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Resumo  

Esta comunicação visa a divulgação de uma parte de um projeto de investigação 

centrado na compreensão do papel da infografia como facilitador de conteúdos 

noticiosos sobre ciência e tecnologia. Divulgam-se nesta comunicação os resultados 

obtidos com a análise de infográficos de ciência e tecnologia publicados em quatro 

jornais nacionais (“Jornal de Notícias”; “Público”; “iOnline” e “Expresso”).  

O trabalho apresentado analisa a publicação de infográficos ao nível das características 

identificadas por alguns autores considerados na abordagem teórica de toda a 

investigação.  

É um trabalho preliminar que, no entanto, traz informação pertinente ao nível da 

quantidade e dinâmica de divulgação e publicação de infográficos de ciência e 

tecnologia nos quatro jornais apresentados. 

 

Palavras-chave: infografia; ciberjornalismo; ciência e tecnologia; informação; 

conhecimento 

 

Abstract 

This communication aims to report a part of a research project focused on understanding 

the role of infographics as a facilitator of news content about science and technology. 

Are disclosed in this communication the results obtained from the analysis of 

mailto:filipa.rp@gmail.com
mailto:lidia@ua.pt
mailto:zamith@gmail.com
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infographics science and technology published in four national newspapers (“Jornal de 

Notícias”; “Público”; “iOnline” e “Expresso”). 

The work presented analyses the publishing of infographics according to the 

characteristics identified by some authors considered at the investigation theoretical 

approach. 

It is a preliminary work, however, behind the level of the relevant amount and dynamics 

of disclosure and publication of infographics science and technology in the four papers 

presented information. 

 

Keywords: computer graphics; cyberjournalism; science and technology; information; 

knowledge 

 

 

Apresentação da investigação 

Dar resposta à questão: “Em que medida os infográficos são um meio 

potenciador de compreensão de conteúdos noticiosos em ciência e tecnologia?” é o 

grande objetivo da investigação que se pretende desenvolver e na qual se procura 

caracterizar a infografia como meio divulgador e promotor de informação visualmente 

possível de ser mostrada aos outros. 

 Para o desenvolvimento da investigação, entendeu-se como preponderante 

estabelecer contacto com as edições on-line dos quatro jornais nacionais selecionados 

para a realização do trabalho (“Jornal de Notícias”; “Público”; “iOnline” e “Expresso”), 

percebendo o seu grau de utilização da infografia como recurso informativo. Por outro 

lado, é fulcral ter contacto com os utilizadores ou assinantes dessas edições on-line para 

recolher junto deles o seu feedback em relação à infografia como tradutora de conteúdos 

de informação tão complexa como os de ciência e tecnologia.  

 Neste sentido a opção metodológica a adoptar neste trabalho passa pela aplicação 

de inquéritos por questionário aos assinantes dos jornais, inquéritos por entrevista aos 

editores de multimédia ou infografismo dos jornais, aplicação de grelhas de observação 

para os jornais e trabalho com grupo experimental com o qual se fará a avaliação dos 

conteúdos noticiosos de ciência e tecnologia com e sem o recurso a infografias. Com a 

aplicação desta metodologia pretende-se alcançar os objetivos geral e específicos 

traçados para este trabalho. Como objetivo geral pretende-se:  

 perceber de que forma o uso de infográficos pode ter influência positiva na 
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transmissão de informação de  conteúdos noticiosos de ciência e tecnologia. 

E como objetivos específicos estabelecem-se os seguintes:  

 Identificar as características usadas na elaboração e publicação de 

infográficos nas secções de ciência e tecnologia das edições on-line de alguns 

jornais nacionais; 

 Caracterizar e avaliar o impacto da utilização da infografia no jornalismo de 

ciência e tecnologia em jornais on-line. 

Esta investigação trabalhará apenas com o jornalismo on-line porque, esta é a 

variante do jornalismo mais atrativa, em franco desenvolvimento e aquela que mais 

terreno vai ganhando no quotidiano dos portugueses. 

A presente comunicação incidirá somente sobre os resultados obtidos com a 

análise e observação de infográficos publicados nos quatro jornais selecionados para a 

investigação. Essa análise foi elaborada com base em propostas de características e 

potencialidades dos infográficos apresentadas por alguns autores que completam o 

quadro teórico da investigação. 

 

Análise à publicação on-line de infográficos de ciência e tecnologia nos 4 jornais 

nacionais 

A análise apresentada nesta comunicação corresponde a infográficos publicados 

desde julho de  2013 e até outubro de 2014 e pautou-se apenas pela observação dos 

infográficos relacionados com os temas de ciência e tecnologia (C&T) que iam sendo 

publicados e que em tudo estão ligados com a investigação. O tempo determinado para 

esta observação prende-se com a dinâmica de tempo e cronograma associada à 

investigação. 

Ao longo deste trabalho de observação e análise pode dizer-se que os quatro jornais 

em análise têm por hábito publicar muitos infográficos e de diferentes temáticas. 

Contudo, no que se refere aos conteúdos de C&T a realidade de publicação é bastante 

diferente. Do trabalho de análise e observação à publicação de infográficos de C&T nos 

quatro jornais em estudo apenas foi possível recolher, até esta data, 10 infográficos 

relacionados com os temas que se escolheram para esta investigação. 

A análise que se apresenta está dividida pelas jornais escolhidos para a 

investigação. Assim, começa-se pelo Jornal de Notícias. 

Neste sentido, no “Jornal de Notícias” é possível observar a criação de vários e 

diversificados infográficos. Muitas são as notícias retratadas em infográficos. Contudo e, 
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durante o período em que foi realizada esta a observação, ao nível das temáticas de C&T 

a escassez de infográficos está bem patente, sendo possível, apenas, observar três 

infográfico de ciência (um subordinado ao tema “Poluição em nossas casas”, outro sobre 

o vírus do ébola e outro sobre as vespas asiáticas) e um infográfico de tecnologia sobre o 

novo “IPhone 5C”. 

 Em relação ao infográfico “Poluição em nossas  casas” este, é um infográfico que 

demonstra os tipos de poluição a que estamos sujeitos quando estamos em nossas casas. 

 

 

Imagem 1 - "Poluição em nossas casas" - Jornal de Notícias de 11.07.2013 

 

Este é um infográfico que permite ao leitor fazer a uma leitura ao seu ritmo 

demorando o tempo que precisar.  

O infográfico “IPhone 5C” é uma combinação de imagens, texto e cores onde o 

principal objetivo é a promoção e divulgação deste novo aparelho demostrando a sua 

adaptabilidade a diversas cores, as características do aparelho e as funcionalidades do 

mesmo. 

http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=3211707
http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=3416305
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Imagem 2 - "Os novos iPhones da Apple em detalhe" - Jornal de Notícias de 12.09.2013 

 

O infográfico que se segue refere-se a um tema muito atual, o vírus do ébola – 

“O que precisa de saber sobre o Ébola”. Neste infográfico há uma preocupação em 

demostrar algumas das particularidades desta epidemia, desde a sua origem até aos 

meios de transmissão passando pelos principais sintomas. É um infográfico que tem 

elementos de interação com o webleitor na medida em que este pode clicar em diversos 

elementos e ter acesso a mais informação. Prima pela simplicidade das cores e dos tipos 

de letra assim como pelo uso de pouco texto (essencialmente está como orientador da 

informação em imagens). 

http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=4176440
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Imagem 3 - "O que precisa de saber sobre o Ébola" - Jornal de Notícias de 13.10.2014 

 

Do jornal de notícias, o último infográfico analisado refere-se, também ele, a um 

assunto atual – a vespa asiática – que tem atacado Portugal. Com o título “Conheça a 

vespa “assassina” que ameaça Portugal”, este é um infográfico que marca pela sua 

simplicidade e brevidade de informação. Os aspetos ligados a estes insetos estão 

separados por separadores nos quais os webleitores vão clicando à medida que avançam 

na explicação deste fenómeno. 

 

http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=4112197
http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=4112197
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Imagem 4 - "Conheça a vespa "assassina" que ameaça Portugal" -  Jornal de Notícias de 

07.10.2014 

 

Da observação feita no jornal “Público” foi possível identificar mais quatro 

infográficos dentro das temáticas em análise, sendo que estes apenas se enquadram na 

área da ciência. O jornal “Público” tem uma secção dedicada apenas a infográficos e 

dentro dessa secção os infográficos estão divididos por temas dos quais fazem parte a 

ciência e a tecnologia. Quanto à temática da tecnologia, não havia nenhum infográfico 

para analisar por seu lado, a secção de ciência tinha alguns dos quais foram selecionados 

apenas dois correspondentes ao período em análise. 

O infográfico “São Tomé de norte a sul”  (imagem nº 5) retrata a viagem das 

expedições botânicas em São Tomé. O segundo infográfico alvo de observação no jornal 

“Público” é subordinado ao tema “Uma floresta sempre em mutação”  (imagem nº 6) 

visa a apresentação das diversas espécies que cresceram e outras ainda crescem nas 

florestas nacionais e que pelos mais diversos motivos foram sendo alvo de mutações, 

muitas delas causadas pelo Homem. 

 

 

 

 

 

http://www.publico.pt/multimedia/infografia/sao-tome-de-norte-a-sul-86
http://www.publico.pt/multimedia/infografia/uma-floresta-sempre-em-mutacao-88
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Imagem 5- "São Tomé de norte a sul" - Público de 17.08.2013 

 

 

Imagem 6 - "Uma floresta sempre em mutação" - Público de 23.08.2013 
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Imagem 7 - "VIH:Três décadas em números" - Público de 01.12.2013 

 

No final de 2013 foi ainda publicado o infográfico “VIH: três décadas em 

números” (imagem nº7) numa tentativa de retratar para os webleitores 30 anos desde que 

foi diagnosticado o primeiro caso de VHI em Portugal. É um infográfico que permite a 

interação dos leitores e que se baseia em dados característicos do vírus na sua existência 

em Portugal 

 

Imagem 8 - "Cancro em Portugal" - Público de 04.02.2014 

http://www.publico.pt/multimedia/infografia/vih-tres-decadas-em-numeros-108
http://www.publico.pt/multimedia/infografia/vih-tres-decadas-em-numeros-108
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A imagem nº 8 representa o infográfico, também do jornal Público. É, também, 

um infográfico de ciência e aborda o tema do cancro. Tem como título – “Cancro em 

Portugal” e é uma abordagem às diferentes tipologias de cancro que afectam homens e 

mulheres. Tem especial atenção para os registos em Portugal mas au mesmo tempo 

disponibiliza informação sobre a doença no mundo. 

Do jornal Expresso registam apenas duas publicações de infográficos de ciência. 

Foram publicados no mesmo dia e ambos se referem ao tema do vírus do ébola. O 

primeiro (imagem nº 9) procura ajudar os webleitores a perceber o que é o ébola e o que 

é que este viros está a provocar no mundo e o que pode acontecer em Portugal. Chama-

se “Ébola. Temos uma infografia para lhe explicar o que está a acontecer no mundo” e é 

composto muitos dados e registos referentes ao aparecimento deste vírus. 

 

 

Imagem 9 - "Ébola: perceber o que está a acontecer" - Expresso de 17.10.2014 

 

http://www.publico.pt/multimedia/infografia/cancro-em-portugal-114
http://www.publico.pt/multimedia/infografia/cancro-em-portugal-114
http://expresso.sapo.pt/ebola-temos-uma-infografia-para-lhe-explicar-o-que-esta-a-acontecer-no-mundo=f893811
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O outro infográfico identificado no jornal Expresso tem como título “O ébola é 

mais perigoso do que outras doenças infecto-contagiosas?”. Nele é feita uma 

comparação entre as várias doenças infecto-contagiosas que existem e o ébola no que se 

refere à taxa de mortalidade em virtude do número de contágios. 

 

 

Imagem 10 - "O ébola é mais perigoso..." - Expresso de 17.10.2014 

 

Desta análise faz ainda parte o jornal iOnline do qual apenas se selecionou um 

infográfico que pertence à categoria de tecnologia. O infográfico analisado refere-se ao 

protótipo do veículo “Jaguar E-Type” que certamente Enzo Ferrari gostaria de ter 

produzido. É um infográfico que marca pela simplicidade e organização da informação 

por separadores específico. Tem opções de avanço e recuo no infográfico possibilitando 

uma maior relação do leitor com a informação disponibilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://expresso.sapo.pt/o-ebola-e-mais-perigoso-do-que-outras-doencas-infeto-contagiosas=f893822
http://expresso.sapo.pt/o-ebola-e-mais-perigoso-do-que-outras-doencas-infeto-contagiosas=f893822
http://www.ionline.pt/infografias/jaguar-type-carro-enzo-ferrari-gostava-ter-feito
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Imagem 11 - "Jaguar E-Type" - IOnline de 15.03.2014 

 

Esta análise e observação consistiu em avaliar a publicação dos infográficos 

tendo em conta algumas potencialidades dos infográficos, já identificadas por alguns 

autores integram o corpo teórico de toda a investigação. Vários autores destacam aspetos 

determinantes para a elaboração e criação de infográficos, contudo, para esta análise 

escolheram-se aqueles que mais se afirmam na caracterização da infografia para o 

suporte do ciberjornalismo. São elas: versatilidade (Sancho, 2008); animada (inclusão de 

movimentos e ações no infográfico), multimédia (uso num só elementos de vários 

recursos, áudio, vídeo, imagens...), interativa (possibilita uma maior aproximação do 

webleitor permitindo que este se relacione com o infográfico) e instantânea (a produção 

de infográficos possibilita que assim que esteja pronto seja publicado e na eventualidade 

de haver uma necessidade de atualização isso pode ser feito de imediato) (Cairo, 2006) e 

hipertextualidade (ligações internas e externas que possibilitam aceder a detalhes na 

informação) (Salaverría e Avilez, 2008). 

No que concerne à aproximação dos leitores e à sua própria taxa de 

memorização, recorre-se aos contributos de Smiciklas (2012) identificando nos 

infográficos analisados as seguintes potencialidades: brevidade (a infografia permite 

compreender rapidamente um conjunto amplo de dados), de insight (permite 

compreender de modo global a narrativa por detrás dos dados), de envolvimento (as 

infografias captam a atenção dos leitores e fazem com que fiquem “presos” aumentando 

as taxas de memorização, por um efeito de memorização visual) (Smiciklas, 2012, p.24)  

A tabela que se segue resulta do trabalho de análise dos infográficos mostrando 

quais as potencialidades, já avançadas por autores que investigam sobre a temática, que 

estão patentes nos infográficos em observação neste artigo. 
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Tabela 2 – Registo das características dos infográficos analisados (2013 e 2014) 

Autor 

Potencialidade

s 

“Poluiçã

o em 

nossas  

casas” 

“IPhon

e 5C” 

“O que 

precisa 

de 

saber 

sobre o 

Ébola” 

“Conheç

a a vespa 

assassina

” 

“São 

Tomé  

de 

norte  

a sul” 

“Uma 

floresta 

sempre 

em 

mutação

” 

“VIH: 

três 

décadas 

em 

números

” 

“Cancro 

em 

Portugal

” 

“Ébola 

perceber  

o que  

está a 

acontecer

” 

“O ébola  

é mais 

perigoso.” 

“Jaguar 

E-

Type” 

Sancho 

(2008) 

Ser versátil x x x   

 

      

Cairo 

(2006) 

Ser animada    x        

Ser Multimédia x x          

Ser Interativa x  x x   x x   x 

Ser Instantânea  x   x x    x  

Salaverrí

a e 

Avilez 

(2008) 

hipertextualida

de 

  x x       x 

Smicikla

s (2012) 

Brevidade x x x x x x x x x x x 

Insight  x x    x x  x  

envolvimento x  x x     x   
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Com a análise realizada é possível avançar que não há um conjunto de 

potencialidades comum à construção destes infográficos. Nenhum dos infográficos 

compreende em si mesmo a totalidade das características selecionadas para esta análise 

e isso não pode ser visto como um aspeto negativo, uma vez que, nem todos os assuntos 

têm a mesma necessidade de abordagem. Por outro lado, não há nenhum aspecto que 

seja comum nos onze infográficos, ou seja, não há uma homogeneidade na forma de 

elaborar os infográficos, mesmo nos infográficos que pertencem ao mesmo jornal. Este 

pormenor que permite especular sobre a existência ou não de potencialidades que 

possam ser comuns a todos os infográficos e que impeçam que os mesmos cumpram a 

sua missão de divulgação e informação. 

Os infográficos do jornal “Público” não são dinâmicos nem muito atrativos, no 

entanto, a sua simplicidade permite que a sua abordagem seja mais rápida, Contudo, 

essa rapidez pode comprometer a compreensão dos mesmos, uma vez que o seu 

envolvimento também é muito reduzido. 

Em relação aos infográficos do “Jornal de Notícias”, estes são mais completos ao 

nível das características estabelecidas para esta análise. Têm um cariz mais dinâmico,  o 

que se traduz numa maior proximidade com os leitores e, consequentemente, num maior 

envolvimento. 

Do jornal Expresso surgem infográficos muito completos em termos de dados e 

informações patenteadas, no entanto tornam-se mais complexos na sua interpretação 

apesar de, por um ou outro elemento ser fácil e breve a  assimilação global dos 

conteúdos. 

Para esta análise o jornal iOnline contribuiu com apenas um infográfico  que, no entanto 

se destaca pela sua simplicidade, brevidade e acima de tudo pela sua interatividade e 

consequente envolvimento do webleitor, não só pela temática mas também pela 

harmonia das cores e textos  

 

Considerações finais 

Apesar de não ser definitiva, a análise destes onze infográficos permite tecer 

algumas conclusões acerca da criação de infográficos nos quatro jornais selecionados. É 

de registar que a análise foi feita com base num enquadramento teórico que, apesar de 

ter já um corpo muito consistente, não está fechado e que por isso pode e deve ser alvo 
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das alterações e modificações que se considerem pertinentes para uma melhor e mais 

completa interpretação. 

Ao nível das conclusões a registar, pode dizer-se que: apesar de se ter constatado que os 

jornais nacionais criam muitos e diversificados infográficos é importante referir que, ao 

nível dos conteúdos de ciência e tecnologia a sua produção é reduzida e pouco 

frequente. Esta situação pode sugerir duas interpretações: dificuldade na sua execução 

ou pouca informação sobre esses conteúdos. Por outro lado pode avançar-se que ao 

nível destas quatro publicações, não há um modelo ou uma regra que se associe a todos 

na construção dos infográficos, uns são mais direcionados para a brevidade de 

informação, outros primam pela interatividade e envolvimento e outros pela sua 

versatilidade. 
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