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Resumo 

 
Infográficos são representações visuais que servem para transmitir informações por 

meio de imagens aliadas a textos explicativos, muito utilizados no jornalismo de modo 

geral, seja na imprensa gráfica ou no jornalismo eletrônico. Esta pesquisa teve como 

proposta demonstrar que os infográficos têm potencial para serem melhor 

empregados na educação formal e de maneira mais específica como recurso de 

ensino e aprendizagem no ensino técnico de nível médio. A pesquisa foi dividida em 

três etapas: a revisão bibliográfica contemplando as peculiaridades da educação 

técnica de nível médio e seu público, a construção de infográficos, os elementos 

visuais como cor e pictogramas e tipografia. A segunda etapa foi a construção de um 

infográfico capaz de oferecer o conteúdo pedagógico previsto no plano de ensino do 

Curso Técnico de Comunicação Visual da cidade de Guaratinguetá, São Paulo. Por 

fim, a terceira etapa foi a realização de uma aula naquela escola, empregando o 

infográfico elaborado segundo os princípios identificados ao longo da pesquisa. Os 

resultados encontrados em sala de aula demonstraram um rendimento superior 

quando do uso daquele material, comparado às demais aulas. Desta forma pôde-se 

compreender como o infográfico consegue ser uma ferramenta facilitadora no ensino 

e consequentemente na aprendizagem. 
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Abstract  

 

Infographics are visual representations that serve to transmit information by means of 

images combined with explanatory texts, widely used in journalism in general, whether 

in the graphic press or in electronic journalism. This research aimed to demonstrate 

that infographics have the potential to be better employed in formal education and in a 

more specifically as a teaching and learning resource in high school technical 

education. The research was divided into three stages: the bibliographic review 

covering the peculiarities of the high school technical education and its public, the 

construction of infographics, visual elements such as color and pictograms and 

typography. The second stage was the construction of an infographic capable of 

offering the pedagogical content provided for in the teaching plan of the Technical 

Course on Visual Communication in the city of Guaratinguetá, São Paulo. Finally, the 

third step was the realization of a class at that school, using the infographic elaborated 

according to the principles identified throughout the research. The results found in the 

classroom showed a higher performance when using that material, compared to other 

classes. In this way it was possible to understand how the infographic manages to be 

a facilitating tool in teaching and consequently in learning. 

 

 

Key-words: Education; Image; Pictogram; Typography; Design Thinking 
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1 INTRODUÇÃO  

Devido à grande competitividade presente na sociedade moderna as pessoas 

necessitam de uma formação profissional continuada. Mesmo nos níveis mais rasos 

de uma empresa, a mão de obra precisa estar sempre atualizada. Este estudo busca 

demonstrar como os recursos visuais, como os infográficos, podem auxiliar na 

educação técnica. Infográficos são ferramentas ligadas ao design da informação, que 

servem para transmitir dados e informes por meio do uso de desenhos, imagens, 

pictogramas e demais elementos visuais gráficos. Segundo Botenttuit Junior, Lisboa 

e Coutinho (2011), atualmente, os infográficos são utilizados nos mais variados 

setores, desde o meio acadêmico com apresentações de trabalhos científicos, como 

em textos jornalísticos, blogs, apresentações de projetos empresariais e na educação 

formal de crianças (pedagogia) ou de adultos (andragogia).  

Num primeiro momento, este trabalho buscou identificar e entender o ensino 

técnico no Brasil, seus vários modelos e os públicos a que se destinam esses cursos. 

Segundo Gonçalves e Brandão (2018), o sistema educacional durante muito tempo 

foi baseado na figura do professor como o detentor do saber, o único que transmitiria 

as informações aos alunos. A situação atual muda radicalmente devido às tantas 

formas de tecnologias e acessos à informação, que tornam os alunos mais críticos e 

questionadores, não somente quanto ao conteúdo trabalhado, principalmente quanto 

à pertinência e importância das informações recebidas para serem aplicadas aos seus 

cotidianos. Em paralelo a isso e de forma geral, a tecnologia cresce exponencialmente 

em todas as áreas, assim novas ferramentas e uma crescente quantidade de 

informações são constantemente levadas aos ambientes educacionais (DUDZIAK; 

BELLUZZO, 2008).  

Um desses recursos existentes atualmente é o infográfico que pode ser 

apresentado ao aluno de forma impressa ou eletrônica, como em áudios visuais ou 

via internet (ensino a distância). Embora em um infográfico haja a presença de textos 

complementares, é necessário o entendimento do uso correto de signos, símbolos, 

psicologia das cores e das narrativas, levando-se em consideração as especificidades 

do público a que se destina esse material, que no caso deste estudo são pessoas 

adultas em atividade escolar. 
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Para Botenttuit Junior, Lisboa e Coutinho (2011), as imagens sempre fizeram 

parte das relações entre as pessoas, pois demonstram visualmente aquilo que se quer 

comunicar, como um fato, uma ideia ou uma informação, e que muitas vezes por falta 

de um repertório linguístico adequado, tanto por parte de quem emite a informação 

como por parte de quem deveria recebê-la, essa comunicação não se efetiva 

(CORDEIRO, 2017). Assim o uso da imagem na infografia auxilia na compreensão da 

ideia a ser comunicada.  

 

1.1 Objetivos  

- Objetivo geral:  

Demonstrar a pertinência do uso do infográfico como ferramenta no processo 

de ensino e aprendizagem nos cursos técnicos de nível médio.  

 

- Objetivos específicos:  

- Identificar tipos de fontes tipográficas, layouts e aspectos cromáticos que 

melhor se comportam e promovem um rápido e correto entendimento diante das 

pessoas mesmo aquelas com deficiências na identificação cromática; 

- Verificar como as pessoas se comportam diante dessa proposta visual. 

 

1.2  Contribuição do Trabalho  

Indicar recomendações para elaboração de infográficos, sejam analógicos ou 

digitais, de forma a maximizar a eficiência da comunicação haja vista que nem sempre 

as imagens presentes nestes materiais contribuem efetivamente para a 

aprendizagem. De acordo com Clark e Lyons (2010), os materiais gráficos 

empregados em instruções, sejam eles em vídeo ou impressos, devem ser utilizados 

de maneira efetiva e não apenas como um recurso decorativo, pois ainda que eles 

não diminuam o aprendizado, eles também não ajudam, além do que dessa forma 

perde-se a oportunidade de proporcionar uma melhor compreensão ao aluno.  
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2 O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

Muitos são os motivos que levam uma pessoa a procurar os cursos técnicos. 

Pode ser por razões de formação continuada, de atualização profissional, pode ser 

por mudanças na sua área de atuação, ou simplesmente para retornar aos estudos 

que foram abandonados. Seja qual for o motivo, esta pesquisa busca entender e 

analisar como recursos visuais podem ajudar no processo ensino e aprendizagem.  

Assim, faz-se necessário buscar ferramentas que possam auxiliar o processo 

de aprendizagem na área do ensino técnico e o uso de recursos visuais aliados ao 

texto não é uma novidade, porém percebe-se que este instrumento, tão utilizado em 

diferentes situações, têm sido sub-utilizado quando se trata de educação. Consoante 

Costa e Tarouco (2010, p. 2):  

Em uma cultura da convergência, na qual os alunos convivem com interfaces 
audiovisuais desde cedo (por meio da TV, do videogame e da própria 
internet), seria esperável um uso integrado mais intenso de imagens, e outras 
mídias, na área da educação.  

 

Desta forma, esta pesquisa sobre a infografia e o ensino técnico, em especial 

o ensino técnico de nível médio, encontra sua justificativa no crescente aumento 

desses cursos e o consequente aumento de alunos, que por sua vez, inseridos em 

uma realidade em que, conforme Gonçalves e Brandão (2018), esses alunos se 

tornam mais críticos e questionadores, muitas vezes, quanto ao próprio ambiente 

escolar tradicional. É relevante que se faça uso então, de novas ferramentas 

tecnológicas na busca de resultados educacionais mais eficazes.  Os métodos de 

ensino e aprendizagem já trabalham tanto com imagens como com palavras com o 

objetivo de assistir o aluno na construção de seus conhecimentos, porém a habilidade 

com que as pessoas manipulam as palavras é maior do que a habilidade com o uso 

das imagens. De acordo com Clark e Lyons (2010, p. xiii),  

[...] uma causa básica é nossa ênfase educacional nas palavras. Todos nós 
passamos anos aprendendo habilidades linguísticas verbais. Desde as séries 
iniciais até a pós-graduação, gastamos muito do nosso tempo de instrução 
aprendendo a produção e a análise da linguagem. Em contraste com as artes 
da linguagem, as artes visuais são geralmente consideradas uma atividade 
opcional ou de ajuda para oferecer uma pausa ocasional das habilidades 
importantes de leitura, escrita e matemática. 

 

Como resultado, o potencial das imagens de forma geral tem sido descuidado, 

necessitando que haja um planejamento correto dos recursos visuais para que 
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venham melhorar a assimilação dos conteúdos propostos nas instituições de ensino 

(CLARK e LYONS, 2010).   Santaella e Nöth (2008) corroboram essa ideia quando 

afirmam que há três formas de uma imagem interagir com o texto. A primeira é quando 

a imagem, de forma redundante, reproduz a mesma informação do texto ou é apenas 

uma ilustração. Neste caso a inserção, ou não, da imagem não altera o entendimento 

da mensagem. A outra situação ocorre quando a imagem reproduz uma mensagem 

mais completa que o texto, ou seja, é mais informativa do que o texto e neste caso, 

não existirá o entendimento da mensagem sem a presença da imagem. Por fim 

quando temos imagem e texto integrados de forma equilibrada, ocorre a 

complementaridade, a imagem ilustra e ao mesmo tempo informa.   

Ainda de acordo com Clark e Mayer (2011, p. 71):  

As apresentações multimídia podem incentivar os alunos a se envolverem em 
um aprendizado ativo, representando mentalmente o material em palavras e 
figuras e fazendo mentalmente conexões entre as representações pictórica e 
verbal. Por outro lado, a apresentação de palavras por si só pode incentivar 
os alunos - especialmente aqueles com menos experiência ou conhecimento 
- a se envolver em um aprendizado superficial, como não conectar as 
palavras a outros conhecimentos.  

 
Percebe-se assim que a educação é um campo que deve ser investigado para 

uma possível melhor utilização da infografia de modo a colaborar com uma prática de 

ensino mais efetiva e funcional. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta as áreas que forneceram os fundamentos teóricos da 

pesquisa e está organizado da seguinte forma. Primeiramente, tratará da educação 

técnica de nível médio e as suas peculiaridades, seguido pelos temas: infográficos, 

pictogramas – construção e aplicações –, tipografia, a psicodinâmica das cores e por 

fim os fundamentos do Design Thinking.  

 

3.1 O ensino técnico de nível médio e as suas peculiaridades 

A proposta desta pesquisa é verificar pertinência e os resultados da aplicação 

de infográficos na clientela dos cursos técnicos de nível médio  

Aparece aqui uma peculiaridade deste público: a sua heterogeneidade. Ao 

contrário dos cursos da educação básica – educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio – onde as idades possuem pouca variação em cada etapa escolar 

(LDBEN, 1996), os cursos técnicos de nível médio possuem alunos que vão dos 

quinze anos aos quarenta ou mais anos, como poderá ser visto no item a seguir.  

 

3.1.1 O ensino técnico no Brasil 

De acordo com o Cursos da EPT (2018), no Brasil os cursos destinados a 

fornecer a seus cidadãos os conhecimentos, habilidades e competências profissionais 

suficientes para entrar no mercado de trabalho são os chamados cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e são divididos em três categorias: 

- Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional 

- Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

- Educação Profissional Tecnológica de graduação e de pós-graduação 

 Desta forma, ainda segundo o Cursos da EPT (2018), na primeira categoria, 

Formação Inicial e Continuada (FIC) ou Qualificação Profissional, encontram-se 

cursos livres como capacitação, aperfeiçoamento, atualização e especialização. Não 

exigem nível de escolaridade, nem possuem carga horária preestabelecida, e 

apresentam características próprias na formação do elemento humano para que 

esteja apto ao exercício das várias modalidades produtivas. Na segunda categoria, 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, acham-se os cursos voltados para os 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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estudantes que tenham concluído o ensino fundamental e que estejam cursando ou 

já tenham terminado o ensino médio. Situam-se nessa categoria as seguintes 

modalidades de cursos: 

- Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio 

Denominados de cursos técnicos, destinam-se a pessoas que tenham 

concluído o Ensino Fundamental, estejam cursando ou tenham concluído o ensino 

médio. A carga horária pode variar entre 800, 1.000 e 1.200 horas, dependendo da 

respectiva habilitação profissional técnica e possibilita ao aluno sair ao término de 

cada semestre com a qualificação profissional técnica referente àquele itinerário 

formativo correspondente. É importante ressaltar que para a obtenção do diploma de 

técnico é necessária a conclusão do ensino médio. 

- Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio 

Aplicam-se a oferecer o desenvolvimento de competências básicas ao 

exercício de uma ou mais ocupações reconhecidas no mercado de trabalho. São 

denominados de unidades ou módulos. Equivalem a módulos intermediários de uma 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio com carga horaria mínima de 20% do 

previsto para o plano curricular da respectiva habilitação.  

- Especialização Técnica de Nível Médio 

São cursos voltados para aquelas que já concluíram o ensino técnico e que 

desejam especializar-se em um determinado segmento profissional.  

Na terceira e última categoria, Educação Profissional Tecnológica de 

Graduação e de Pós-graduação, apresentam-se os cursos no nível da educação 

superior, conhecidos por Curso Superior de Tecnologia ou Curso de Tecnólogo. Tal 

qual no ensino técnico de nível médio, pode contemplar saídas intermediárias de 

qualificação profissional tecnológica. A trajetória da pós-graduação, por sua vez, pode 

contemplar desde cursos de especialização até os programas de mestrado e de 

doutorado profissional e tecnológico. 

 

 

 

 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

16 
 

Quadro 1: Resumo dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

Tipos Cursos Obs.: 

1º. Tipo: Formação 
Inicial e Continuada ou 
Qualificação Profissional 

Cursos livres como 
capacitação, atualização e 
aperfeiçoamento 

Sem exigência de escolaridade ou 
carga horária preestabelecida 

 

 

2º. Tipo: Educação 
Profissional Técnica de 
Nível Médio 

Habilitação Profissional 
Técnica de Nível Médio 

Para obter o diploma é necessário 
concluir o ensino médio 

Qualificação Profissional 
Técnica de Nível Médio 

Equivale a um módulo da Habilitação 
Profissional Técnica de Nível Médio 

Especialização Técnica de 
Nível Médio 

Para iniciar o curso é necessário 
concluir o curso de Qualificação 
Profissional Técnica de Nível Médio 

 

 

3º. Tipo: Educação 
Profissional Tecnológica 
de graduação e de pós-
graduação 

Curso Superior de 
Tecnologia ou Curso de 
Tecnólogo 

Para iniciar o curso é necessário 
concluir o ensino médio 

Qualificação Profissional 
Tecnológica 

Equivale a um módulo da Curso 
Superior de Tecnologia ou Curso de 
Tecnólogo 

Especialização, Mestrado e 
Doutorado Profissional e 
Tecnológico 

Para iniciar o curso é necessário 
concluir o Curso Superior de 
Tecnologia ou Curso de Tecnólogo 

Fonte: adaptado da EPT (2019) 

 

Desta forma, levando-se em consideração os perfis apresentados das várias 

modalidades dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, optou-se 

por posicionar esta pesquisa no ambiente dos cursos de Habilitação Profissional 

Técnica de Nível Médio, também conhecidos como cursos técnicos de nível médio, 

haja vista que no primeiro tipo, o dos cursos profissionais, não há uma exigência de 

escolaridade, carga horária ou padronização nas estruturas dos cursos e no terceiro 

tipo, os que são voltados para os cursos de graduação, a idade mínima de entrada 

dos alunos é um pouco maior (em média três anos a mais), vindo a aumentar nos 

cursos como mestrado e doutorado profissionais e tecnológicos. Assim, os cursos 

técnicos de nível médio são os que apresentam uma maior heterogeneidade em 

termos de idade, entre seus integrantes. Por conseguinte, haverá uma faixa etária 

mais ampla para a verificação da eficiência dos infográficos. 
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3.1.2 Métodos e ferramentas de ensino e aprendizagem nos cursos 

técnicos 

Como pôde ser visto no item anterior os cursos técnicos trabalham com um 

público formado tanto de adolescentes, quanto de adultos, o que pode fazer com que 

a escolha de um método de ensino seja mais complexo, pois segundo Machado et al. 

(2010), as pessoas possuem formas diferentes de aprender, pois acham-se em idades 

e estágios de desenvolvimento diferentes. Neste sentido, Carvalho et al. (2010, p. 80) 

afirmam: 

[...]na adolescência iniciam-se os questionamentos, aparecem as rebeldias e 
a autoridade dos professores deixa de ser absoluta. Na idade adulta 
acumulam-se experiências, aprende-se com erros, tendo consciência do que 
não se sabe e quanto estes desconhecimentos fazem falta. Os adultos 
avaliam cada informação que lhes chega e a incorporam ou não, em função 
de suas necessidades.  

 

Diante deste panorama percebe-se que o profissional da educação deverá se 

adaptar ao uso das ferramentas tanto da pedagogia quanto da andragogia. De acordo 

com Cavalcanti (1999), se na pedagogia o professor é o protagonista de uma aula, 

decidindo o que, e como ensinar, na andragogia esse protagonismo é ocupado pelo 

aluno, sua independência e capacidade de autogestão. Segundo Martins (2013) 

pedagogia (do grego paidós, criança e gogos, educar) refere-se à educação de 

crianças, a andragogia (do grego andros, homem) é o modelo de educação voltado 

para o ensino da pessoa adulta. 

Contudo outros fatores devem ser levados em conta. Conforme Vygotsky (1997 

apud MALHEIROS; MALHEIROS, 2019, p. 4): “A aprendizagem e a apropriação de 

conceitos é um processo que demanda esforço, atenção focada e memória operante”. 

Cada pessoa tem seu ritmo e tempo próprios de aprendizagem e o ato de aprender é 

influenciado por uma série de fatores internos ou externos. Neste sentido Malheiros e 

Malheiros (2019), citam o princípio da pirâmide da aprendizagem formulada por Willian 

Glasser (Figura 1), onde este psiquiatra americano afirma que existem semelhanças 

nas formas de aprender das pessoas, embora existam preferências individuais. 
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Figura 1: A pirâmide da aprendizagem de Willian Glasser. 

 

Fonte: Glasser (2001 apud BIRBEIRE 2018, p. 68) 

 

 Segundo esta teoria os alunos conseguem aprender 50% do proposto quando 

veem e ouvem simultaneamente. Isto vem corroborar a importância de peças visuais, 

como os infográficos, que venham auxiliar a explanação do professor, embora o uso 

desse material não deva impedir a utilização das demais ferramentas de ensino como 

estudos de caso, trabalhos por projeto, entre outros. 

 

3.2 O que são Infográficos 

Infográficos, segundo Costa e Tarouco (2010) são representações gráficas ou 

digitais de informação. Combinando texto e imagens, como fotografia ou ilustração, 

esses materiais são muito utilizados na imprensa de modo geral e em manuais 

técnicos, mas ainda é pouco utilizado no segmento da educação.  No jornalismo a 

presença do infográfico já é antiga e muito importante, pois consoante Módolo (2007, 

p. 5): “[...] o termo infográfico vem do inglês informational graphics e alia texto e 

imagem a fim de transmitir uma mensagem visualmente atraente para o leitor, mas 

com contundência de informação.” O autor também afirma que a infografia é diferente 

de outros instrumentos gráficos como ilustração ou fotografia, e que não é apenas 

uma ferramenta decorativa da informação.  

Segundo Caixeta (2005 apud MÓDOLO, 2007, p. 22): 
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[...] o uso dos infográficos nos meios de comunicação impressa, 
particularmente em jornais, não é um fato recente: o primeiro exemplo de 
infográfico teria sido publicado em 1702, no The Daily Courant, primeiro diário 
inglês. Outro exemplo seria o infográfico publicado na primeira página do The 
Times, de Londres, em 1806, que mostrava o passo a passo de um 
assassinato. 

 

De acordo com Kanno e Brandão (1998), os infográficos tem como propósito 

principal auxiliar o leitor na compreensão do assunto em pauta. Seu segundo 

propósito é deixar o material, seja ele uma apostila, uma revista ou livro, mais atraente, 

incentivando o aluno à leitura.  

Um tipo de infográfico mais simples é o de formato linha do tempo (Figura 2), 

onde é possível visualizar fatos acontecidos em ordem cronológica. 

 

Figura 2: Infográfico tipo linha do tempo 

 

Fonte: Linha do Tempo (2020, p. 1) 

 

Na Figura 2 é possível ter uma noção das etapas históricas da civilização com 

as imagens que retratam as épocas e com o texto que descreve os fatos mais 

significativos. 

O exemplo utilizado na Figura 3 é um infográfico que busca informar a relação 

de compra e venda de armamentos entre Brasil e vários países de primeiro e terceiro 

mundo. Este material foi publicado pela Gazeta do Povo, Curitiba – PR, na edição do 

dia 15 de março de 2019. Nesse material é possível identificar os elementos gráficos 
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básicos de um infográfico, como texto, mapas, símbolos e cores. Analisando este 

infográfico procurou-se identificar os elementos gráficos e sua relação de informação 

com o conteúdo a ser transmitido. Desta maneira foi possível perceber que: 

- Existe um grupo de países que vende armas ao Brasil e outro que compra 

dele e este material procura informar que países são e a proporção entre eles; 

- As cores mediante a legenda, auxiliam na identificação do fluxo, importação 

ou exportação; 

- Os mapas dos países ajudam a entender o contexto, compramos de nações 

do primeiro mundo e vendemos para as do terceiro; 

- Os trilhos que unem os países também possuem uma seta em sua estrutura 

de modo a indicar se o material está entrando ou saindo; 

- Esses mesmos trilhos possuem larguras diferentes indicando se a 

porcentagem de compra ou venda entre um país é maior ou menor e 

- O texto ajuda a identificar quais os países e as porcentagens de compra e 

venda em questão. 

 

Figura 3: Importação e exportação de armas militares no Brasil 

  

Fonte: Moura (2019) 

Pôde-se compreender que em um infográfico eficiente não há somente a 

combinação de símbolos, ilustrações e texto, mas também o uso da cor como 

elementos de significação e tamanho dos elementos gráficos na indicação de relações 

de grandeza (Figura 3). 

Espessuras 
variadas das linhas 
representando 
valores diferentes 
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Além dos elementos visuais como fotografias e ilustrações, também são 

comumente usados os pictogramas como forma de comunicar informações 

rapidamente e de forma simples como pode ser visto na Figura 4. 

 
Figura 4: Infográficos e seus elementos construtivos 

 

 

Fonte: o autor, adaptado de Ribeiro (2019) 

 

3.3 Pictogramas – construção e aplicações 

Pictogramas são, de acordo com Dranka (2012), sinais que por meio de figuras 

ou símbolos vem representar graficamente e de forma simplificada, objetos, conceitos 

e ações e, nesse sentido, para que haja uma comunicação simples e eficiente, é 

necessário que as formas do objeto a ser representado estejam limpas de detalhes 

desnecessários ou redundantes.  

Consoante Bortolás et al. (2013, p. 38): 

 A comunicação visual é uma possibilidade decorrente das relações de 
analogia entre a coisa e a sua representação gráfica ou escultórica, entre 
outras. A partir da representação verossimilhante foram sendo estabelecidos 
os processos de redução e organização da informação, visando agilizar os 
processos de expressão e comunicação gráfico-visual.  

 

Os autores ainda reiteram que, além desse processo de analogia usado na 

representação gráfica de algo, estabeleceu-se normas e convenções ao longo dos 

anos e que nesse sentido no início do século XX, Otto Neurath e sua equipe 

desenvolveram um sistema de comunicação baseado em ordem geométrica, 

simplicidade e objetividade, de modo ser possível desenvolver pictogramas de fácil 
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identificação e compreensão por parte dos usuários. Esse sistema é conhecido como 

ISOTYPE - International System of Typographic Picture Education. 

Segundo Zimmermann (2012) e Dranka (2012), todo pictograma deve passar 

a sua mensagem por si só, sem o acompanhamento de textos, de forma a serem 

compreendidos de maneira universal, suplantando as barreiras linguísticas. Ainda 

sobre como devem ser as formas dos pictogramas, Zimmermann (2012, p. 3) 

assevera que elas: “[...]são extremamente sintetizadas e reduzidas à sua expressão 

mais básica para serem imediatamente compreensíveis em qualquer contexto 

linguístico ou cultural.”, como pode ser observado na Figura 5. 

 
Figura 5: o sistema de pictograma do AIGA1 

 

 
Fonte: Zimmerman (2012, p. 3) 

 

Pictogramas são muito utilizados nas rotinas de informação como sinalização 

pública:  como placas de trânsito, sinalização interna de empresas comerciais, como: 

lojas de departamento, shoppings, agências bancárias, e aeroportos, e sistemas 

informacionais, como manuais e infográficos (DRANKA, 2012). 

As placas de trânsito são um exemplo muito comum da utilização de 

pictogramas em todo o mundo. No exemplo da Figura 6, o pictograma utilizado é um 

ícone, uma representação simplificada de uma pessoa. A presença do ícone da bola 

ajuda a contextualizar uma situação em que a pessoa em questão é uma criança. Este 

pictograma, por estar presente em uma placa de trânsito, vem transmitir a ideia de 

que o motorista que passar pela área deverá estar atento a crianças que circulam 

próximas à estrada.  

 

 

 

 
1 The American Insitute of Graphic Arts, Nova York (1981) 
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Figura 6: Sinalização de Trânsito: Crianças na área. 

 

Fonte: DNIT (2010) 

 

O uso dos pictogramas em sistemas de sinalização interna de shoppings, 

aeroportos e grandes lojas está amplamente difundido pelo mundo. Nas Figuras 7 e 

8, abaixo, estão presentes dois exemplos dessa utilização. A Figura 7 mostra uma 

placa de sinalização em um empreendimento em Melbourne, Austrália e a Figura 8 

mostra uma placa do Shopping Itaquera em São Paulo, Brasil. Nesses exemplos é 

possível identificar as semelhanças dos seguintes pictogramas: mulher, homem, 

pessoa portadora de deficiência e bebê. 

 

Pictograma: Representação 
simplificada de uma criança 

Figura 7: Sinalização interna (Austrália)    

         

Fonte: Pinterest (2020)  

Figura 8: Sinalização interna (Brasil) 

 

Fonte: Grupo PHZ (2020) 
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     O exemplo da Figura 9 é um diagrama de integração de uma loja virtual com 

loja física, um serviço prestado por uma empresa prestação de serviços de internet. 

Neste diagrama a representação visual da loja virtual fica por conta do pictograma que 

é uma combinação do ícone de loja com o ícone nuvem. 

Figura 9: Diagrama de integração com loja virtual via webservice 

     

Fonte: Peixoto (2018) 

  

 Pode-se perceber nestes exemplos que a qualidade de um pictograma está na 

sua construção simples somada a uma comunicação eficiente (DRANKA, 2012). 

 

3.4 A psicodinâmica das cores 

Num infográfico, assim como em qualquer projeto gráfico, o entendimento da 

mensagem a ser comunicada depende dos seus elementos básicos, como cor, forma 

e tipografia. Neste contexto, é importante conhecer como as cores impactam as 

pessoas e podem influenciá-las positiva ou negativamente. Seguindo esta linha, 

Menezes e Pereira (2017, p. 322) afirmam que: 

Cores também podem funcionar como indicadores visuais e como signos, por 
meio de códigos e associações, direcionando a interpretação do significado. 
Por outro lado, seu uso inadequado pode prejudicar a compreensão da 
informação, seja dificultando a visualização de dados relevantes ou por gerar 
informações ambíguas. 

 

As autoras ainda propõem uma divisão dos conjuntos de efeitos e funções das cores 

em três categorias. Na primeira estão as funções perceptivas, que ajudam a atrair a 

atenção, organizam o layout e propiciam uma melhor legibilidade. A segunda categoria 

é a das funções indicativas, onde as cores são utilizadas para rotular, medir e 

Pictograma nuvem 
mais pictograma loja 

= 
Loja na nuvem ou 
loja virtual, online 
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classificar. Na terceira categoria encontram-se as funções representativas, que ajudam 

a identificar o significado do objeto, atuando como signos, com base na classificação 

peirceana2 de ícones, índices e símbolos.  

Neste sentido, Pereira (2011) explica que a cor funciona como um ícone de um 

objeto quando é por semelhança, como o verde representando a natureza; a cor atua 

como índice quando indica alguma coisa, o verde indicando que a fruta ainda não 

amadureceu; e a cor assume seu papel de símbolo quando representa o objeto por 

convenção, como o vermelho significando perigo. 

 

3.4.1 Síntese de cores  

De acordo com Farina, Peres e Bastos (2006, p.1), “[...] a cor é uma onda 

luminosa, um raio de luz branca que atravessa nossos olhos. É ainda uma produção 

de nosso cérebro.” Os autores ainda afirmam que as sensações visuais percebidas 

pelo nosso cérebro abrangem todas as cores do espectro solar e resultam da refração 

da luz: violeta, índigo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. 

Chama-se síntese aditiva (Figura 10) o processo de obtenção de uma cor a 

partir da mistura, da adição de outras duas cores. Como neste processo existe a 

presença de luz, se somarmos todas as cores nesse processo o resultado será a cor 

branca. As cores primarias da mistura aditiva são: vermelho, verde e azul, delas 

obtemos as três cores secundárias: magenta, amarelo e ciano. 

 
Figura 10: Síntese aditiva (luzes coloridas) 

  

Fonte: Farina, Peres e Bastos (2006) 

 
2 Charles Sanders Peirce. Filósofo, estudioso da semiótica, categorizou os signos em ícones, 

índices e símbolos, sendo signo qualquer coisa que represente uma outra coisa. 
www.ensaiosenotas.com. 
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Já na síntese subtrativa (Figura 11) o processo de se somar duas cores é um 

processo físico feito através de pigmentos ou tintas, que nos levam a cores, cuja 

mistura as levam em direção à cor preta. As três cores primárias da síntese subtrativa 

são: amarelo, magenta e ciano que por sua vez originam as cores secundárias: verde 

laranja e violeta. 

Figura 11: Síntese subtrativa de cores 

 

Fonte: Farina, Peres e Bastos (2006) 

 

3.5 Tipografia 

A palavra tipografia tem origem do grego, typos significa forma e graphein 

significa escrita. Pode-se dizer que ela é tanto a arte como a técnica de criação na 

composição de um texto ou uma peça gráfica, que por sua vez, pode ser físico ou 

digital.  

Pode-se definir tipografia, conforme Farias (2016, p. 10), como: 

[...] o conjunto de práticas e processos envolvidos na criação e utilização de 
símbolos visíveis relacionados aos caracteres ortográficos (letras) e para-
ortográficos (números, sinais de pontuação, etc.) para fins de reprodução. Isso 
inclui tanto o design de tipos quanto o design com tipos. Na falta de um termo 
em português que traduza o termo em inglês typeface (literalmente, face de 
tipo...), o termo tipografia pode ser utilizado como um sinônimo de fonte para 
nos referirmos a um determinado tipo de letra utilizado em alguma aplicação 
específica. 

 

O texto e a fonte tipográfica são alguns dos elementos mais importantes em 

qualquer projeto de design gráfico, seja na área de brand design – logotipia e 

identidade visual corporativa –, comunicação publicitária, mercado editorial, web 

design, ou design da informação. Mais do que simplesmente escolher uma fonte com 

ou sem serifa, ou se a fonte escolhida possui corpo bold ou light, o próprio 
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espaçamento entre os caracteres e entre as linhas pode impactar o leitor tanto na 

facilidade ou dificuldade de leitura, quanto na formação de blocos de textos, que por 

sua vez formam elementos gráficos que podem ou não estar harmônicos com os 

demais elementos visuais do projeto.  

 

3.5.1 A Anatomia do Tipo 

Anatomia, em tipografia, assim como em outras áreas, é uma terminologia 

utilizada para designar as partes que constituem cada letra e também as relações entre 

essas partes. Porém, tratar sobre anatomia tipográfica não é uma tarefa simples, pois 

uma fonte tipográfica bem construída possui uma anatomia detalhada e 

matematicamente desenhada.  

Para uma melhor compreensão dessa anatomia será apresentado a seguir um 

conjunto de imagens legendadas, descrevendo a anatomia do tipo.  De acordo com 

Lessa (2012), a descrição da anatomia de cada tipo que será vista a seguir, é resultado 

de estudos realizados ao longo de prática letiva e investigação, desde 1999 até 2012, 

a partir de manuais de tipografia e autores reconhecidos, da reincidência dos termos 

utilizados e da concordância desses termos em diversas línguas  (Figuras 12 e 13). 

 

Figura 12: Anatomia do tipo Baskerville Old Face caixa-alta. (legendas no Quadro 2) 

 

Fonte: Lessa (2012) 

 

Figura 13: Anatomia do tipo Baskerville Old Face caixa-baixa. (legendas no Quadro 2) 

 

Fonte: Lessa (2012) 
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Quadro 2: Legendas correspondente às Figuras 12 e 13, anatomia do tipo. 

1. Vértice 17. Olhal superior 33. Afunilamento ou afilamento 

2. Filete ou perfil 18. Olhal inferior 34. Remate em gancho 

3. Traço ou haste diagonal 19. Cintura (área) 35. Olho 

4. Serifa de pé (bilateral) 20. Lóbulo superior (área) 36. Traço ascendente  

5. Enlace ou junção 21. Lóbulo inferior (área) 37. Arco 

6. Espaço interno 22. Serifa bilateral 38. Orelha 

7. Serifa de cabeça (bilateral) 
 

23. Gancho (embora o termo 
genérico seja cauda) 

39. Pescoço ou ligação 

8. Braço 24. Terminal (neste caso 
lacrimal, em forma de lágrima) 

40. Laço 

9. Serifa de cabeça, (unilateral) 25. Balanço 41. Traço descendente  

10. Fuste ou haste principal 26. Bojo 42. Ponto 

11. Pé 27. Cauda 43. Ombro 

12. Braço superior 28. Remate 44. Arco duplo ou espinha 

13. Braço central 29. Espora ou esporão 45. Cruz, trave ou travessão 

14. Braço inferior 30. Garganta 46. Bandeira 

15. Haste ou traço vertical 31. Perna  

16. Serifa de pé, unilateral 32. Barriga  

Fonte: Lessa (2012) 

 

3.5.2 Fontes com ou sem serifa 

 Uma característica importante das fontes tipográficas é que elas podem ser 

com ou sem serifas. De acordo com Patel (2020), a fonte com serifa, ou fonte serifada, 

é aquela que possui pequenos prolongamentos em suas extremidades, como pode 

ser visto no exemplo da fonte Times New Roman na Figura 14.  

 
Figura 14: A fonte serifada Times New Roman 

 

Fonte: O autor (2020) 
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Já as fontes sem serifa são aquelas que não possuem esses prolongamentos 

em suas extremidades. Uma fonte sem serifa muito conhecida é a Arial (Figura 15) 

 
 Figura 15: A fonte sem serifa Arial 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

Essas características das fontes tipográficas configuram formas diferentes de 

utilizá-las. Conforme Souza (2002), as fontes serifadas são mais convenientes para 

longos textos impressos, como num romance por exemplo, pois as serifas ajudam a 

ligar as letras de forma a formarem as palavras, desta forma facilitando a leitura, pois 

as pessoas não leem letra a letra, mas o conjunto total das palavras. Já as fontes sem 

serifa nos títulos, sejam em jornais, revistas ou livros impressos e principalmente nas 

mídias digitais, haja vista que as serifas são um empecilho na legibilidade das letras 

nos monitores de vídeo (RALLO, 2020). 

 

3.6 A ferramenta Design Thinking 

Design Thinking é uma abordagem projetual muito útil, tanto na busca da 

resolução de problemas, quanto de criação de produtos, ou até mesmo na 

estruturação de serviços, num cenário em que se pretende a compreensão do usuário 

tido como o foco do principal do projeto. Esta ferramenta é um procedimento 

estruturado que leva em consideração a cultura e os processos presentes nas 

pessoas (DESIGN, 2018) 

Conforme Viana et al. (2012), o termo design é geralmente vinculado às 

questões estéticas de produtos, contudo a disciplina design tem também outros 

objetivos, como proporcionar satisfação e contentamento aos indivíduos. Sobre isto 

os autores Viana et al. (2012, p. 13) ratificam: 

O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede 
a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das 
pessoas (considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, 
relacionamentos, cultura etc.). Isso faz com que sua principal tarefa seja 
identificar problemas e gerar soluções. 
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O processo do Design Thinking pode ser representado pelas seguintes etapas: 

empatia e imersão, definição ou análise e síntese, ideação, prototipação e validação. 

 Estas etapas, segundo Gouveia (2016) e Viana et al. (2012), podem ser assim 

serem resumidas: 

a. Empatia e imersão: Na fase inicial do processo busca-se aproximar da 

situação problema, tanto do ponto de vista do usuário, quanto de quem procura a 

solução, ou ainda do mercado. O objetivo aqui é o reconhecimento do perfil do usuário 

e das necessidades e oportunidades, que posteriormente irão orientar as possíveis 

soluções a serem implementadas; 

b. Definição, ou análise e síntese: Aqui, após o reconhecimento e 

entendimento dos problemas do usuário, são feitas as análises e sínteses das 

informações apuradas. Como resultado pretende-se um obter um conhecimento do 

perfil do cliente e dos atributos que o produto deverá possuir para alcançar a sua 

efetividade; 

c. Ideação: Nesta etapa o propósito é a criação de novas ideias, das 

soluções possíveis para o projeto, utilizando-se dos resultados sintetizados na fase 

anterior;  

d. Prototipação: Esta ação tem como finalidade ajudar na comprovação 

das soluções propostas. Os protótipos diminuem as dúvidas e não precisam ser 

construídos exatamente ao final do processo, mas podem ser construídos e testados 

ao longo dele, pois tentativas frustradas podem demonstrar caminhos a serem 

evitados, auxiliando no encontro de uma solução eficiente; 

e. Validação: Na quinta e última etapa os protótipos são apresentados aos 

seus usuários de forma a analisar resultados alcançados. É importante que se faça 

este teste junto ao público, em situações idênticas àquelas onde esse público deverá 

utilizar o produto ou serviço.  
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4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

 

4.1 Metodologia Científica 

Metodologia científica, de acordo com Silva e Menezes (2005, p. 23) pode ser 

entendida como:  

[...] um conjunto de etapas ordenadamente dispostas que você deve vencer 
na investigação de um fenômeno. Nessas etapas estão incluídos desde a 
escolha do tema, o planejamento da investigação, o desenvolvimento 
metodológico, a coleta e a tabulação de dados, a análise dos resultados, a 
elaboração das conclusões e até a divulgação de resultados. 

 

Segundo Gil (2002), as pesquisas, de acordo com seus objetivos gerais podem 

ser classificadas em três grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. A 

metodologia científica empregada por este trabalho é a exploratória, pois ainda 

conforme descrição dada pelo o autor, este tipo de pesquisa tem como objetivo 

aperfeiçoar as ideias sobre o tema e possui um planejamento flexível de modo a 

considerar as possíveis variáveis. A pesquisa exploratória combina a revisão 

bibliográfica com entrevistas com pessoas envolvidas com o objeto do estudo. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos esta pesquisa está apoiada em 

duas classes: pesquisa bibliográfica e experimental. A pesquisa bibliográfica é aquela 

produzida a partir de material já publicado, como livros, periódicos, trabalhos 

científicos e até mesmo dicionários, enquanto a pesquisa experimental compreende 

em escolher o objeto a ser estudado e, utilizando-se de ferramentas de controle, 

observar como as variáveis em questão produzem seus efeitos (GIL, 2002).  

A pesquisa se realizou em uma escola técnica de nível médio na cidade de 

Guaratinguetá, estado de São Paulo, com uma amostra de 36 alunos, acima de 

dezoito anos e de ambos os sexos. Ela enquadra-se como experimental e para tanto 

teve, de acordo com Gil (2002, p. 48), de apresentar as seguintes propriedades: 

a) manipulação: o pesquisador precisa fazer alguma coisa para manipular 
pelo menos uma das características dos elementos estudados; 
b) controle: o pesquisador precisa introduzir um ou mais controles na situação 
experimental, sobretudo criando um grupo de controle; 
c) distribuição aleatória: a designação dos elementos para participar dos 
grupos experimentais e de controle deve ser feita aleatoriamente. 

 

Desta forma, este trabalho seguiu essas diretrizes como está exemplificado no 

Quadro 3. 
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Quadro 3: Propriedades da pesquisa experimental aplicadas a este trabalho 

Manipulação Utilização de uma aula de curso técnico em horário e 
conteúdo normais, variando-se apenas os métodos de 
ensino: com ou sem infográfico 

Controle Os grupos receberam aulas de duas maneiras:  

a. tradicional (grupos de controle)  

b. com o uso de infográfico (grupos das variáveis) 

Distribuição Aleatória O público participante são os alunos regularmente 

matriculados e frequentes na mesma turma onde forma 
aplicadas as aulas, não havendo nenhuma escolha para 
a participação ou não dos elementos 

Fonte: o autor (2019) 

 
    

4.2 Metodologia Projetual 

A metodologia projetual aqui utilizada como forma de direcionamento lógico 

das ações é a do Design Thinking. Desta forma durante a etapa de Empatia e Imersão 

foi feito o levantamento bibliográfico com o referencial teórico necessário para se 

compreender os problemas relativos ao ensino técnico de nível médio. Na fase da 

Análise e Síntese foi realizada uma pesquisa em referência especializada voltada para 

a construção de infográficos a partir dos elementos básicos da comunicação visual, 

como cor, forma (pictogramas) e tipografia. A fase de Ideação definiu as linhas gerais 

de como deve ser construído um ou mais modelos de infográficos voltados para o 

processo de ensino e aprendizagem. Para que esse material gráfico seja construído 

de forma eficiente, foram ser tomados alguns cuidados na linha da comunicação 

visual, a partir de conceitos já consagrados quanto à tipografia, uso de cores e 

pictogramas, como está descrito no Capítulo 5, item 5.1 Boas Práticas na Construção 

de Infográficos. Foi elaborado também, um check list para o acompanhamento da 

criação desse material para que seja assegurado o correto emprego do método de 

confecção do material gráfico. 

A quarta etapa, a prototipagem, foi a construção do material idealizado. Ele foi 

desenvolvido pela aluna de graduação do curso de Bacharelado em Design do Centro 
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Universitário Teresa D’Ávila, Ana Paula Ribeiro3, que procurou seguir os critérios 

adotados (Apêndice B). E por fim, para validar o processo foi aplicada uma enquete 

na própria sala de aula onde ocorreu a prática do ensino por meio do infográfico.  

 

4.3 Roteiro da Pesquisa 

 

A investigação aconteceu da seguinte forma: o público envolvido na pesquisa 

foi composto por 2 salas de alunos regularmente matriculadas no Curso Técnico em 

Comunicação Visual, essas salas por sua vez são subdivididas em turmas A e B. 

Desta forma temos os alunos divididos em quatro turmas: 1A, 1B, 2A e 2B.  

Num primeiro evento estas duas salas, 1 e 2, seguiram o mesmo roteiro, 

tiveram uma aula em que receberam o conteúdo didático previsto na ementa do curso 

de maneira que, enquanto uma turma (A) recebe o conteúdo de forma tradicional, a 

outra turma (B) terá a aula do mesmo conteúdo, mas com a aplicação do infográfico. 

Ao final de ambos os casos, os alunos participaram de uma pesquisa via teste de 

múltipla escolha para avaliar os resultados da compreensão obtida por eles. Na 

semana seguinte, um segundo evento foi realizado seguindo a mesma mecânica de 

ação e os mesmos conteúdos, mas com as turmas invertidas, como pode ser visto na 

Figura 16, respeitando-se assim as diferenças naturais que existem em cada turma 

de alunos. Os materiais das aulas previstas para esta pesquisa estão de acordo com 

o programa escolar desta instituição de ensino, portanto, sem prejuízos acerca dos 

conteúdos necessários à formação dos estudantes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 A aluna Ana Paula Ribeiro é bolsista da CNPq, na modalidade PIBIC, processo nº 116979/2019-4, com 
vigência de 01 de agosto de 2019 à 31 de julho de 2020 
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Figura 16: Roteiro da aplicação do material. 

 

Fonte: o autor (2020) 

 

A interpretação dos dados foi feita por meio da comparação do percentual de 

acertos de cada turma, ou seja: 

- Turma em aula com infográfico: (nº de acertos / total de questões) x 100 = X% 

- Turma em aula sem infográfico: (nº de acertos / total de questões) x 100 = Y% 

Em seguida compara-se X% com Y%. 

Na segunda etapa inverteram-se as turmas e repetiu-se o procedimento. 

Ao final do experimento os resultados serão apresentados com o auxílio de 

tabelas e gráficos.  

Para finalizar, procurou-se saber sobre necessidade de avaliação pelo 

CEP/CONEP. Segundo o CEP/CONEP através de seu parecer devidamente anexado 

ao final deste relatório, esta pesquisa não necessita de passar por sua apreciação. 

Outrossim é necessário deixar registrado que foi feita uma alteração no título 

desta pesquisa que era “O Infográfico como ferramenta de ensino e aprendizagem na 

educação de adultos” para “O Infográfico como ferramenta de ensino e aprendizagem 

no ensino técnico de nível médio”, por orientação da banca que qualificação, porém 

os princípios metodológicos permaneceram inalterados.  
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5 ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

5.1 Boas práticas na construção de infográficos 

Antes de realizar a validação do infográfico junto à comunidade a ser 

pesquisada é necessário que se construa esse material gráfico dentro de parâmetros 

que respeitem não só os conceitos das teorias cognitivas, como também os conceitos 

da comunicação visual que abrangem as áreas de legibilidade de tipografia, cores e 

formas. 

Em primeiro lugar, quando se pensa em quantidade de informações a serem 

inseridas num infográfico como ferramenta educacional deve-se tomar o cuidado de 

não ultrapassar a nove o número dessas informações (a chamada Teoria 7 mais ou 

menos 2), pois de acordo com Miller (1956), a memória de curto prazo só pode conter 

de 5 a 9 pedaços (chunk) de informação, em que um pedaço é um item  a ser 

comunicado. Cada um desses pedaços pode ser uma palavra, uma posição 

cartesiana ou um pictograma.  

Corroborando com este princípio e em conformidade com a Teoria da Carga 

Cognitiva de John Sweller, apresentada por Gomes (2020), explica que devido à 

dificuldade que as pessoas têm em processar muitas informações em simultâneo é 

gerado um esforço muito grande o que provoca uma sobrecarga cognitiva. Em 

consequência, a assimilação e entendimento ficam comprometidos. Ainda de acordo 

com a autora, o ser humano possui três tipos de memória: a memória sensorial, a 

memória de curta duração, também conhecida como memória de trabalho e a 

memória de longa duração. A memória sensorial é extremamente breve, serve de 

intermédio com o ambiente à volta e ocorre através dos cinco sentidos. Já a memória 

de curto prazo ou memória de trabalho é onde são trabalhadas a informações que 

tanto podem ser informações novas, advindas da memória sensorial, quanto 

informações recuperadas da memória de longo prazo. A memória de longa duração 

possui uma maior capacidade armazenamento funcionando como um depósito, onde 

conhecimentos e experiências são guardados.  

Consoante Sweller (2003 apud GOMES, 2020) a capacidade de compreensão 

fica prejudicada quando se tem um volume excessivo de informações. Decorre assim 

que em um infográfico voltado a processos de aprendizagem é necessário evitar 
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excessos de informação, tanto as informações de conteúdo quantos as ilustrações e 

imagens que não tenham absoluta necessidade de estarem presentes. 

Quanto à produção propriamente dita da peça visual, é necessário que seus 

elementos construtivos – cor, forma e tipografia, estejam bem distribuídos e 

harmonizados de modo a facilitar a legibilidade e compreensão, evitando a fadiga 

visual. Colle (1998 apud COSTA; TAROUCO, 2010, p. 3) afirma que a “[...] infografia 

é um novo tipo de discurso que, quando bem construído, mescla texto e ilustração em 

uma unidade de espaço autossuficiente em sua capacidade de informar”.  

Percebe-se aqui a importância de que esta proposta respeite as direções 

indicadas, de tal sorte ser também atraente aos alunos. 

O primeiro passo é a atenção quanto à disposição, a diagramação dos 

elementos imagéticos e textuais. Segundo Hurlburt (1980 apud SILVA, 1985, p. 14): 

Está no equilíbrio o elemento-chave do sucesso de um design, tanto simétrico 
quanto assimétrico. No estilo simétrico, o equilíbrio tem o centro da página 
servindo de fulcro e a área dividida uniformemente dos dois lados é 
relativamente simples de criar. Já no estilo assimétrico, as múltiplas opções 
e tensões provocadas pela existência de um centro definido requerem 
considerável habilidade. 

 

Figura 17: Diagramação simétrica. 

 

Fonte: o autor (2020), adaptado de Ribeiro (2019) 

Observa-se no exemplo da Figura 17, o uso de um layout simétrico. Este 

infográfico está dividido diagonalmente em duas partes iguais. Os três elementos, 

pictograma, bloco de texto e espaço em branco, são distribuídos tanto no alto à direita 
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quanto abaixo à esquerda segundo a mesma sequência invertida. O uso de uma 

diagramação simétrica é o aconselhado para minimizar as possibilidades de erro na 

construção do material, porém é possível o uso de um layout assimétrico, desde que 

haja harmonia entre seus elementos (Figura 18).  

 

Figura 18: Diagramação Assimétrica. 

 

Fonte: o autor (2020), sobre o infográfico de Ribeiro (2019) 

   

O exemplo da Figura 18 mostra a utilização de uma diagramação assimétrica, 

porém harmônica. Os elementos imagéticos estão sobrepostos, porém não 

comprometem a legibilidade e as informações se complementam. Os espaços em 

branco ajudam a dar um arejamento4, deixando o material agradável.  

 Ainda abordando a diagramação, Silva (1985, p. 43) afirma que:  

As decisões mais importantes a serem tomadas no ato da diagramação, são 
normalmente formuladas sobre os seguintes aspectos básicos 

a) As ideias que as palavras deverão representar; 
b) Os elementos gráficos a serem usados; 
c) A importância relativa das ideias e dos elementos gráficos; 
d) A ordem de apresentação. 

 

 
4 Espaço livre ao redor de algum elemento gráfico, livre de interferência de outros elementos para 
preservar sua integridade e legibilidade. A este espaço é dado o nome de arejamento. 
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/28240/3/manual%20de%20identidade%20revisto.pdf 
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O autor ainda sustenta que, para transmitir visualmente a mensagem do 

material gráfico, deve-se levar em conta alguns elementos básicos: as letras 

agrupadas em palavras que por sua vez formam frases e blocos de texto, as imagens 

e os espaços em branco. 

 

5.1.1 Harmonia cromática 

Em todo trabalho gráfico a escolha das cores deve ser cercada de alguns 

cuidados. De acordo com Farina, Peres e Bastos (2016, p. 2): 

[...] as cores assumem polarizações de sentido. Em determinado contexto, 
estão carregadas de sensações positivas e, em outro, podem assumir 
sensações absolutamente negativas. Explicar o que representamos com a 
cor e por que representamos é um problema muito mais complexo do que 
aparenta. De fato, a cor está amplamente relacionada com os nossos 
sentimentos (aspectos psicológicos), ao mesmo tempo em que sofre 
influência da cultura tornando-se símbolo, além dos aspectos puramente 
fisiológicos. 

 

Maurício (2010, p. 121) ratifica esta ideia quando afirma que a cor branca 

“Simboliza a luz e nunca é considerada cor, pois de fato não é. Se para os ocidentais 

simboliza a vida e o bem, para os orientais é a morte, o fim, o nada.” Desta forma há 

que se ter o cuidado no uso das cores, pois quando se acredita que uma determinada 

cor trará efeitos positivos, corre-se o risco de ela causar efeitos negativos em uma 

determinada clientela.  

Assim, devemos planear o uso das cores num infográfico considerando dois 

aspectos: a harmonia e o contraste. É preciso considerar também que, “A legibilidade, 

e a visibilidade de certos detalhes facilitam a feitura e a memorização dos mesmos e, 

segundo a forma dos detalhes, é preciso adequar a cor principal para a realização do 

contraste” (FARINA; PERES e BASTOS, 2016, p. 23). Segundo Arnkil (2013 apud 

MENEZES; PEREIRA, 2017, p. 323), embora cores quentes frias tenham melhor valor 

de atenção do que cores 5 , o destaque não se baseia necessariamente em 

 
5 As cores quentes incluem vermelho, laranja, amarelo e variações das três cores. 

Geralmente são energizantes, passionais e positivas. As cores frias são, em essência, verde, azul e 
roxo. São geralmente calmantes, relaxantes e reservadas. O azul é a única cor primária nas cores 
frias, o que significa que as outras cores frias são criadas a partir da mistura do azul com cores 
quentes (amarelo para obter verde e vermelho para obter o roxo). https://saibadesign.wordpress.com/ 
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propriedades absolutas das cores e sim no contraste e ressalto em relação aos seus 

arredores. 

Desta forma, o uso dos sistemas cromáticos deverá auxiliar na construção de 

um infográfico harmônico e legível, pois de acordo com Ganem, Guedes e Linhares 

(2014) e Frota (2018), os sistemas cromáticos são modelos visuais que auxiliam na 

seleção de cores e suas combinações de modo a criar paletas que venham a 

proporcionar harmonia a um projeto visual. São eles os sistemas monocromáticos, 

complementares, análogos e triádicos. O sistema monocromático ou harmonia 

monocromática é a mais simples, pois é centrado em apenas uma cor, variando 

somente a intensidade, conforme apresenta a Figura 19. 

 

Figura 19: Harmonia monocromática; apenas variações de tom. 

 

Fonte: Medium (2018) 

 

O sistema de cores complementares, ou harmonia de contrastes, se utiliza de 

cores opostas no círculo cromático, como pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20: Harmonia complementar–cores diametralmente opostas no círculo cromático 

 

Fonte: Medium (2018) 
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A harmonia triádica pode ser obtida de duas formas, ou por um triângulo 

equilátero inserido no círculo cromático, ou por um triângulo isósceles, deslocando as 

cores da base do triângulo para uma cor adjacente. Dentre as tríades, a formada pelas 

cores primárias é a mais forte (Figura 21). 

 

Figura 21: Harmonia triádica 

 

Fonte: Medium (2018) 

 

A harmonia análoga se caracteriza pelo uso de cores semelhantes, cores 

vizinhas no círculo cromático. De qualquer forma, um esquema de cores análogas 

carece de uma cor de contraste, como pode ser observado na Figura 22. 

 

Figura 22: Harmonia análoga - Um esquema de cores análogas carece de cor de contraste     

 

Fonte: Medium (2018) 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

41 
 

Outro ponto muito importante a se considerar é a dificuldade que algumas 

pessoas têm em diferenciar algumas cores, principalmente os tons de verde e 

vermelho, pois, de acordo com Moraes (2019), grande parte das pessoas portadoras 

de daltonismo6 têm dificuldade em diferenciar estas duas cores. Neste aspecto, o 

cuidado que se deve ter com as cores verde e vermelho é que são cores que podem 

ser utilizadas desde que estejam distantes entre si, apenas não se deve utilizá-las 

como elementos de contraste pois neste caso se a pessoa a quem o infográfico 

destinado for daltônica ela terá dificuldade em identificar o que é figura e o que é 

fundo. 

 

5.1.2 Texto e Tipografia 

Como foi visto anteriormente, tanto texto quanto tipografia são elementos muito 

importantes em qualquer design gráfico. Quanto aos tipos de fontes, foi visto no 

capítulo 3.5.1 que as fontes com serifa são mais adequadas aos longos blocos de 

texto impresso e as fontes sem serifa se adaptam melhor textos curtos, como títulos 

e aparecem melhor nos monitores eletrônicos. Desta forma considerando que os 

infográficos são apresentados em mídias impressas e eletrônicas, e com elementos 

textuais de pequeno porte, as fontes sem serifa são as que melhor se adaptam aos 

infográficos. 

O tamanho, a cor e a seleção de fontes, fazem a diferença de como o design 

pode ser percebido, mais além, não é só o tamanho das letras em si, segundo Nunes 

(2016), mas o próprio espaçamento entre elas e como você trabalha os blocos de 

texto formados pelas palavras. 

Neste contexto entende-se que além do aspecto da linguagem verbal os blocos 

de texto, que afinal são conjuntos de letras, surgem como novos elementos visuais, 

pois como cita Iida (2001, p. 206) sobre a lei da proximidade da teoria da Gestalt:  

[...] o organismo percebe um conjunto de elementos como uma forma, 
completa, em que os componentes estão integrados entre si, de modo que 
não é possível decompô-las sem destruir o próprio conjunto. Ou seja, o 
conjunto passa a ser uma nova entidade, que não é simplesmente a soma de 

 
6 Daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. Também chamado de 

discromatopsia ou discromopsia, sua principal característica é a dificuldade para distinguir o vermelho 
e o verde e, com menos frequência, o azul e o amarelo. https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-
sintomas/daltonismo/ 
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seus componentes, mesmo porque esses componentes podem ser dispostos 
de diferentes maneiras, formando diferentes conjuntos.   

 

Desta forma entende-se que deverá haver a preocupação com dois aspectos 

do texto: a sua legibilidade e como pode ser atraente enquanto elemento visual.  

Quanto à legibilidade, Silva (1985, p. 31) afirma: “A legibilidade de um texto 

depende da forma das letras, do branco anterior das mesmas, do corpo usado, do 

comprimento das linhas, do entrelinhamento, do espacejamento e das margens”. 

Na mesma linha, Nunes (2016) assegura que existem critérios a serem 

adotados e que podem melhorar a hierarquia e leitura do texto: 

a. Espaço entre linhas – deve ser próximo a 1,5 do tamanho do corpo da letra. 

b. Ritmo: O ritmo é apenas um padrão repetido. Quanto mais constante o padrão, 

melhor o ritmo. No Figura 23 apenas os textos 1 e 2 mantém o mesmo padrão 

 

Figura 23: Somente os textos 1 e 2 possuem ritmo entre si. 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

c. Órfãos e viúvas: órfãos são linhas muito curtas que caem no fim de uma coluna 

(Figura 24) e viúvas linhas muito curtas que caem no começo de outra coluna 
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(Figura 25). Em ambos os casos o curso dos olhos do leitor são interrompidos e 

afetam a legibilidade. 

 

Figura 24: Exemplo de órfão 

 

           Fonte: o autor (2019) 

 
Figura 25: Exemplo de viúva 

 
Fonte: o autor (2019) 

 

O texto e sua tipografia enquanto elemento visual, por sua vez, deverá ajudar 

a atrair os olhos tornando o material mais agradável. Uma dessas formas de conseguir 

esse objetivo é com a relação entre tipos de fontes. Segundo Willians (2013), as 

relações entre as fontes utilizadas podem ser concordantes, conflitantes ou 

contrastantes. 

 

a. Fontes Concordantes: quando é usado somente uma família de fontes, sem 

grandes variações de estilo ou tamanho. Quando usamos, por exemplo na Figura 26 

o título a fonte Eras Bold, caixa alta, e no texto a fonte Eras Demi, caixa baixa. Neste 

estilo o design tende a ser mais calmo e formal. 
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Figura 26: Uso de fontes concordantes 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

b. Fontes Conflitantes: aqui são utilizadas fontes similares, mas não iguais, nem 

totalmente diferentes. Exemplo: quando é usado no título a fonte Brush Script Mt e no 

texto a fonte Viner Hand. Neste caso, na Figura 27, o design não consegue passar 

uma imagem de harmonia para o leitor. 

Figura 27: Uso de fontes conflitantes 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

c. Fontes Contrastantes: Existem muitas formas de promover o contraste entre fontes. 

Aqui o design se torna mais atraente aos olhos. Eles podem ser de estilo, tamanho, 

peso, direção e cor. Alguns tipos de contrastes mais utilizados são de:  

I – Estilo: uso de uma fonte de serifa grossa no título e uma fonte sem serifa no 

texto. Na Figura 28, no título foi usado a fonte Rockwell Extra Bold, de serifa tipo 

egípcia, e no texto a fonte Calibri, sem serifa. 

 

Figura 28: Uso de fontes contrastantes por estilo 

 

Fonte: o autor (2019) 
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II – Tamanho: uso de uma fonte corpo 14 no título e uma fonte corpo 9 no texto. 

O contraste tem de estar óbvio, como na figura 29. 

 

Figura 29: Uso de fontes contrastantes por tamanho 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

III – Peso: uso de uma fonte constituída de traços grossos, pesados, em 

contraste com fontes de traços, leves, finos, como Franklin Gothic Heavy no título e 

uma fonte Franklin Gothic Book no texto (Figura 30). 

 

Figura 30: Uso de fontes contrastantes por peso 

 

  Fonte: o autor (2019) 

 

IV – Cor (enquanto ferramenta de contraste textual): uso de uma fonte em cores 

quentes próxima a textos em cores frias ou neutras cria uma hierarquia de leitura da 

primeira sobre a segunda. Pode-se notar nos exemplos da Figura 31, que no primeiro 

caso a hierarquia de leitura dada pelo uso da caixa alta no título foi confirmada pelo 

uso da cor quente. Por outro lado, no segundo caso, houve um conflito de hierarquia, 

pois enquanto o uso da caixa alta atrai os olhos para o título, a cor quente atrai para 

o texto, o que indica que este tipo de situação deve ser evitado. 
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       Figura 31 Uso de fontes contrastantes por cor 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

Há que se tomar o cuidado de evitar o uso de fontes em vermelho e verde 

próximas entre si, pois, de acordo com Moraes (2019), grande parte das pessoas 

portadoras de daltonismo têm dificuldade em diferenciar estas duas cores. 

Outro efeito relativo à cor é o uso de fontes encorpadas, com pouco espaço 

entre letras e entre linhas, o que cria uma sensação de uma cor mais forte, como pode 

ser observado na Figura 32. 

 

Figura 32: Contraste causado pelo uso de fontes espessas e linhas próximas 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

5.1.3 O uso dos pictogramas 

Existem muitas formas de se representar graficamente pessoas, objetos, 

animais, etc., mas o uso de pictogramas, desde que construído corretamente pode 

levar a um rápido e correto entendimento do artefato. Segundo Dranka (2012, p. 3): 

Pictogramas são representações gráficas extremamente simplificadas de 
objetos, ações, narrativas ou mesmo conceitos abstratos. O fato de as formas 
serem sintetizadas ao máximo está ligado a uma comunicação simples, direta 
e, acima de tudo, eficiente. Nesse tipo de representação, toma-se um objeto 
ou conceito a ser representado e omite-se todo e qualquer detalhe que não 
seja essencial ao entendimento de seu significado, como cores e 
detalhamentos supérfluos. 

Para que o público reconheça e entenda corretamente o significado dos 

pictogramas exibido é necessário um sistema de construção de formas simples e 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Integer 

et nisl non lectus posuere pretium. 

Praesent dui risus, pharetra sed 

metus eget, placerat faucibus 

mauris. Sed gravida in dolor vitae  

 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Integer et nisl non lectus posuere 
pretium. Praesent dui risus, 
pharetra sed metus eget, placerat 
faucibus mauris. Sed gravida in 
dolor vitae fringilla. Vestibulum 
luctus sapien nunc, at ultricies 
ligula pulvinar non. 
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ordenamento geométrico. Esse sistema é o ISOTYPE - International System of 

Typographic Picture Education (BORTOLÁS et al., 2013). Esse sistema de 

comunicação visual, desenvolvido por Otto Neurath em 1936, foi criado para auxiliar 

na compreensão daquilo que é apresentado em forma de textos, independentemente 

do idioma nativo (DRANKA, 2012).  

Os autores Bortolás et al. (2013, p. 44) afirmam, de modo geral, [...] a 

composição dos pictogramas do sistema ISOTYPE toma por base o equilíbrio axial, 

com simetria plena, sendo que, às vezes, apresenta também simetria aproximada”. 

Os elementos característicos (Figura 33) no desenvolvimento de pictogramas são: 

- Cores: puras, uniformes e chapadas; 

- Formatos: figurativos e geometricamente estilizados; 

- Contraste: alto grau em relação ao fundo, contraste tonal ou cromático; 

- Linhas: traço contínuo e uniforme. O uso de figuras pretas separadas por 

espaços branco, uniformes e contínuos é percebido como uma linha branca; 

- Equilíbrio visual: as relações de equilíbrio são dadas pelas margens do 

suporte retangular, equilíbrio axial de simetria plena (ideal) ou aproximada. 

(BORTOLÁS et al., 2013). 

 

Figura 33: Os elementos de um pictograma 

 

Fonte: o autor (2020) 
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O sistema ISO também norteia a construção de pictogramas nas várias áreas 

de atuação da comunicação visual. Segundo informações da ISO-STANDARD: 

ISO 22727: 2007 especifica requisitos para a criação e design de símbolos 
de informações públicas. Ele especifica requisitos para o design de símbolos 
de informações públicas para envio para registro como símbolos de 
informações públicas aprovados, incluindo a largura da linha, o uso de 
elementos de símbolos gráficos e como indicar negação. Ele também 
especifica modelos a serem usados no design de símbolos de informações 
públicas. A ISO 22727: 2007 é utilizada por todos os envolvidos no 
comissionamento e na criação e no design de símbolos de informações 
públicas. 

 

 

5.1.4 Check list 

Foi desenvolvido um check list para o acompanhamento da criação do 

infográfico a ser utilizado em sala de aula, para que seja assegurado o correto 

emprego do método de confecção do material gráfico. Este instrumento de revisão 

possui 16 itens a serem verificados, distribuídos em 5 áreas de conhecimento: teoria 

cognitiva, diagramação, elementos textuais e fontes, cores e pictogramas. Ele foi 

construído da seguinte forma (Figura 34): para cada área de conhecimento há um 

breve texto explicativo sobre as melhores maneiras de elaborar aquele item, seguido 

de trechos para controle e anotações do que está dentro do previsto e o que deverá 

ser refeito. 

 

Figura 34: Estrutura do Check list  

 

Fonte: o autor (2020) 
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Desta forma, esta ferramenta de orientação procura facilitar e orientar as ações 

na construção de um material gráfico que seja de fácil legibilidade e atue como uma 

interface amigável entre as informações a serem transmitidas e os alunos, além de 

minimizar possíveis erros ou desvios. 
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6 APLICAÇÃO DO TESTE: A VALIDAÇÃO DO MATERIAL 

 

O evento de validação do protótipo foi realizado entre os meses de outubro e 

novembro de 2019 através de aulas realizada na ETEC Prof. Alfredo de Barros 

Santos, escola técnica de nível médio na cidade de Guaratinguetá, estado de São 

Paulo, com 31 alunos de uma amostra de 36 alunos, todos acima de 18 anos 

completos, frequentes no curso técnico de Comunicação Visual.  

Como foi descrito no Capítulo 4.3, foram quatro grupos num total de 31 alunos 

participando em suas salas de origem nas seguintes quantidades:  

- Grupo 1A – 10 alunos; 

- Grupo 1B – 7 alunos; 

- Grupo 2A – 7 alunos; 

- Grupo 2B – 7 alunos. 

Cada grupo recebeu duas aulas, uma sobre o tema Mídia Impressa X Mídia 

Digital e outra sobre o tema Mídia Televisiva. Sendo uma aula dada de maneira 

tradicional e outra com o auxílio do infográfico, assim todos tiveram os dois conteúdos, 

ora com, ora sem a ajuda do infográfico.  

As aulas foram ministradas pelo mesmo professor, o que garantiu o mesmo 

perfil de linguagem em todas. Elas tiveram duração de aproximadamente 56 minutos 

cada, sendo metade do tempo utilizado para a exposição da matéria e a outra metade 

para a aplicação da avaliação. A avaliação foi realizada através de questionários 

(Apêndices D e E) com seis questões de múltipla escolha e com 4 alternativas cada 

questão.  
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7 RESULTADOS ENCONTRADOS 

Antes de iniciar a análise é preciso entender que esta pesquisa não foi 

simplesmente uma exposição de um infográfico seguido de uma avaliação da 

compreensão do mesmo. Esta pesquisa foi baseada em aulas onde o infográfico 

serviu de apoio ao docente, portanto as informações recebidas pelos alunos foram 

provenientes do discurso e anotações do professor, apoiados pelo recurso visual do 

infográfico. 

Primeiramente os dados foram recolhidos, tabulados e reunidos em uma 

Tabela Geral de Acertos (Apêndice F) com os números de acertos de todos os 

indivíduos, divididos por sala, conteúdo de aula e as opções de uso, ou não, do 

infográfico. Esses números foram resumidos no Quadro 4 para as primeiras análises 

das informações sobre a aplicação do infográfico em sala de aula de um curso técnico.  

 

Quadro 4: Total geral de acertos - Resumo 

 

   COM 
Infográfico 

SEM 
Infográfico    

 Média de 
acertos por 
indivíduo 

4,71 4,26 

 79% 71,0% 

     

 Aproveitamento 
de 

10,6% 
COM 

 infográfico 

     
 

Fonte: o autor (2019) 

 

 

Em uma primeira análise o que se viu foi um maior aproveitamento dos alunos 

quando do uso do infográfico. Das 168 questões aplicadas (31 indivíduos a 6 questões 

por indivíduo) nas aulas com infográfico e mais 168 nas aulas sem aquele material, 

os alunos chegaram a 146 acertos nas aulas com o recurso gráfico contra 132 acertos 

nas aulas sem aquela ferramenta. Isto significou um aproveitamento médio de 10,6% 

maior nas aulas em que se empregou os infográficos. 

Foi elaborada uma tabela (Quadro 5) com os dados estratificados para procurar 

entender os resultados conforme o grupo de alunos e o conteúdo apresentado, 
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comparando os resultados alcançados por esses segmentos com os resultados 

gerais. Esta tabela reúne os dados de acerto de cada questão, divididos por tema 

abordado, grupo de aluno e de que modo foi dada a aula, com ou sem infográficos. 

 

Quadro 5: Dados estratificados por questão. 

   questões certas e suas porcentagens 

   1 2 3 4 5 6 

Tema Grupo Modo   %   %   %   %   %   % 
               

midia tv 
1B 

COM 
Inf. 7 100% 5 71,4% 5 71,4% 4 57,1% 4 57,1% 7 100% 

2B 
COM 
Inf. 7 100% 5 71,4% 6 85,7% 4 57,1% 7 100% 7 100% 

 
 média  100%  71,4%  78,6%  57,1%  78,6%  100% 

 
 

             

midia tv 

1A 
SEM 
Inf. 9 90% 6 60,0% 5 50,0% 5 50,0% 7 70,0% 9 90% 

2A 
SEM 
Inf. 7 100% 5 71,4% 5 71,4% 2 28,6% 5 71,4% 7 100% 

  média  95%  65,7%  60,7%  39,3%  70,7%  95% 

               

midia 
impressa 

1A 
COM 
Inf. 9 90% 8 80% 8 80% 5 50,0% 5 50,0% 9 90% 

2A 
COM 
Inf. 6 86% 7 100% 7 100% 4 57,1% 3 42,9% 7 100% 

  média  88%  90%  90%  53,6%  46,5%  95% 

               

midia 
impressa 

1B 
SEM 
Inf. 3 42,9% 4 57,1% 6 85,7% 4 57,1% 4 57,1% 6 87,5% 

2B 
SEM 
Inf. 6 85,7% 6 85,7% 4 57,1% 5 71,4% 4 57,1% 7 100% 

  média  64,3%  71,4%  71,4%  64,3%  57,1%  93,8% 
 

Fonte: o autor (2019) 

 

 A partir do Quadro 5, procurou-se descobrir como foi o desempenho dos alunos 

conforme o tema abordado, ou seja, se a eficiência do material gráfico utilizado foi, ou 

não, a mesma. Assim, com os dados acima, foi elaborado um resumo dos resultados 

alcançados de acordo com cada um dos conteúdos desenvolvidos durante as aulas. 
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Quadro 6: Dados estratificados – Resumo por tema 

              

  midia TV 1B/2B COM INF. 81%   

  midia TV 1A/2A SEM INF. 71%   

         

  midia impressa 1A/2A COM INF. 77%   

  midia impressa 1B/2B SEM INF. 70%   

         

  média geral dos temas COM INFOG. 79%   

  média geral doas temas SEM INFOG. 71%   

              
Fonte: o autor (2019) 

  

De posse destes dados, foi construído um gráfico comparativo (Figura 35), que 

tornou visível os resultados positivos independente do assunto tratado. 

  

Figura 35: Dados estratificados – Resumo por tema 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

O uso dos infográficos se mostrou eficiente tanto nas aulas sobre mídia 

televisiva quanto nas aulas sobre mídia impressa. Pode-se notar que houve de modo 

geral um pequeno aproveitamento por parte dos alunos quanto ao conteúdo mídia 

televisiva, porém o aumento de aproveitamento com o uso da ferramenta gráfica foi 

presente em ambos os temas. 

81%

71%

77%

70%

79%

71%

midia TV
1B/2B

COM INF.

midia TV
1A/2A

SEM INF.

midia
impressa

1A/2A
COM INF.

midia
impressa

1B/2B SEM
INF.

média
geral COM

INFOG.

média
geral SEM

INFOG.
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Para perceber como foi distribuído esse incremento de 10% de aproveitamento 

nas aulas com a ferramenta gráfica sobre as aulas sem esse material, montou-se uma 

tabela (Quadro 7) que exprimia quantos acertos houveram e qual a sua frequência. 

 

Quadro 7: Número de avaliações por quantidade de acertos, de um máximo de 6. 

Avaliações 1 Certa 2 Certas  3 Certas 4 Certas 5 Certas 6 Certas 

COM infográfico   1 4 6 12 8 

SEM infográfico 1 2 3 10 12 3 
 

Fonte: o autor (2019) 

 

Pela leitura da tabela acima, pode-se verificar alguns pontos importantes. O 

primeiro é que na faixa das provas com número de acertos intermediário (3, 4 ou 5 

acertos) não houve muita discrepância, porém quando se observa as provas com alto 

índice de erro ou de acerto a tendência é outra como pode se observar no resumo do 

quadro 8. 

 

  Quadro 8: Número de avaliações por quantidade de acertos – resumo. 

  

Nota 
insuficiente  100% de acerto 

COM Inf. 1 3,2%  8 25,85 

SEM Inf. 3 9,7%  3 9,7% 
 

Fonte: o autor (2019) 

 

Enquanto dentro do grupo das aulas com infográfico houve apenas uma prova 

com nota insuficiente (menos de três certas, menos de 50% de acerto), nas aulas sem 

o recurso visual chegou a 3 provas. Enquanto isso no outro extremo da tabela temos 

as avaliações que tiveram 100% de acerto.  Essa incidência de 100% de acerto 

ocorreu 8 vezes nas aulas com o material gráfico e apenas 3 vezes nas demais. 

Ainda comparando a influência do uso do infográfico questão a questão, foi feito 

nova leitura do quadro 5 e foi construído um gráfico (Figura 36) para perceber a curva 

de evolução das respostas dentro de um mesmo assunto, mas com ferramentas 

diferentes.  
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Figura 36: Evolução de acertos - Mídia Televisiva 

 

média 1B/2B COM INF. 100% 71,4% 78,6% 57,1% 78,6% 100,0% 

média 1A/2A SEM INF. 95,0% 65,7% 60,7% 39,3% 70,7% 95,0% 
 

Fonte: o autor (2019) 

 

Os comportamentos das duas curvas mostram um padrão semelhante nos 

índices de acerto de cada questão. As questões com maior índice de acerto nas 

provas das turmas que tiveram aulas com o material gráfico, também alcançaram os 

maiores acertos nas turmas sem o material. O mesmo acontecendo com as questões 

com médios e baixos índices de acerto. A semelhança das curvas tende a demonstrar 

quais foram as áreas de conhecimento que tiveram um melhor aproveitamento e quais 

foram aquelas onde houve maiores dificuldades. Esta semelhança de formato entre 

as duas mostra também que a eficiência do infográfico esteve presente durante todo 

o processo, ainda que em certas situações fosse em maior ou menor grau. 

Para finalizar, fazendo o mesmo tipo de análise, mas tomando por base as 

aulas sobre Mídia Impressa x Midia Digital, chegou ao seguinte gráfico: 
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Figura 37: Evolução de acertos - Midia Impressa X Mídia Digital 

 

média 1A/2A COM INF. 88% 90,0% 90,0% 53,6% 46,5% 95,0% 

média 1B/2B SEM INF. 64,3% 71,4% 71,4% 64,3% 57,1% 93,8% 
 

Fonte: o autor (2019) 

 

Neste caso, figura 37, as duas curvas também mostram um comportamento 

semelhante em quatro das seis questões aplicadas. Nas três primeiras questões os 

formatos mostraram certo paralelismo, semelhante ao comportamento demonstrado 

no gráfico da Figura 36. Na questão de número 6, houve uma coincidência de curvas 

pois foi um caso de cem por cento de acerto nas duas turmas.  A discrepância fica por 

conta dos resultados nas questões 4 e 5, onde os índices de acerto alcançados pelas 

turmas sem o uso do infográfico foi maior que aquelas que fizeram uso do material.  

Para entender o acontecido procurou-se um paralelo entre aquelas questões e 

seu material gráfico correspondente.  

As questões problemáticas foram: 

 
Questão 4- Podemos dizer que as vantagens de se trabalhar com a mídia digital são: 

I- Os sistemas de anúncios online permitem definir o sexo, o local, a idade e até mesmo os interesses 
do público para o qual a propaganda será exibida.  
II- Um anúncio feito para internet, tem custo relativamente menor do que o impresso,  
III- Talvez a maior vantagem de anunciar em meios digitais, seja a capacidade de segmentação 
quase que cirúrgica  
Estão corretas as opções:  
a. I e III  b. II e III  c. I, II e III  d. I e II 

e 

Questão 5- Leia as 2 frases e assinale a alternativa correta:  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6

média
1A/2A
COM INF.

média
1B/2B
SEM INF.



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

57 
 

I - A Internet abriu um espaço importante e fundamental no marketing e na publicidade de muitas 
empresas,  
II – O impresso ainda tem um papel fundamental na decisão de comprar ou não comprar aquele 
produto ou serviço  
a. Está correta só a II  
b. Está correta só a I  
c. Estão corretas I e II  
d. Estão erradas I e II 
 

Em ambos os casos o professor discorreu sobre os assuntos e o material de apoio 
foi este: 
 

Figura 38: Slide 8 – mídia digital 

 
Fonte: Ribeiro, (2019) 

 
 

Analisando o material da Figura 38 e as informações registradas nos capítulos 

anteriores, especificamente no item 3.2 do Capítulo 3, de que um infográfico é uma 

ferramenta que une texto e imagem, e que o melhor entendimento ocorre quando 

esses elementos se completam, ou seja, quando não há supremacia de um sobre o 

outro. 

Desta forma, percebe-se a deficiência do material representado na Figura 38, 

pois comparando-o com os demais materiais aplicados nesta pesquisa (Apêndices B 

e C), este é o único slide onde não há texto explicativo, somente títulos e imagens 

simbólicas, o que dificulta a total compreensão da mensagem a ser assimilada. 
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8 CONCLUSÃO 

Trabalhar com infográficos como um recurso complementar de informação não 

é uma coisa nova, pelo contrário, o jornalismo, pioneiro nesta ferramenta, já a utiliza 

de forma natural, porém essa mesma frequência não é percebida no campo da 

educação, mesmo no ensino técnico, caracterizado por um público eclético. Assim 

como no jornalismo as peças gráficas possuem os objetivos de informar, entreter e 

atrair a atenção do leitor, no ensino esses objetivos também estão presentes. Este 

trabalho demonstrou que recursos imagéticos ligados a informações textuais podem 

ser uma ferramenta muito útil no desenrolar das atividades de ensino e aprendizagem.  

A literatura consultada demonstrou que a imprensa, gráfica ou digital, se 

especializou ao longo do seu tempo de experiência, aprimorando esse recurso. Na 

área educacional, pequenos gráficos e ilustrações fazem parte do seu cotidiano, 

porém peças mais complexas, que ofereçam um conjunto maior de informações, não 

são tão frequentes. Como todo instrumento de comunicação, o infográfico se situa 

entre o emissor, que aqui seria o professor, e o receptor, os alunos. Desta forma uma 

comunicação eficiente só acontece se elementos básicos, como os repertórios das 

partes envolvidas, forem levados em consideração, principalmente no tocante às 

imagens e símbolos.  

O uso da metodologia projetual Design Thinking foi muito importante na medida 

em que auxiliou no ordenamento das ações durante a pesquisa, desde o levantamento 

das peculiaridades do ensino técnico de nível médio, passando pela análise da 

situação, pela ideação desta ferramenta de comunicação até efetiva construção de 

um protótipo e sua validação. 

Para poder comprovar a eficiência dos infográficos na educação técnica de 

nível médio foram elaborados alguns materiais dentro de critérios amparados pela 

literatura específica. A aplicação desses materiais em sala de aula mostrou um 

rendimento maior por parte dos alunos na quase totalidade das questões avaliadas. 

É importante ressaltar que essa eficiência apurada esteve presente em maior ou 

menor grau independentemente dos dois conteúdos abordados. Outro ponto relevante 

é que as questões com maior número de acertos nas aulas com o uso do infográfico 

também foram as com maior número de acertos nas aulas sem a ferramenta. O 

mesmo aconteceu com as questões ditas mais difíceis, elas foram as mesmas nos 
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dois tipos de aula. Assim percebe-se que o infográfico agiu como ferramenta 

facilitadora na transmissão da informação tanto nos maiores quanto nos menores 

níveis de dificuldade. Mesmo no caso das questões avaliadas onde o material não se 

mostrou eficiente, percebeu-se, após uma avaliação crítica do infográfico utilizado, 

que nesses casos aquele material não seguia os padrões definidos anteriormente. Isto 

veio corroborar a ideia de que é necessário seguir os parâmetros corretos para 

conseguir os melhores resultados.  

Por outro lado, o fato desta pesquisa ter sido realizada especificamente em um 

curso técnico de nível médio e cuja temática das aulas foram conteúdos de ciências 

humanas, levanta outras questões como sua eficiência tanto em outros conteúdos, 

como nas áreas de ciências exatas, químicas ou biológicas, quanto em outros níveis 

da educação, como no ensino fundamental ou no de graduação. Outro ponto a ser 

questionado é a rotina e a duração do uso do infográfico numa escala que atraia a 

atenção do aluno sem que a repetição excessiva e o uso de materiais longos tornem 

as aulas entediantes ao invés de estimulá-los.  

Espera-se assim que, além da comprovação da eficiência do uso do infográfico, 

especificamente no ensino técnico, este trabalho possa estimular novas pesquisas e 

venha ajudar outros profissionais da docência a construir seus próprios materiais 

utilizando-se do embasamento teórico levantado.  
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APÊNDICE A: Check-list/Criação e desenvolvimento de infográficos educativos 
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APÊNDICE B: Slides do Infográfico em Power Point para a apresentação da aula 1: 

Mídia Impressa X Mídia digital 
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APÊNDICE C: Slides do Infográfico em Power Point para a apresentação da aula 2: 

Mídia Televisiva X Mídia digital 
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APÊNDICE D:  Avaliação da aula 1 de marketing, Mídia Impressa X Mídia digital 
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APÊNDICE E:  Avaliação da aula 2 de marketing, Mídia Televisiva X Mídia digital 
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APÊNDICE F: Tabela Geral de Acertos. 

 Tema das aulas  

Obs.: Legenda 
de cores 

Mídia Impressa x Digital  

Mídia Televisiva  
 

Grupo  Indivíduo 
COM 

Infográfico 
SEM 

Infográfico 
 

 

1A 

1 3 2  
2 5 3  
3 6 3  
4 3 5  
5 5 4  
6 5 5  
7 5 4  
8 5 5  
9 2 5  

10 5 5  

1B 

11 3 4  
12 3 1  
13 4 4  
14 4 5  
15 6 5  
16 6 6  
17 6 2  

2A 

18 6 5  
19 5 4  
20 4 4  
21 4 5  
22 6 4  
23 5 6  
24 4 4  

2B 

25 5 3  
26 5 5  
27 5 5  
28 4 5  
29 6 4  
30 5 4  
31 6 6  

Total de acertos 146 132  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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