visualização de dados. É certo que com 

os avanços tecnológicos, normalmente uma pessoa passa horas em frente ao monitor do 

computador, ou com o olhar fixo no smartphone ou no tablet. No entanto, ainda recorremos 

muitas vezes ao papel para ler documentos longos, especialmente entre os utilizadores mais 

“conservadores” ou que sejam apologistas de documentos impressos; 

– Dentro da Visualização de Software, a falta de existência de uma forma geral e 

efetiva para demonstrar de forma gráfica como programas grandes ou complexos 

funcionam, ou mesmo como conseguem manipular grandes quantidades de dados. 

 

7.2 – Problemas de escalabilidade 

Para além dos autores citados anteriormente, que consideram a escalabilidade como 

um problema da área da Visualização da Informação, também Cook e Thomas (2005) 

apontam que as tecnologias atuais não suportam a escala e complexidade dos crescentes 

desafios da análise de dados, o que nos leva a cinco problemas relativos à escalabilidade. 

As capacidades e habilidades básicas humanas não mudam de forma significativa ao longo 

do tempo, embora seja verdade que com os avanços tecnológicos, quando aplicados de 

forma cuidada e responsável, podem permitir-nos utilizar uma maior percentagem de 

habilidades humanas naturais. No entanto, é necessário tomar em atenção que estamos a 

aproximar-nos desse limite, o que leva ao conhecido termo de “information glut”, ou seja, 
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que temos possibilidade de aceder a mais informação do que aquela que somos capazes de 

processar, e que torna os problemas relativos à escalabilidade ainda mais difíceis de 

resolver. Os problemas apresentados pelos autores são: 

– Escalabilidade de informação – está relacionada com a extração, a partir de 

grandes conjuntos de dados, de informação relevante. Os métodos utilizados envolvem 

filtragem, redução e abstração de dados, adaptando-os de seguida para diferentes 

audiências. Existe também uma segunda forma de escalabilidade de informação, que está 

relacionada com a taxa de alteração de informações. A informação relevante pode aparecer 

numa grande variedade de escalas, e o utilizador deve ser capaz de alternar entre as 

escalas de uma forma que seja de fácil compreensão e acompanhamento. 

– Escalabilidade visual – a escalabilidade visual é a capacidade de visualizar as 

ferramentas de representação e visualização, para desse modo exibir de modo efetivo 

conjuntos de grande quantidade de dados, quer em termos de números ou dimensão de 

elementos. Os fatores que afetam de forma mais relevante a escalabilidade visual são a 

qualidade dos ecrãs, as metáforas visuais utilizadas para representar a informação, as 

técnicas utilizadas para interagir com as representações visuais, e ainda as capacidades de 

perceção por parte do sistema cognitivo humano. A maioria das técnicas existentes no 

campo da Visualização da Informação conseguem lidar com conjuntos de dados com 

centenas ou milhares de elementos, podendo mesmo algumas ter capacidade para lidarem 

até dezenas de milhar de elementos, e ainda uma pequena minoria possuir capacidade de 

lidar com centenas de milhar até um milhão de elementos. No entanto, certas situações 

extremas podem requerer o processamento de dezenas de milhões de documentos por dia, 

o que requer que novas técnicas sejam desenvolvidas para resolver estes problemas; 

– Escalabilidade de exibição – a maioria das técnicas de visualização é criada para 

apenas um tamanho de ecrã, normalmente o ecrã de um computador. No entanto, é 

necessário criar e desenvolver técnicas que se expandam para uma larga variedade de 

plataformas, para desse modo ser possível tirar partido de todos os recursos disponíveis 

para suportar a análise e colaboração. As técnicas de visualização e interação devem ser 

consistentes e capazes de ser utilizadas em representações visuais, de forma independente 

da área de exibição que esteja disponível para representar os dados, indo desde telemóveis, 

smartphones, tablets, monitores convencionais de computadores até ecrãs de grande 

escala, o que é um dos maiores desafios dentro deste problema de escalabilidade. Os 

estudos devem ser feitos com o objetivo de determinar como representar informações de 

forma efetiva, especialmente em pequenos ecrãs; 
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– Escalabilidade humana – apesar de as capacidades e habilidades humanas não 

serem escaláveis, o número de pessoas envolvidas nos processos de análise visual de 

problemas é escalável. A maioria das técnicas para análises de apoio é destinada a apenas 

um utilizador de cada vez e, devido a isso, é necessário desenvolver técnicas que seja 

possível aplicar num ambiente colaborativo, ou seja, com vários utilizadores em simultâneo. 

Apesar de a investigação na área se centrar em pequenos grupos de pessoas (dois ou três 

utilizadores), os autores imaginam técnicas que permitiriam aos utilizadores colaborar dentro 

da mesma equipa numa organização, em diferentes níveis de organização ou mesmo em 

diferentes organizações; 

– Escalabilidade de software – este problema está relacionado com a capacidade de 

um software ser capaz de manipular conjuntos cada vez maiores de dados. Isto inclui 

igualmente a geração de algoritmos que se prolongam até aos conjuntos de informações 

que geramos diariamente e que são cada vez maiores. É igualmente necessário evitar os 

custos associados à criação, implementação e manutenção de softwares de visualização 

que são monolíticos, não interativos e não escaláveis.   

Os autores apontam que além dos vários problemas de escalabilidade citados, estão 

também as preocupações relacionadas com a privacidade e segurança, especialmente 

quando dimensionados para ambientes de multiutilizadores. Desse modo, a privacidade de 

dados, bem como as leis de segurança, devem ser respeitadas de forma rigorosa, o que 

significa que os softwares devem ser capazes de proteger informações de acessos 

indesejáveis, entre outros desafios. 

Além disso, e de acordo com os autores, os problemas de escalabilidade também 

surgem quando se lida com equipas dispersas geograficamente e que falam diferentes 

idiomas ou, por outro lado, quando se utilizam terminologias diferentes no mesmo idioma e 

trabalhando em equipas de pessoas com conhecimentos diferentes. 

Ao contrário de Cook e Thomas, que refletem sobre o desafio de visualizações em 

pequenos ecrãs, Nascimento e Ferreira (2005) apontam no seu artigo como a Visualização 

da Informação pode influenciar a representação de informações em grandes ecrãs, tais 

como os projetores que se encontram em auditórios ou salas de reuniões, e que projetam 

imagens para grandes telas. As visualizações nessas condições possuem vantagens, tais 

como a possibilidade de representar informação em grandes resoluções, o que permite 

visualizações mais expressivas. Ao representar imagens em grande resolução, isso implica 

que ocupe grande parte do campo de visão do observador, o que diminui as possibilidades 

de se distrair com situações ou eventos alheios à informação projetada. No entanto, existe o 
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inconveniente de tais equipamentos possuírem pouca mobilidade, o que dificulta a sua 

utilização em vários ambientes e situações. Apesar dessa desvantagem, é uma 

funcionalidade que tem ganho o seu próprio espaço no mundo da Visualização da 

Informação, sendo utilizada em atividades colaborativas em vários locais, tais como centros 

de pesquisas, empresas, organizações, ambiente escolar e académico, o que justifica 

claramente a pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas de representações neste tipo 

de plataformas. 
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Conclusão 

 
Tal como Valero Sancho (1998, cit. por Sousa, 2014, p. 5) afirma, o “homem 

moderno entende melhor aquilo que vê do que aquilo que lhe é contado”. Nesse sentido, a 

Infografia e a Visualização da Informação são as chaves para esse problema, e são áreas 

que continuam em crescimento. No entanto, como se pôde verificar, a Infografia não se 

resume simplesmente a representações visuais com elevado sentido estético. Existe muito 

mais para além da estética visual dos dados representados, e, recorrendo à Visualização da 

Informação, tudo começa com os dados em bruto, passando pelo processo de mapeamento 

dos mesmos, trabalhando ao mesmo tempo com a perceção humana para aumentar a 

efetividade visual e terminando com a escolha da técnica mais adequada para a sua 

representação, e, claro, levando também em consideração as questões estéticas da mesma. 

A Infografia pode considerar-se como sendo informação gráfica, sendo que o produto 

criado por essa disciplina é designado de infográfico. Além disso, as atividades que estão 

ligadas à Infografia fazem parte de uma área maior do conhecimento, que é o Design da 

Informação. Os infográficos podem ser divididos de várias formas., sendo que nesse 

sentido, diversos autores apresentam, sob o seu ponto de vista, classificações e tipologias 

relativamente aos infográficos. 

Por sua vez, a Visualização da Informação está relacionada com a pesquisa e estudo 

da representação de dados de forma gráfica, a partir de um determinado conjunto de dados. 

Para que a informação seja transmitida de forma clara e objetiva, é necessário saber 

escolher técnicas de visualização que sejam apropriadas para uma boa legibilidade da 

informação. Nesse sentido, as técnicas de Visualização da Informação baseiam-se em 

representações visuais e mecanismos interativos, de modo a que o utilizador seja capaz de 

compreender de forma mais eficiente um conjunto de informações que lhe são 

apresentadas. Para isso, é necessário um processo de mapeamento visual, que consiste em 

definir de maneira apropriada o modo como as estruturas de dados vão ser transformadas 

em estruturas visuais. 

Ao criar uma visualização, é igualmente necessário possuir certos conhecimentos de 

teorias relacionadas com a perceção visual humana, pois como é natural, é o sentido 

humano mais utilizado na Visualização da Informação. Seguindo o raciocínio proposto por 

Ware (2004), existem duas principais teorias psicológicas que explicam como a visão pode 

ser utilizada de forma efetiva para compreender características e formas nas visualizações. 
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De modo a que as representações visuais sejam úteis e pertinentes, é necessário 

que cumpram dois parâmetros, estabelecidos por Mackinlay (1986, cit. por Nascimento e 

Ferreira, 2005), que são a expressividade e efetividade. Além disso, é necessário que 

consigam representar os dados de forma fiel, sem pretender, de forma alguma, induzir os 

leitores em qualquer tipo de erro, ao mesmo tempo que promovem uma reflexão sobre a 

informação visualizada. 

Deste modo, e ao longo da pesquisa efetuada, foi possível adquirir muitos e variados 

conhecimentos nesta área, tais como saber distinguir a disciplina da Infografia e da 

Visualização da Informação, bem como os seus objetivos; regras e técnicas para 

representar dados de forma visual; várias formas de distinguir as infografias pelas suas 

diversas categorias; compreender o funcionamento da perceção visual humana ao visualizar 

dados; e ainda a evolução da Infografia através dos tempos, desde a Pré-História até aos 

nossos dias.  

Como Frada (1993, cit. por Rainha, 2002, p. 18) afirma, a conclusão é “o término da 

pesquisa efetuada, sendo no entanto, o começo das nossas dúvidas, indicações e aberturas 

para possíveis investigações”. Como trabalho futuro, esta investigação poderia servir como 

base teórica para a implementação de um protótipo na área, criando uma visualização mais 

efetiva, e podendo assim validar de forma prática os conceitos aqui apresentados. 
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