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Os dados nos ajudam a contar histórias, noticiando e 
contextualizando fatos importantes. Boa parte do que 
sabemos sobre o coronavírus, por exemplo, chegou até 
nós por meio de tabelas, gráficos, mapas ou interativos.

Muitas das informações que consumimos são mediadas 
pelo design; decodificar informações nesses formatos 
exige um novo tipo de letramento. Como podemos 
preparar os alunos para visualizar e produzir infografia de 
maneira crítica e assertiva?
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Infográfico,
vídeo infográfico, 
visualização de dados:
afinal o que é 
design de informação?

“Design da informação está voltado aos sistemas 
de informação com o objetivo de otimizar o 
processo de aquisição de informação.”

Sociedade Brasileira de Design da Informação

Jaime Serra
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Metrô de Londres: mapa topológico – respeita a 
geografia do local, mas é pouco legível

Depois de 1933: mapa criado pelo designer e 
engenheiro Henry Beck

Abstração / representação
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Infográfico
é um tipo de matéria 
jornalística...
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...rico em 
informação 
visual.

As partes se complementam 
e nenhuma é supérflua.

Desenhos
figurativos

Gráficos 
estatísticos

Texto
escrito
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Visualização 
de dados
é a apresentação 
de informações 
quantitativas de 
forma visual

- recurso muito usado em 
infográficos.

- pode se valer de gráficos 
estatísticos, mapas
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Os vídeo infográficos
usam recursos da 
infografia como 
animações 
explicativas e gráficos.

Canais do Youtube recomendados:
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Novos letramentos:
decodificando e interagindo com a informação

Fonte: NYTimes
acesse o GIF

https://www.nytimes.com/2018/08/27/learning/whats-going-on-in-this-graph-is-now-weekly-stem-teachers-explain-why-its-a-powerful-activity.html
https://www.nytimes.com/2018/08/27/learning/whats-going-on-in-this-graph-is-now-weekly-stem-teachers-explain-why-its-a-powerful-activity.html
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Infografia e
desinformação

Tudo depende de como você 
analisa os dados.

Qual é o estado mais violento do Brasil?

Número de homicídios em cada estado
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Análise de dados: qual é o estado mais violento do Brasil?

fonte: NEXO

Número de homicídios em cada estado Homicídios a cada 100 mil habitantes

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/03/31/Como-mentir-com-gr%C3%A1ficos-7-detalhes-que-podem-te-enganar
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fonte: NEXO

Pesquisa de intenção de votos

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/03/31/Como-mentir-com-gr%C3%A1ficos-7-detalhes-que-podem-te-enganar
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Fonte: 
Dark Horse Analytics

acesse o GIF

https://www.darkhorseanalytics.com/portfolio/2016/1/7/data-looks-better-naked-pie-charts
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Design é conteúdo:
contando histórias com dados

Fonte: Nexo Representação técnica x emocional



Contar 
histórias
oferece
contexto
e gera 
empatia.



empatia

No Epicentro: 
E se todos os 
mortos por 
Covid‑19 no Brasil 
fossem seus 
vizinhos?

“No Epicentro” criado por 
Alberto Cairo e equipe para 
Agência Lupa / Piauí

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/epicentro/
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humor

Nigel Holmes
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Para começar: 
pratique
transmitir 
instruções com 
imagens

Desenhe:
“Tomar uma pílula 
3 vezes ao dia”

Sem usar letras ou 
numerais, todo o resto tá 
valendo.
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Dicas para criar histórias a partir de dados:

1. Prepare sua história. O que você quer contar? Reflita sobre o que 
é mais importante destacar: uma variação ao longo do tempo, 
tamanhos relativos, distribuição espacial?

2. Pense em como transmitir contexto ou emoção. Você vai usar 
ilustração? Ou conduzir uma narrativa criando tensão, drama ou 
humor?

3. Use dados de fontes confiáveis. Busque dados oficiais ou 
provenientes de pesquisas sérias. Não se esqueça de citar a 
fonte.

4. Foque na narrativa. Os elementos em seu gráfico estão ajudando 
a contar a história? Descarte o que não serve à narrativa. 
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Sugestões de leitura

How charts lie, 
Alberto Cairo

O design como 
storytelling,
Ellen Lupton

Infografia, 
Mario Kanno

Como mentir 
com estatística,
Darrell Huff
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No site EducaMídia



Não perca nossa 
próxima live:



Acesse educamidia.org.br 
para estes slides e outros 
recursos

Conheça 
palavraaberta.org.br

Faça parte
facebook.com/
groups/redeeducamidia

Siga
@educamidia
@institutopalavraaberta
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