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Resumo: Neste artigo, analisamos características e elementos que constituem e que 
são constituídos pelo espaço retórico em que se insere a produção webjornalística. 
Observamos o contexto de reconfiguração dos gêneros jornalísticos – enfatizando a 
reportagem e a infografia –, as transformações dos papéis de usuários e produtores, e as 
relações entre narrativa e design no entorno digital. As interfaces gráficas ocupam lugar de 
destaque no webjornalismo, possibilitando reflexões a respeito de uma estruturação do 
discurso mais adequada à lógica modular do ciberespaço. Nossa análise busca elementos 
que nos permitam refletir sobre perspectivas para o jornalismo na Web enquanto prática 
discursiva com identidade própria, em consolidação, diferenciada dos meios tradicionais. 
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O contexto digital e os gêneros dialógicos 

O caráter retórico da comunicação na Web vem sendo objeto de estudo de alguns 

autores (GARCÍA, 2003; COLORADO, 2003; GÓMEZ, 2004; MAYORDOMO, 2004) que 

identificam ressonâncias das operações constitutivas do discurso clássico na narrativa no 

ciberespaço. Processo bidirecional envolvendo usuário e produtor da informação, a relação 

entre retórica e Web aponta para transformações recíprocas na constituição de uma 

identidade para os processos comunicativos do ciberespaço.  

                                                 
1 Jornalista e Mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela FACOM/UFBA. Pesquisadora do 
Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line (GJOL) e professora das Faculdades Jorge Amado, em 
Salvador/BA. 



 O dialogismo abrange as interações comunicativas nas diversas mediações da 

linguagem. Mesmo tendo sido formulado no contexto da interação social, observa-se que as 

mediações pelos dispositivos digitais são também dialógicas (I. MACHADO, 2001; 

LÓPEZ e BOLAÑOS, 2003; SCOLARI, 2004; PORTO ALEGRE, 2004; NOGUEIRA, 

2005). A interatividade é a característica potencializada pelo novo meio que se envolve 

diretamente com o processo do diálogo, em diferentes níveis. No estudo da comunicação 

mediada por computador, a interatividade é considerada a relação dialógica entre homem e 

técnica (LEMOS, 1997); a capacidade de demandar ao sistema e de que este responda 

oferecendo o que se pediu (DÍAZ NOCI, 2002:100); processo de comunicação, intercâmbio 

e diálogo (ALONSO e MARTINEZ, 2003:282; MEADOWS, 2003:37). 

Interactivity is a continuing increase in participation. It’s a bidirectional 
communication conduit. It’s a response to a response. It’s a relationship. It’s good 
sex. It’s bad conversation. It’s many things, none of  which can be done alone. 
Interaction is a process that dictates communication. It can also be a 
communication that dictates process. It provides options, necessitates a change in 
pace, and change you as you change it (MEADOWS, 2003:37)2. 
 

Partindo da teoria do dialogismo formulada por Mikhail Bakhtin (1979, 1992), Irene 

Machado (2001) discute a questão dos gêneros no contexto digital enquanto as instâncias 

potenciais da comunicação mais sensíveis às transformações que levam tanto à produção de 

formas estáveis quanto ao aparecimento de novos formatos (2001:26).  

 I. Machado (2001) denomina gêneros digitais as formas comunicativas processadas 

digitalmente ou pela via on-line, pela conexão e estrutura de redes de computadores. Para a 

autora, estes gêneros são “formas arquitetônicas cujas estruturas são modelizadas por 

linguagens artificiais, criadas pela engenharia digital, para combinação e reprocessamento 

                                                 
2 “Interatividade é um aumento contínuo na participação. É um canal de comunicação bidirecional. É uma resposta a uma 
resposta. É um relacionamento. É sexo bom. É conversa ruim. São muitas coisas, nenhuma delas que se possa fazer 
sozinho. Interação é um processo que impõe comunicação. Pode ser também uma comunicação que impõe um processo. 
Proporciona opções, necessita uma mudança no ritmo, e transforma você, enquanto você o transforma”. (Tradução da 
autora). 



de sistemas de escrita e de gêneros literários, discursivos; de gêneros informativos da mídia 

impressa; da linguagem visual e do design gráfico; dos gêneros audiovisuais do cinema, do 

rádio e da televisão” (I. MACHADO, 2001:30). 

Considerar os gêneros em tempos de cultura digital implica atentar não só para o 
modo como as mensagens são organizadas e articuladas do ponto de vista de sua 
produção, como também em sua ação sobre a troca comunicativa, vale dizer, no 
processo de recodificação pelos dispositivos de mediação. Os programas digitais 
são assim processo de recodificação dos gêneros. Gênero não se reporta apenas à 
língua, mas ao meio, ao ambiente formalizado digitalmente que agora participa da 
enunciação (I. MACHADO, 2002:29).  

 

 De acordo com a autora, o gênero digital se define em função de propriedades 

digitais e dos propósitos tecnológicos. Desenvolve-se em um ambiente e interage com ele. 

São formações discursivas modelizadas digitalmente e, por isso, sua compreensão não 

acontece à revelia da mídia envolvida. Para I. Machado (2001), é impossível compreender a 

modelização dos gêneros digitais fora do design, e com esta questão, traz uma interessante 

discussão sobre o design de gêneros, que envolve as relações entre o contexto e o conteúdo 

como determinação de gênero. Tratar dos gêneros jornalísticos na Web recai justamente 

sobre esta questão: que formatos, além dos conteúdos, caracterizam os diferentes modelos 

para os gêneros jornalísticos no ciberespaço? 

 No contexto digital, a definição de gênero se amplia, pois este constitui-se enquanto 

a capacidade de reconhecer e distinguir a informação através das propriedades materiais do 

meio e, conseqüentemente, associa o conteúdo ao contexto (I. MACHADO, 2001). Nestas 

condições, Irene Machado (2001) indica o gênero como produto do design de um programa 

ou sistema cuja linguagem modeliza todo um sensório não apenas de meios, como também 

de ambientes. As reflexões da autora sobre os gêneros e suas relações com o design 

baseiam-se nos designers John Seely Brown e Paul Duguit (1994, 1996), em uma 



investigação sobre a importância do design do gênero para o contexto da comunicação 

digital, bem como sua distinção em relação à cultura literária. 

Para eles, da mesma forma como os aspectos físicos do livro se encarregam de 
indicar seu conteúdo, muito antes da leitura de uma única palavra, os mecanismos 
do ambiente digital são fundamentais para o conhecimento das mensagens que nele 
se articulam e por ele são veiculadas. Evidentemente, trata-se de um tipo de saber 
que envolve todo um aprendizado que mal começou a ser assimilado (I. 
MACHADO, 2001:33). 

 

 Segundo I. Machado (2001), a grande tese do dialogismo foi empreender uma 

definição de gênero que considera indistintamente todo o contexto enunciativo e não apenas 

o relato. O ambiente digital possui propriedade genérica, seja para viabilizar uma conversa, 

uma narrativa, um desenho, um gráfico, um som, um movimento. Neste sentido, a autora 

considera que para o sistema de escrita eletrônica, os elementos periféricos são tão 

importantes quanto os elementos centrais, fazendo valer a máxima de Bakhtin sobre a 

importância do não-dito para a enunciação, quando a situação é, de fato, o próprio discurso 

(I. MACHADO, 2001:34). 

 As reflexões de Irene Machado (2001) permitem-nos considerar que, na composição 

da narrativa webjornalística, torna-se evidente que determinados tipos de conteúdos 

comunicam de maneira mais efetiva sob a forma de determinados gêneros jornalísticos 

reconfigurados na Web. A autora ressalta que para o design, o gênero é definido do ponto 

de vista arquitetônico. Tal como o arquiteto organiza o espaço, cada gênero é considerado 

de acordo com um projeto, com características específicas. O design cria organizações e 

convenções próprias para cada gênero evidenciando a finalidade para a qual cada uma foi 

projetada (I. MACHADO, 2001). 



 Após a discussão sobre os gêneros no contexto digital, I. Machado (2001) trata dos 

gêneros conversacionais fundados no diálogo, também considerados por López e Bolaños 

(2003) como gêneros dialógicos. 

Hablamos de géneros dialógicos para referirnos a los géneros que se basan en la 
interacción, instantánea o diferida, entre múltiples personas y que emplean el 
diálogo en la Red a través de la palabra escrita, la palabra oral, el lenguaje gestual o 
la iconografía para intervenir en escenarios propuestos por un generador digital que 
puede ser una empresa comercial, un medio de comunicación de masas, un 
colectivo cultural o quien quiera que desee convertir Internet en una plataforma de 
debates (LÓPEZ e BOLAÑOS, 2003:495). 

 

 Enquanto I. Machado (2001) determina como gêneros dialógicos o chat e a lista de 

discussão, considerando o segundo um gênero dialógico por excelência que se reporta a um 

gênero de longa tradição cultural: o diálogo socrático3, López e Bolaños (2003) classificam  

como  gêneros  dialógicos a  entrevista, o  fórum de debates, o chat e as enquetes. Os 

autores espanhóis caracterizam a entrevista como o gênero dialógico por excelência na 

Internet (LÓPEZ e BOLAÑOS, 2003:518). Vale a ressalva de que I. Machado (2001) não 

aborda os gêneros jornalísticos, e sim, os gêneros digitais. López e Bolaños (2003) tratam 

por gênero jornalístico a entrevista e consideram o chat, a enquete e os fóruns de discussão, 

gêneros dialógicos. Gêneros jornalísticos podem ser dialógicos, como no caso da entrevista, 

mas gêneros dialógicos, nem sempre, são jornalísticos. Salaverría (2005) caracteriza como 

gêneros ciberjornalísticos o chat, a enquete e os fóruns de discussão. 

 Sobre a lista de discussão, que também denomina ‘conferência on-line’, Irene 

Machado (2001:39) explica que 

a dialogia desse gênero não deriva da existência do diálogo entre pessoas, que aqui 
é realmente virtual, mas do fato de nela os sujeitos discursivos publicarem seus 
posicionamentos e transformarem seus discursos em fala pública. Tal 
particularidade define não só a conferência on-line como um gênero dialógico por 

                                                 
3 Jay David Bolter (1991:107), ao tratar do Novo Diálogo possibilitado pelo computador e pelo hipertexto, indica que os 
diálogos platônicos combinavam a permanência da escrita com a aparente flexibilidade da conversação. Machado (2001) 
explica que o diálogo socrático é um gênero tipicamente especulativo que busca a verdade filosófica impulsionada por 
uma grande provocação, tal como o formulara Mikhail Bakhtin instigado pela obra de Dostoievski. 



excelência, como também atribui aos interlocutores a condição de sujeitos 
dialógicos. Quer dizer, como indivíduos produtores de discursos que confrontam 
idéias e montam o circuito dialógico da respondibilidade num “mundo plugado” (I. 
MACHADO, 2001:39). 

 

Para López e Bolaños (2003), com a linguagem hipertextual, foram modificadas 

diversas situações levantadas historicamente entre emissor e receptor, especialmente o 

direito do receptor ao protagonismo do ciclo comunicativo. Com as potencialidades do 

meio, o emissor perde poder e o receptor se transforma em re-emissor e emissor ao mesmo 

tempo. “El emisor envía un mensaje (o lo vende), pero el receptor ya tiene la opción de 

convertirse en protagonista del ciclo al decidir si muestra su reacción (feedback) al emisor u 

opta por dirigirse directamente a los millones de usuarios de Internet en el mundo y 

expresar su opinión aunque sea unipersonalmente” (LÓPEZ e BOLAÑOS, 2003:496). 

As bases de dados e o espaço retórico moderno 

 O hipertexto é coadjuvante quando se passa a observar as bases de dados enquanto 

condicionantes das narrativas digitais e as interfaces como objetos culturais (MANOVICH, 

2001; FIDALGO, 2003; E. MACHADO, 2004a, 2004b; BARBOSA, 2004a, 2004b, 

2004c). Obviamente, as estruturas de links não deixam de ser importantes para a 

configuração das narrativas, sendo determinantes das operações que os usuários realizam 

sobre as bases de dados. Contudo, são fase posterior da composição de qualquer interface 

Web estruturada em bancos de dados, quando os itens e suas possíveis relações já foram 

pré-estabelecidos pelo programador ou reorganizadas automaticamente pelos algoritmos 

(COLLE, 2002). 



 É a estrutura de links que permite ao usuário dialogar com a narrativa, mesmo que 

em um momento posterior ele possa enviar informação e obter respostas do sistema através 

do som ou da imagem. O primeiro acesso é sempre através do clique4. 

Cuando un periodista crea una noticia para un cibermedio, en realidad está 
insertando un registro en una base de datos. Cuando un usuario quiere leer una 
noticia en su medio preferido, en realidad está consultando esta base de datos y 
extrayendo información. Es posible que ni uno ni otro perciban que tras sus 
acciones en realidad están manipulando una aplicación, un software específico de 
base de datos (LÓPEZ, GAGO e PEREIRA, 2003:197). 

 
  

Quando envia informação ao sistema, o usuário está inserindo um registro na base 

de dados, seja com informações pessoais para um ambiente personalizável, contribuições 

opinativas sobre determinado assunto, ou diálogo registrado pelo sistema com outro usuário 

ou com o produtor. A ação de recuperar alguma informação através de um buscador 

também se constitui enquanto um registro, e através dele o usuário é avisado de que já 

realizou busca semelhante em outro momento ou que essa busca pode ser associada a um 

outro grupo de itens. O simples acesso a uma notícia gera um registro no banco de dados 

útil a um controle por parte do produtor sobre o tipo de informação mais acessada pelos 

usuários (MOHERDAUI, 2005). Neste sentido, e em concordância com Elias Machado 

(2004b), as bases de dados, além de redefinirem o conceito de narrativa no ciberespaço, 

mudam o conceito de leitor das narrativas tradicionais, que no ambiente digital e interativo 

passa a usuário, ou teleator (MANOVICH, 2001:161). 

De acordo com E. Machado (2004b), quando de sua concepção, se consideradas as 

três funções da arquitetura da informação5, “a meta de uma narrativa interativa seja mais a 

                                                 
4 Obviamente, no caso de um sistema que funcione apenas através do reconhecimento da voz humana, de sons, de 
movimentos, para ligar, funcionar, executar comandos e desligar, o hipertexto não é utilizado. Neste caso, um outro tipo 
de narrativa emerge, bem como uma novas gramática, linguagem e retórica, novas relações e procedimentos. No contexto 
desta dissertação, não consideramos este tipo de sistema. 



criação de um contexto e de um espaço em que a narrativa possa ser descoberta e/ou 

composta pelos usuários, que a autoria de uma história completa, com começo, meio e fim, 

como ocorre na narrativa moderna clássica” (E. MACHADO, 2004b). O espaço navegável 

e interativo da narrativa na Web permite, portanto, a configuração de uma retórica 

específica que incorpora as relações polêmico-contratuais entre sujeitos (SCOLARI, 

2004:234). O que quer dizer que, ao criar um entorno interativo, o produtor transmite os 

seus próprios esquemas cognitivos, introduzindo uma série de normas de uso, que por sua 

vez são reinterpretados pelos esquemas cognitivos do usuário (SCOLARI, 2004:235). 

Scolari (2004:163) define o conceito de interface nos sistemas interativos como o 

lugar onde se desenvolve o duelo entre a estratégia do designer6 e a  estratégia  do  usuário,  

o  entorno  onde  o  simulacro  do  usuário conversa com o simulacro do designer, o espaço 

de encontro entre uma gramática do design e uma gramática do uso.  

Durante el proceso de interacción, todas estas figuras virtuales (tanto las que viven 
dentro de la interfaz como las que existen en la mente del diseñador y del usuario) 
entran en una dinámica de choques y mutaciones recíprocas (SCOLARI, 
2004:163). 

 

Colorado (2003) considera a Internet um espaço retórico moderno similar a Ágora 

clássica, devido a duas características que, segundo o autor, possivelmente não existiam em 

outro âmbito comunicativo ou, pelo menos, não existiam como se configuram na Internet. 

A primeira é constituir-se enquanto espaço público e aberto que pode acolher as diferentes 

classes sociais possibilitadas de interatuar através da palavra. A segunda característica é o 

                                                                                                                                                     
5 E. Machado (2004b) indica que a arquitetura da informação cumpre ao menos três funções: 1) uma mais clássica, de 
mapa que indica os percursos para localização da informação; 2) uma mais recente, que orienta a busca e recuperação das 
informações; 3) e uma terceira, pouco estudada até aqui, de servir como elemento estruturante na composição de 
narrativas multimídia. Para Machado (2004b), com a progressiva estruturação dos cibermeios no formato de bases de 
dados, o conceito de arquitetura da informação necessita ser alargado, deixando de ser simplesmente associado à busca de 
facilidades de acesso e ao incremento da usabilidade da interface gráfica, para ser pensado como um dos elementos 
estruturadores das narrativas multimídia no ciberespaço. 
6 Neste caso, designer é tanto quem projeta a interface gráfica como quem organiza o conteúdo informativo. 



seu caráter social, quando estar conectado e participar das redes de relações significa fazer 

parte da sociedade. “Todo ello hace de Internet un ámbito comunicativo eminentemente 

retórico, al igual que lo fue el Ágora donde nació la retórica, que abre el camino para el 

nacimiento de una nueva retórica apta para este nuevo medio” (COLORADO, 2003). 

Além das características fundamentais, Colorado (2003) indica que para considerar 

a Internet como âmbito comunicativo retórico é necessário ainda observar um conceito 

central: a persuasão. Segundo o autor, desde suas mais antigas definições, o objeto da 

retórica é a persuasão: ser capaz de persuadir por meio da palavra. A intenção de qualquer 

página Web é comunicar algum tipo de informação, vender algum produto ou promover 

algum tipo de experiência. De uma maneira ou de outra, o usuário precisa ser persuadido a 

interagir com o sistema, seja através da palavra escrita, de imagens, recursos de áudio ou 

vídeo, ou ainda pela facilidade do uso ou usabilidade (FLEMING, 1998; NIELSEN, 1999; 

GARRET, 2003). 

Para alguns autores que pesquisam a retórica da Web (GARCÍA, 2003; 

COLORADO, 2003; GÓMEZ, 2004; MAYORDOMO, 2004), esta apresenta muitas 

ressonâncias das operações constituintes do discurso clássico. Tratam da retórica na 

Internet como um amplo conjunto de opções comunicativas, considerando as 

transformações nos papéis do emissor e do receptor clássicos, passando a produtor e 

usuário, e podendo tocar de lugares a depender da narrativa e do sistema interativo.  

Mayordomo (2004) identifica que a relação entre retórica e Internet é bidirecional, 

na medida em que a Internet está modificando a retórica, introduzindo elementos e 

componentes que antes não faziam parte de seu universo, passando a estar submetida a 

novos condicionamentos e novas tensões. 



La retórica se ve influida por Internet en la medida en que la comunicación retórica 
misma se adapta a las condiciones de este medio. La configuración teórica y 
metodológica de la retórica, al tener en cuenta Internet, se modifica de un modo 
importante, sin por ello - y ésta es una de las cualidades de la retórica -, perder toda 
la organización histórica y dinámicamente acumulada, que constituye el sistema 
retórico. Las modificaciones y transformaciones de la retórica no son sustitutivas 
sino coherentemente aditivas, de tal modo que hacen de la retórica un sistema en el 
que distintos componentes pueden estar inactivos mientras que otros están activos, 
pero existiendo siempre la posibilidad de que los inactivos sean activados si las 
necesidades y circunstancias de la comunicación y del análisis así lo exigen 
(MAYORDOMO, 2004).  

 

A reportagem 

 Nos primeiros momentos do webjornalismo, notícia e reportagem não apresentavam 

entre elas diferenças estéticas e estruturais. Ainda hoje, o que Salaverría (2005) classifica 

como notícia e como reportagem nos cibermeios possui praticamente as mesmas 

características, salvo o design mais elaborado no caso da reportagem. Consideremos os 

tipos: Notícia com Documentação (2005:116-117) e Dossiê Documental (2005:163): 

(...) noticias con documentación. Se corresponden con aquellas informaciones 
que, mediante enlaces hipertextuales, conectan al texto principal de la noticia una o 
varias informaciones relacionadas. Con ello, el lector que así lo desee puede 
contextualizar y ampliar los datos que se le han presentado en el texto principal. 
Las informaciones enlazadas pueden proceder tanto del propio archivo de la 
publicación como de fuentes externas, y pueden ser tanto meramente textuales 
(artículos, informes…) como multimedia (galerías fotográficas, grabaciones de 
declaraciones, vídeos…). La práctica – cada vez más común entre los cibermedios 
– de incluir estos enlaces documentales permite aportar mayor contexto y 
profundidad a la información. Asimismo, constituye una buena técnica para añadir 
credibilidad informativa (SALAVERRÍA, 2005:116-117) [Grifo nosso]. 

 

El dossier documental – también denominado reportaje especial por algunos 
cibermedios – es, en realidad, una acumulación más o menos estructurada de 
artículos de hemeroteca que versan sobre un mismo tema. Cuando un medio ha 
publicado un buen número de textos – crónicas, entrevistas, columnas, reportajes… 
- sobre un asunto informativo de interés público y de actualidad permanente, tiende 
a reunirlos en un repositorio común. Estos dossieres suelen contar con una breve 
presentación que contextualiza y presenta toda la información documental 
disponible (SALAVERRÍA, 2005:163) [Grifo nosso]. 

 

 Nos dois casos, 1) a informação principal apresenta-se por texto escrito; 2) há 

complementação à informação principal por material de arquivo, em qualquer formato, 



disposta como links; 3) agrega-se à informação principal qualquer outro gênero; 4) os 

elementos complementares proporcionam contexto e profundidade à informação principal. 

Mesmo que a notícia tenha um caráter mais factual e reúna menos informação 

complementar que a reportagem, essa não é uma diferença entre os gêneros na Web, mas 

sim, uma diferença entre eles de uma maneira geral, no contexto do jornalismo (GENRO 

FILHO, 1987). 

 Um consenso sobre as denominações dos gêneros ainda inexiste entre os autores 

que procuram uma classificação para os tipos de reportagem na Web (GARCÍA, 2003; 

SALAVERRÍA, 2005). O exemplo que Salaverría (2005:60) indica como reportagem 

multimídia destaca-se pelo uso do áudio articulado com as imagens em movimento. Essa é 

a integração que Salaverría considera um “amálgama indissolúvel” (2005:59), e talvez por 

isso, o autor caracterize este formato como ideal de integração. Ocorre que, se fazemos uma 

análise mais detalhada, trata-se de um conjunto de slideshows com áudio, mapas animados 

e uma infografia interativa. A integração de som e imagem em movimento é perceptível, 

mas somente notamos uma integração entre as outras partes através do design. Em 

realidade, a reportagem multimídia assemelha-se a um micro website, ou melhor, constitui 

uma micronarrativa multimidiática e interativa (fig.1).  

 



 

Figura 1: reportagem multimídia publicada em O Estado de S. Paulo em 24.05.2005 

 

Esta integração ocorre da mesma forma na reportagem em profundidade, que 

também através do design, integra os conjuntos informativos a partir de módulos, 

estabelecendo uma hierarquia visual. A diferença entre os dois tipos está no uso do áudio 

como o elemento central da narrativa, e não do texto escrito, no caso da reportagem em 

profundidade. Na reportagem multimídia, o texto escrito passa a acessório, enquanto na 

outra, é fundamental para a compreensão da mensagem. É por esse motivo, e não pela 

integração de áudio e imagem em movimento, que a reportagem multimídia se destaca 

enquanto formato mais interessante para este gênero na Web. É o fato de acabar com a 

hegemonia do texto escrito que torna este formato mais adaptado à Web. 

Para diferenciar tipos de reportagem na Web, empreendemos uma classificação de 

modelos de composição, tendo por base a observação de algumas das principais 

publicações jornalísticas na Web, tais quais: O Estado de São Paulo7, Portal Estadão8, JB 

On-line9, The New York Times10, MSNBC11, BBC News12 e El Mundo13.  

                                                 
7 http://www.estado.com.br 



Tabela-resumo 1 – Tipos de reportagem na Web 

 
GÊNERO JORNALÍSTICO 

 

 
MODELOS DE COMPOSIÇÃO 

 
1. TRANSPOSIÇÃO DO IMPRESSO 
 
 
2. REPORTAGEM COM DOCUMENTAÇÃO DESINTEGRADA 
 
 
3. REPORTAGEM EM PROFUNDIDADE 
 

REPORTAGEM 

 
4. REPORTAGEM MULTIMÍDIA INTEGRADA 
 

 

Assim como a reportagem, mas de maneira mais expressiva no que corresponde ao 

contexto visual da informação, a infografia passa por um processo de adaptação ao entorno 

multimidiático sobre o qual são compostas as narrativas gráficas jornalísticas.  

A infografia 
 

Expressão da narrativa multilinear multimidiática e interativa, assim como a 

reportagem em profundidade e a reportagem multimídia, a infografia multimídia tem o 

potencial de congregar do mais simples ao mais complexo nível de interatividade (DE 

PABLOS, 1999; SANCHO, 2001, 2003; ALIAGA e DÍAZ NOCI, 2003; RIBAS, 2004; 

LIMA JR, 2004; SALAVERRÍA, 2005). 

Díaz Noci (2002:96) define interatividade como a capacidade que o usuário tem de 

perguntar ao sistema e recorrer às bases de dados para recuperar a informação da forma 

desejada. Esta definição explica tanto a participação com o envio de dados do usuário e a 

obtenção de respostas do sistema, como explica a participação através do clique por uma 

                                                                                                                                                     
8 http://www.estadao.com.br 
9 http://www.jb.com.br 
10 http://www.nytimes.com 
11 http://www.msnbc.msn.com 
12 http://news.bbc.co.uk 
13 http://www.elmundo.es 



narrativa hipertextual, se consideramos que “perguntar ao sistema” pode significar “o que 

acontece se eu clicar aqui?” e a resposta é o conteúdo da próxima lexia.  

Abordando os níveis de interatividade, Salaverría (2005:34) considera um grau mais 

básico da interatividade a possibilidade dada ao usuário escolher o itinerário hipertextual, 

navegando pelos links. Segundo o autor, essa ação limita-se à capacidade de manipular os 

conteúdos informativos. Como um nível de maior riqueza e complexidade, Salaverría 

(2005:34) caracteriza a ação do usuário em empreender um diálogo através do computador 

com o jornalista, com um entrevistado ou com outros usuários. E por fim, considera 

também uma experiência interativa complexa aquela que o usuário mantém com o arquivo 

do cibermeio, dialogando com as bases de dados. 

No caso da infografia multimídia, mais que enviar mensagens a serem publicadas ou 

participar com sugestões do processo de construção da notícia, a interatividade no âmbito 

da narrativa permite a modificação do sistema a partir de ações ou informações do usuário, 

extrapolando os limites dos simples atos de enviar e receber uma mensagem e de navegar 

por uma estrutura hipertextual. Através da narrativa, o usuário pode interagir com a 

mensagem em quatro estágios: 1) Observação, 2) Exploração, 3) Modificação, 4) Mudança 

Recíproca (MEADOWS, 2003:121), como pode ser observado na infografia do especial de 

saúde do El Mundo “La Familia Crece” (figs.2 e 3). 

O usuário começa por uma explicação sobre a anatomia envolvendo o útero e o feto, 

passa para o estágio do nascimento e, posteriormente, para explicações personalizadas e 

detalhadas sobre o momento do parto, de acordo com as respostas que dá sobre si mesmo. 

Entre as explicações, pode clicar ou passar o mouse em certas regiões da infografia para 

perceber, através da animação das imagens, o processo com mais detalhes. 



 

Figura 2: Infografia sobre o momento do parto, El Mundo, 01.04.2003 

 

Figura 3: O sistema faz perguntas e mostra detalhes do parto de acordo com as características indicadas pelo 

usuário 

 

Para Anamaria Moraes e Luiz Agner (2003), em uma comparação entre o desenho 

para o impresso e para a Web, a diferença está nas funções dos olhos e das mãos. Enquanto 

o design para o impresso baseia-se em deixar que os olhos do leitor se movam através da 

informação, olhando seletivamente para cada objeto, os elementos da página enfatizam-se e 

explicam-se uns aos outros. O design para a Web funciona ao deixar que as mãos se 



movam pela informação, clicando o mouse, enquanto as relações entre as informações 

expressam-se temporariamente como parte dos movimentos e interações do usuário com os 

objetos virtuais. 

Por isso, o design de componentes de interfaces gráficas não deve ser empregado 
somente para dar vida às páginas da Internet ou para embelezá-las: os gráficos e as 
imagens são parte integrante da experiência. Isso quer dizer que o visual não está 
separado das questões e dos problemas intrínsecos das interfaces. Sob o ponto de 
vista do usuário, a navegação é centrada em objetivos e ações. Por isso, mais do 
que desenhar barras, botões ou menus, os designers projetam interações. O que 
desenhamos é a experiência do usuário – ou seja, o seu sucesso ou o seu fracasso 
na busca de informações no ciberespaço (AGNER e MORAES, 2003). 

 

Na infografia multimídia, o ponto de vista do desenho da experiência do usuário 

torna-se fundamental ao considerarmos a questão da interatividade no âmbito da narrativa, 

entre o usuário e o sistema. A característica  mais  destacada  da  infografia  multimídia  em 

relação aos outros gêneros é a possibilidade que dá ao usuário de fazer o acontecimento 

“acontecer” de novo, ou explorar o interior de algum lugar ou objeto e, ao fazer uma 

pergunta ao sistema (DÍAZ NOCI, 2002), obter uma resposta e perceber que controla a 

narrativa a partir do clique. 

Como fizemos com a reportagem, para diferenciar tipos de infografia na Web, 

empreendemos também uma classificação de modelos de composição, tendo por base a 

observação das já citadas publicações jornalísticas na Web. 

 

Tabela-resumo 2 – Tipos de infografia na Web 

 
GÊNERO JORNALÍSTICO 

 

 
MODELOS DE COMPOSIÇÃO 

 
1. TRANSPOSIÇÃO DO IMPRESSO (IMAGEM ESTÁTICA) 
 
 
2. INFOGRAFIA ANIMADA SEQUENCIAL 
 

INFOGRAFIA 
 
3. INFOGRAFIA MULTIMÍDIA INTEGRADA 
 

 



A imagem estática como uma transposição do impresso é encontrada na Web como 

complementação a uma notícia ou a uma reportagem, ou ainda a uma entrevista, e até 

mesmo a uma infografia.  

 

Figura 4: Infografia transposta do impresso em O Estado de S. Paulo em 13.11.2005 

Em um momento posterior, observa-se a utilização da animação de partes do 

complexo visual que é apresentado seqüencialmente. 

 

Figura 5: Infografia animada seqüencial publicada pelo El Mundo em 07.11.2001 



Podemos inferir que foi a partir deste momento que se passou a pensar a infografia 

considerando-se o potencial do meio. O movimento passa a ser o diferencial da infografia 

na Web. A infografia multimídia integrada (fig.6) incorpora um ideal de utilização dos 

diversos formatos na narração do fato jornalístico e assinala o momento em que pode-se 

considerar que uma nova retórica emerge. O espaço retórico multilinear, multimidiático e 

interativo que oferece opções ao usuário e integra o factual e o contextual, podendo ser de 

atualidade ou de memória (RIBAS, 2004). 

 

Figura 6: Infografia multimídia integrada publicada pelo El Mundo em 19.03.2004 

Se pensamos nas partes do discurso organizadas por Aristóteles (apud Díaz Noci, 

2005), inventio, dispositio, actio, elocutio e memoria, a reportagem e a infografia ambas 

multimídia integrada reúnem os critérios de classificação retórica do que o autor denomina 

cibertexto periodístico com as características: multilinearidade, estruturas hipertextuais, 

interatividade, recursos multimídia e memória. 

Tabela-resumo 3 – Critérios de classificação retórica em DÍAZ NOCI (2005) 



 

 Em realidade, como o autor indica, esta aproximação retórica posiciona-se como 

ponto de partida para chegar a uma teoria do cibertexto, considerado desde o ponto de vista 

do autor e do leitor como co-autor e como agente que completa, mediante um processo que, 

até certo ponto, é também criativo: a produção do significado do texto (DÍAZ NOCI, 2005). 

 Esta discussão nos serve de repertório para considerar tanto a reportagem como a 

infografia na Web gêneros que incorporam as características e os processos necessários 

para um avanço no sentido de uma retórica própria do webjornalismo. 

Conclusões 

Tanto a reportagem multimídia integrada como a infografia multimídia integrada 

são modelos de composição da informação, que representam, até o momento, expressão 

mais adequada a uma retórica webjornalística. Nestes dois gêneros, a interatividade pode 

ser articulada pelo produtor em diversos níveis, possibilitando ao usuário interagir com o 

sistema, com as bases de dados através da estrutura hipertextual, com outros usuários, com 

o produtor.  

A diferença entre a redefinição dos dois gêneros na Web consiste 1) na 

possibilidade que o usuário tem de contribuir para o significado do texto, ditando o ritmo 

da narrativa e através do hipertexto fazer o acontecimento “acontecer” novamente, no caso 

da infografia multimídia, e 2) da narrativa centrada no áudio que acaba com a supremacia 

do texto escrito, no caso da reportagem multimídia. 



A reportagem, em destaque juntamente com a infografia no uso da multimidialidade 

por integração, desempenha função primordial na construção narrativa em profundidade, 

mesmo que desintegrada do ponto de vista da multimidialidade. Já o mérito da reportagem 

em profundidade está em sua capacidade de permitir que o usuário estabeleça rapidamente 

relações entre os conteúdos e observe, mesmo que de início superficialmente, um panorama 

do acontecimento. 

Fazendo considerações a respeito do caráter retórico da comunicação na Web 

buscamos perceber características do discurso webjornalístico, inicialmente e para os fins 

deste artigo, no que se refere à reportagem e à infografia. Desta maneira, esperamos ter 

contribuído com reflexões acerca do desenvolvimento dos gêneros jornalísticos na Web e 

de sua adaptação ao novo meio. 
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