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INFODESIGN 
1. Por que visualizar informações ?  
(Trechos do artigo: Introdução à Visualização de Informações de, Carla Maria Dal Sasso FREITAS e outros.)  

 
Fonte: FREITAS (2001) 

A disponibilidade de instrumentos e técnicas de geração, armazenamento, coleta e 

compartilhamento desses dados avança muito mais rapidamente que a nossa habilidade de 

efetivamente analisar, explorar e, sobretudo, organizar tal volume de dados. 

Esses dados têm origem distinta: coletas estatísticas, pesquisas científicas, cálculos 

matemáticos, transações financeiras, enfim, praticamente toda área de conhecimento precisa 

lidar com dados. Atualmente, a manipulação de dados passa, inevitavelmente, por um 

processo de mediação digital e sua eficiência está, em conseqüência, atrelada à evolução da 

capacidade de processamento computacional. 

O processo de conversão dos dados – que em sua origem são abstratos e desprovidos de 

qualquer forma geométrica – em formas gráficas é conhecido como visualização, e se apóia na 

habilidade natural humana de compreender a informação de maneira visual. 

2. Sobre Dados e Representação Visuais  

 
Leia a secção Dados e Representações Visuais do artigo FREITAS (2001) 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/19398/000300210.pdf?sequence=1 

Saiba como os dados podem ser classificados e que influência os tipos de dados tem na forma 

de representação escolhida. 

3. Sobre Informação  

Para Buckland (1991), a informação tem os seguintes significados: 

 Como Processo referindo-se ao ato de comunicar ou informar" conhecimento ou 
notícias de fatos. 

 Como Conhecimento referindo-se aquilo que é percebido como resultado da 
“informação como processo". 

 Como “Coisa" referindo-se objetos ou coisas que possam ser “informativas" (em 
alguma situação).  
 

Hofkirchner (1999) apresenta uma classificação para o conceito da informação dentro de três 
aspectos: 

 Os aspectos sintáticos  relacionados as formas pelas quais a informação se manifesta. 

 Os aspectos semânticos  relacionados aos significados assumido pela informação. 

 Os aspectos pragmáticos  relacionados ao uso da informação. 
 
Os trechos a seguir, retirados de LIMA (2009), ilustram a importância destes aspectos: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/19398/000300210.pdf?sequence=1
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4. Sobre Arquitetura da Informação 

As definições sobre Arquitetura da informação podem ser classificadas em três tipos ou 

categorias principais, as quais podem ser ordenadas segundo a abrangência de seu escopo, a 

saber,  segundo ALBUQUERQUE (2010): 



Estudo Dirigido 1 - EGR/CCE/UFSC - Disciplina:EGR7185 – InfoDesign - Prof: Paulo Luna 

Pág 3 
 

1. Arquitetura da Informação como design para um ambiente específico : como 

representantes desta categoria, pode-se citar a Arquitetura da Informação voltada 

para a Web; a voltada para organizações, ou voltada para sistemas de informação; 

2. Arquitetura da Informação como organização de espaços de informação de qualquer 

tipo.  

3. Arquitetura da Informação como percepção da realidade: Esta é a agenda da grande 

Arquitetura da Informação identificada por Dillon (2002). 

São aplicáveis para a Arquitetura da Informação no sentido das duas primeiras categorias 

(nosso foco na disciplina): 

I. O modelo em cinco camadas proposto por Lima-Marques e Macedo (2006) : episteme, 

análise, tratamento, recuperação e aplicação 

Episteme: oferece o arcabouço teórico para a determinação dos conceitos a serem 
adotados em todos os níveis. 
Análise: refere-se a análise do contexto, considerando os elementos constituintes e do 
ambiente. 
Tratamento: refere-se a tratamento dos conteúdos: 

Representação: cuida da descrição dos conteúdos por meio de padrões. 
Armazenamento: considera as questões de armazenamento dos estoques de 
conteúdos. 
 Organização: cuida dos fluxos de relacionamento entre os componentes. 

 Recuperação: considera os mecanismos de recuperação da informação. 
 Aplicação: permeia os demais na medida em que abarca as ferramentas tecnológicas 

 

II. O enriquecido por contribuições das áreas de maior relacionamento interdisciplinar 

apontadas por Macedo (2005):  Ciência da Computação, Ciência da Informação, Usabilidade 

e Ergonomia;  

III. Os conceitos elementares indicados por Rosenfeld e Morville (2006) contexto, conteúdo, 

usuário:  

Rosenfeld e Morville (2006) propuseram a representação da Arquitetura da 

Informação como a intersecção de contexto, de conteúdo e de usuários. Na opinião 

destes autores, uma Arquitetura da Informação compreende a integração de três 

aspectos: 

Contexto: qualquer sistema de informações está inserido em um contexto 

organizacional e o planejamento e a implementação de um projeto de 

Arquitetura da Informação deve ser moldado para atender as peculiaridades 

de cada contexto. 

Conteúdo: é compreendido de maneira ampla e inclui documentos, aplicações 

e serviços, assim como as estruturas de representação de conteúdos, tais 

como metadados e facetas de informação. 
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Usuários: é necessário conhecê-los e compreender suas necessidades de 

informação e de comportamentos. O foco da Arquitetura da Informação deve 

ser o desenho de sistemas que correspondam a essas necessidades. 

IV. A aplicação dos princípios vitruvianos da Arquitetura clássica propostos por Macedo 

(2005) 

aplicam-se a Arquitetura da Informação, na medida em que esta deve 

apresentar uma utilidade (utilitás), servindo a uma comunidade de usuários; 

uma forma ou estrutura (firmitás) e uma beleza e estética (venustas). 

V. Os instrumentos para organização da informação propostos por Wurman (1997)  

localização, alfabeto, tempo, categoria, hierarquia e outros siilares:  

Wurman (1997) propõe que o exercício da organização da informação pode ser feito 
de cinco formas: 

Por Localização:  vinculando ou distribuindo a informação em algum mapa ou 
coleção de locais. 
Por Alfabeto: ordenando a informação segundo algum tipo de alfabeto ou 
coleção 
previamente ordenada de símbolos. 
Por Tempo:  usando algum tipo de linha, grafo ou diagrama temporal. 
Por Categoria: distribuindo a informação em alguma coleção de categorias 
natural ou ad hoc. 
Por Hierarquia: estabelecendo algum tipo de hierarquia natural ou ad hoc para 
a informação. 
 

Reis (2007) unificando o trabalho de vários  autores identifica nove esquemas de organização 
divididos em dois grandes grupos, que estão resumidos no diagrama apresentado a seguir. 
 

 
 



Estudo Dirigido 1 - EGR/CCE/UFSC - Disciplina:EGR7185 – InfoDesign - Prof: Paulo Luna 

Pág 5 
 

VI. A inserção desta disciplina na Ciência da Informação e a identificação de suas relações 

transdisciplinares com a Gestão do Conhecimento e a Comunicação feitas por Macedo 

(2005),  

VII. Os objetivos para a Arquitetura da Informação definidos por Mcgee e Prusak (1998)  

domínios de interesse e vias essenciais de fluxo, limites críticos, estratégias para definição de 

origens e filtragem, eliminação de ruídos, facilitar propriedades  

Para Mcgee e Prusak (1998), o produto final de uma arquitetura, física ou de informação, é 

a estrutura que utiliza as tecnologias disponíveis para dar forma ao meio ambiente de 

modo que um grupo de atividades humanas possam ser executadas com maior 

eficiência. Para esses autores, uma Arquitetura da Informação define qual a informação 

mais importante para a organização e se torna o componente de informação de uma visão 

estratégica. Para eles, existem duas classes de produtos de projeto intermediárias que 

devem ser criadas para orientar a tradução de uma visão arquitetônica para uma 

tecnologia concreta: 

 A primeira classe de produtos de projeto elabora a visão arquitetônica em termos 

que são centrados no cliente, tais como a criação de um espaço de informação 

que este acredita que o auxiliaria a alcançar os seus objetivos organizacionais. 

 A segunda articula os detalhes da visão arquitetônica para os especialistas 

técnicos que serão encarregados da implementação da estrutura de informação 

ao meio ambiente. 

Ainda segundo Mcgee e Prusak (1998), os objetivos de uma Arquitetura da Informação 

são:  

 Definir o espaço de informação da organização em termos de domínios de 

interesse de informações e vias essenciais de fluxo de informação. 

 Definir os limites críticos do espaço de informação da organização (o que esta 

dentro e o que esta fora dele). 

 Identificar as estratégias para a definição das origens, a filtragem e a redução 

das informações. 

 Eliminar o ruído das informações. 

 Tornar o comportamento da informação desejada mais fácil. 

  Tornar o comportamento da informação indesejada mais difícil. 

 Aperfeiçoar a adaptabilidade da estrutura de informação, estabelecendo 

claramente premissas e políticas de informação. 

 Aperfeiçoar as comunicações gerenciais, definindo claramente modelos de 

informação compartilhada. 

5. SOBRE INFOGRAFIA 

A revista é um instrumento de ação política.  
Nas entrelinhas estão escritas um montão de coisas  

que a gente sente, mas não lê.  

Vitor Civita 
Frase do Fundador da Abril em entrevista concedida 

 à Revista Imprensa, edição de Outubro/1987.  
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 “Nos últimos anos houve um avanço na aplicação e uso da infografia em meios de 

comunicação, tanto impressos como eletrônicos e digitais, em revistas, jornais, internet, tv, 

destacando a importância deste recurso como objeto de comunicação. Isso influenciou a 

comunicação e a informação, ao contemplar que os produtos comunicacionais criados atinjam 

o público alvo com maior precisão e eficácia.” ROCHA (2013) 

A leitura e interpretação de uma mensagem são influenciadas por diversos fatores, desde a 

sua produção até a sua recepção pelo leitor, o contexto no qual esta interação se dá, as 

referências individuais de cada sujeito envolvido neste processo comunicacional, sua 

familiaridade com códigos, etc. ROCHA (2013) 

 

Segundo Jacques Aumont (1995, p. 106), as instâncias do texto literário são a narrativa, 

narração e diegese.  

A NARRATIVA (ou texto narrativo) é o texto que se encarrega de contar a história. Ele 

pode ser constituído não apenas de texto verbal ou escrito, mas também de imagens, 

menções escritas, ruídos e sons. Dentro desta complexidade torna-se necessário 

organizar a narrativa de maneira a permitir o reconhecimento dos objetos e ações 

mostradas na imagem, de maneira coerente, ordenada e num ritmo que é transmitido 

ao leitor.  

A DIEGESE - o significado ou o conteúdo narrativo - é tudo o que a história contada 

provoca e evoca no leitor, o contexto (social, cultural, histórico), os sentimentos e 

motivações nos quais estas ações surgem. A diegese é, portanto, a história 

considerada na dinâmica da leitura da narrativa, a forma como a história se desenrola 

(Ibidem, p. 113), e incorpora vários elementos durante sua construção: o estado de 

espírito, a imaginação, o repertório anterior de quem recebe a mensagem. 

Para uma introdução a Infografia, ler também: o artigo de FETTER (2010) - Infografia: o design 
visual da informação, Disponível em: 
http://www.slideshare.net/narf2916/infografia-o-design-visual-da-informao-fetterscherer   ou  
http://blogs.anhembi.br/congressodesign/anais/artigos/68911.pdf 
 

6. História da Infografia   

Dentre as possíveis maneiras de se comunicar a informação, a representação visual tem se 
destacado como poderosa expressão do conhecimento. Nesse cenário, um conceito relevante 
está em emergência, o design da informação.  
 
Para introduzir o assunto, antes de adentrar nas definições, resgataremos uma breve história, 
pesquisada por Steven Johnson (2008), sobre um cientista que, ao combater uma epidemia em 
Londres no século XIX, influenciou de maneira decisiva o nascimento do design da informação. 
 
O “mapa fantasma” do Dr. John Snow 
 

http://www.slideshare.net/narf2916/infografia-o-design-visual-da-informao-fetterscherer
http://blogs.anhembi.br/congressodesign/anais/artigos/68911.pdf
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No ano de 1854, uma epidemia de cólera assombrou a cidade de Londres, contabilizando mais 
de 500 vítimas fatais num período de apenas 10 dias. O tradicional bairro de Soho, àquela 
época, amontoava uma considerável quantidade de moradores em condições sanitárias 
inadequadas, principalmente quanto à infra-estrutura de redes de esgoto e fontes de 
água potável. O principal foco de transmissão da doença foi uma determinada bomba d’água, 
localizada na Broad Street, onde os moradores enchiam seus vasilhames para consumo próprio 
e de seus familiares.  
 
A água dessa bomba estava contaminada com milhares de microorganismos que se 
espalharam rapidamente entre os moradores, causando uma seqüência de mortes num 
intervalo curto de tempo. A epidemia chamou a atenção das autoridades envolvidas nas 
questões sanitárias da cidade - políticos, médicos, pesquisadores e párocos - que passaram a 
debater possíveis soluções para o problema. 
Uma dessas figuras, o Dr. John Snow, destacou-se na investigação das causas da epidemia, 
defendendo a teoria - até então destoante do pensamento científico predominante - de 
contágio do cólera pela água. Naquele contexto, os microorganismos (vírus e bactérias) ainda 
não eram conhecidos pela medicina e a hipótese de transmissão pelo ar – conhecida como 
miasma - era tradicionalmente respeitada desde séculos anteriores. A comunidade de médicos 
e pesquisadores que acompanhava o caso (de longe) defendia que a falta de ventilação 
adequada, o cheiro ruim e o ar pestilento, provocados pelos dejetos dos moradores 
amontoados nas ruas, transmitiam a doença. 
 
Profundo conhecedor da dinâmica local do bairro, o Dr. Snow pôde acompanhar (de perto) a 
dispersão do contágio entre os moradores. Com o apoio de outros líderes comunitários, 
conseguiu os registros de cada vítima e onde elas residiam. Mas, para sustentar seu 
argumento frente às autoridades médicas e propor soluções para conter o avanço da doença, 
o Dr. Snow lançou mão de um recurso bastante esclarecedor, uma vez que apenas as suas 
opiniões não vinham surtindo o resultado esperado. A proeza do pesquisador foi representar 
essas vítimas em um mapa simplificado do bairro, com o objetivo de identificar padrões de 
contágio, considerando a proximidade às bombas d'água e o deslocamento necessário para 
alcançá-las.  
 
Como bem descreve Johnson (2008, p. 177): John Snow John Snow concebeu seu primeiro 
mapa sobre o surto da Broad Street em princípios de 1854. Em seu formato original, 
apresentado ao público em um encontro da Sociedade Epidemiológica em dezembro, (...) cada 
morte foi representada por um grosso traço, o que proporcionava um vívido destaque às casas 
que sofreram uma quantidade significativa de perdas, e o excesso de detalhes foi eliminado, 
preservando-se unicamente o traçado básico das ruas e os símbolos que representavam as 
treze bombas d'água que abasteciam a vasta área do Soho.  
 
O impacto visual do mapa era 
impressionante. (...) Era possível 
observar que onze bombas d'água 
não apresentavam casos de cólera 
nas proximidades. A bomba da 
Little Marlborough Street tinha 
alguns poucos traços pretos nas 
imediações, nada comparado com a 
grande concentração de mortes ao 
redor da bomba da Broad Street: os 
traços pretos se amontoavam pelas 
ruas vizinhas como se fossem vários 
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andares de um edifício. Sem um símbolo que destacasse a bomba d'água da Broad Street, os 
outros mapas de pontos da epidemia não tinham uma ordem clara, assemelhando-se a uma 
nuvem disforme que pairava sobre o extremo ocidental de Soho. No entanto, quando se 
enfatizava a imagem da bomba, o mapa ganhava uma súbita clareza. O cólera não se 
estendia difusamente sobre o bairro. Irradiava-se, na verdade, a partir de um único ponto. 
 
Ver outros registros de histórias da infografia – em Laurindo(2011) - 
http://dm.rtietz.com/page2/files/mono_final.pdf 
 

7. Infografia Multimidia 

Ver Laurindo(2011) - http://dm.rtietz.com/page2/files/mono_final.pdf 
 

8. Exemplos de análise de infográficos 

A Infografia em revista: estudo do infográfico na superinteressante 
Elizabeth de Menezes Rocha - Programa de mestrado em comunicação – Univ. Paulista - 2013 
http://www.unip.br/ensino/pos_graduacao/strictosensu/comunicacao/download/comunic_eli
zabethdemenezesrocha.pdf 
 

9. Métodos de visualização 

Lengler e Eppler (2007) compilaram e classificaram as formas de visualização existentes. 

Nessa proposta de classificação, os autores organizaram os tipos de visualização inspirados na 

metáfora da “tabela periódica” dos elementos químicos. Cada “elemento” na tabela 

corresponde ao um tipo de visualização. Os elementos também foram agrupados por 

semelhança e aplicação, de acordo com suas características.  

 

http://dm.rtietz.com/page2/files/mono_final.pdf
http://dm.rtietz.com/page2/files/mono_final.pdf
http://www.unip.br/ensino/pos_graduacao/strictosensu/comunicacao/download/comunic_elizabethdemenezesrocha.pdf
http://www.unip.br/ensino/pos_graduacao/strictosensu/comunicacao/download/comunic_elizabethdemenezesrocha.pdf
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A tabela sugere, portanto, uma maneira organizada de localizar e comparar tipos de 

visualização, reduzindo a complexidade inerente ao processo de escolha da representação que 

melhor atenda a uma determinada necessidade. A tabela também indica que, tal como os 

elementos químicos, formas de visualização podem ser combinadas, de modo a gerar uma 

nova interpretação, mais rica. Cabe ressaltar que a própria tabela periódica, em si, constitui-se 

como um tipo de visualização. Em sua versão interativa é possível ver um exemplo de cada 

categoria sugerida, ao posicionar-se o mouse sobre cada célula. ( http://www.visual-

literacy.org/periodic_table/periodic_table.html# ). 

Veja mais informações sobre esta classificação em Ribeiro (2009), disponível em: 

http://www.danielmelo.net/wp-content/uploads/2009/03/dissertacao_final.pdf 

O artigo original está disponível em: 

LENGLER (2007)  http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf 

Versão interativa: http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html 

 

10. Infográficos interativos  

Aplicações de visualização na Internet que manipulem dados dinâmicos e que ofereçam 

alguma interatividade, utilizando o próprio navegador do usuário como interface de 

navegação, exigindo somente plug-ins comuns, tais como Flash Player ou Java. 

Alguns exemplos: 

http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/ 

www.google.com/analytics/gallery 

Ver comentários sobre estas fontes e outras em RIBEIRO (2009). 

11. Leitura obrigatória (até o final do semestre) 

KANNO, MÁRIO - Infografe - Como e porque usar infográficos para criar visualizações e 

comunicar de forma imediata e eficiente - Edição eletrônica. São Paulo. INFOLIDE.COM. 2013 

Disponível em: http://www.slideshare.net/NathachiSilva/infografe-mario-kannopagsimples 

 

11. Algumas Leituras complementares recomendadas 

 ROCHA (2013), Disponível em: 
http://www.unip.br/ensino/pos_graduacao/strictosensu/comunicacao/download/comunic_eli
zabethdemenezesrocha.pdf 

 SILVEIRA (2010), Disponível em: http://infografia.lhys.org/wp-

content/uploads/lhys_mestrado.pdf 

http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
http://www.danielmelo.net/wp-content/uploads/2009/03/dissertacao_final.pdf
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf
http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
http://www.google.com/analytics/gallery
http://www.slideshare.net/NathachiSilva/infografe-mario-kannopagsimples
http://www.unip.br/ensino/pos_graduacao/strictosensu/comunicacao/download/comunic_elizabethdemenezesrocha.pdf
http://www.unip.br/ensino/pos_graduacao/strictosensu/comunicacao/download/comunic_elizabethdemenezesrocha.pdf
http://infografia.lhys.org/wp-content/uploads/lhys_mestrado.pdf
http://infografia.lhys.org/wp-content/uploads/lhys_mestrado.pdf
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 PEREIRA (2006), Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-13082009-154649/pt-

br.php 

 LIMA (2009), Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/63161582/Analise-da-

infografia-jornalistica 
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