
inda acerca da infografia e dos debates
em torno de sua norrnatização, carac-
terísticas e estética, é preciso que se

fale um pouco mais a respeito de um aspecto
que difere a infografia que se faz no Brasil das
demais. Antes de Alberto Cairo comentar as
reconstituições usadas na imprensa local, Jeff
Goertzen, consultor americano que já percor-
reu algumas redações por aqui, escreveu um
artigo no jornal da Society for News Design
(SND) falando sobre o que chamou de nossa
tendência em usar quadrinhos em reconsti-
tuições. Para ele, um recurso inadequado para
representar objetivamente a informação. De-
senhos como os dos quadrinhos, além de se-
rem subjetivos por natureza, podem desviar
o trabalho, levando os leitores a perceberem
como fato concreto aquilo que seria a visão
pessoal do ilustrador. Por que, então, seriam
tão freqüentes por aqui?

O uso desse recurso enunciativo não deixa
de refletir um aspecto histórico da formação
do jornalismo visual no Brasil. Aqui, a maior
parte dos que trabalham com imagem nas re-
dações vem de áreas distintas do jornalismo e
acabam se fixando nele. Além dos autodidatas,
constituem a maioria das equipes de arte das
redações pintores, arquitetos, ilustradores,
publicitários e designers. No que se refere ã
infografia, essa relação se acentua. Lembro-
me do primeiro Malofiej do qual participei,
do espanto que me causou perceber que meus
colegas não desenhavam como desenhamos
aqui. Escreviam, lidavam com imagens, usa-
vam superbem Photoshop e outros programas
de edição de imagens, mas não desenhavam.
No Brasil, ninguém avalia positivamente um
candidato ao departamento de arte se ele não
apresentar boas ilustrações, se não souber se
expressar por imagens. Isso acaba se refletin-
do na forma dos infográficos, notoriamente
ilustrativos, além, claro, de informativos.

A imagem contribui para a narrativa no
sentido de enfatizar determinados aspectos do
relato, dando-lhes o que pode ser comparado



à entonação na leitura. A pureza do desenho
informativo corresponderia à apregoada obje-
tividade do relato. Faz sentido. Porém, não se
pode ignorar que essa forma "ilustrativa" per-
tence ao repertório dos leitores no Brasil, que
entendem que o desenho procura enfatizar,
por exemplo, o pânico que tomou conta das
pessoas em uma determinada situação, e não
a exata expressão do personagem. Mal com-
parando, seria tomar o desenho ao pé da letra.

Para públicos metódicos, pragmáticos, cujo
repertório simbólico prima pela objetividade,
as ilustrações usadas nos infográficos brasi-
leiros são um exagero. A bem da verdade, às
vezes o são. Porém, também vale lembrar, não
é esse o perfil de leitores dominante por aqui.
Ao tornar os infos mais "objetivos" não esta-
ríamos nos distanciando dos leitores? Diante
4a dúvida, nunca é demais refletir: Para quem,
afinal, fazemos os infográficos? H
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