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Resumo

Apresenta-se neste trabalho uma definição do que é a Visualização de Informação, bem como
uma justificação objectiva da importância desta disciplina para o conhecimento, baseada em
dados concretos e conclusões de investigação científica corroborada nas áreas da fisiologia e
da psicologia da visão.

Partindo de uma análise aos principais quadros epistemológicos do pensamento sobre o De-
sign, estabelece-se a bissectriz entre Design e Visualização de Informação, descobrindo fami-
liaridades que nos levam a concluir que esta disciplina pode ser situada dentro do campo do
Design e, sendo o fulcro da Visualização de Informação a produção de representações vi-
suais, mais propriamente, dentro do universo do Design de Comunicação.

Em último lugar, desenvolve-se uma taxonomia da Visualização de Informação, partindo de
uma síntese daqueles contributos anteriores que se considera oferecerem a resposta mais ca-
bal para cada componente desta taxonomia. Outros componentes são incluídos nesta taxono-
mia, encontrados através da generalização de conceitos sobre as entidades e processos cen-
trais à teoria e à prática da Visualização de Informação. A taxonomia apresentada poderá no
futuro gerar formulações que sirvam para analisar, classificar, avaliar e criar aplicações de
Visualização de Informação.





Abstract

A definition of Information Visualization is presented, and an objective justification of the
importance of this discipline and its crucial role in knowledge is also put forward, based on
concrete evidence and conclusions from corroborated scientific research in the fields of phy-
siology and psychology of human vision.

From the analysis of the most notable epistemological frameworks on Design, a line is drawn
between Design and Information Visualization, uncovering a family resemblance that leads
us to conclude this discipline can be placed inside the field of Design, and, given the fact that
the fulcrum of Information Visualization is in the production of visual representations, it is
more appropriately placed within the universe of Communication Design.

Finally, a taxonomy of Information Visualization is presented, picking up from an analysis
and synthesis of those previous contributions deemed to offer the most relevant characteriza-
tions of each component in the taxonomy here developed. Other components are included in
the presented taxonomy, found through a generalization of the concepts that underlie those
entities and processes which are central to Information Visualization theory and practice. Fu-
ture use of this taxonomy may provide formulations to analyse, classify, evaluate and create
Information Visualization applications.
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Introdução

He had bought a large map representing the sea,
Without the least vestige of land:
And the crew were much pleased when they found it to be
A map they could all understand.

 "What's the good of Mercator's North Poles and Equators,
Tropics, Zones, and Meridian Lines?"
 So the Bellman would cry: and the crew would reply
"They are merely conventional signs!

"Other maps are such shapes, with their islands and capes!
But we've got our brave Captain to thank:"
 (So the crew would protest) "that he's bought us the best —
 A perfect and absolute blank!"

[excerto de “The Hunting of the Snark,” Lewis Carrol, 1876]

Para que pode servir um mapa em branco? A insólita hipótese não deixa de ter os seus méri-
tos: se nenhum relógio do mundo é tão preciso como um relógio parado, que está exactamen-
te certo duas vezes ao dia, um mapa em branco tem a virtude de poder representar seja o que
for, constituindo-se assim como o expoente máximo da polissemia. Mas se algo pode signifi-
car tudo, logo não significa nada.

Como designers, podemos estratificar múltiplos significados dentro de um mesmo projecto.
Múltiplos níveis de interpretação podem contribuir para um objecto de comunicação mais
rico, que eventualmente comunicará com diversos públicos e se prestará a diferentes interpre-
tações — espelhando uma visão multifacetada do problema de comunicação que se propõe
resolver. Mas também corremos o risco de os nossos esforços se tornarem inadvertidamente
polissémicos, produzindo consequências indesejáveis, das quais a menos perniciosa será o
objecto de comunicação em causa não significar nada para o público a que se destina, e a
mais perniciosa será significar o contrário do que se pretendia comunicar. Esta preocupação
em prever a interpretação que o público fará de um objecto de comunicação será uma cons-
tante no Design de Comunicação, mas a latitude desejável de interpretações possíveis não
será a mesma para todos os casos. Na área da Visualização de Informação, em que se preten-
de comunicar dados da forma mais objectiva possível, o ideal será reduzir esta latitute de in-
terpretações ao mínimo.
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Ora, para que o nosso trabalho no desenvolvimento de sistemas de visualização de infor-
mação não se assemelhe a um mapa em branco, será necessário alicerçar a sua prática num
corpo sólido de conhecimentos que nos permita ter a plena consciência do que estamos a co-
municar e como o estamos a comunicar. Como disciplina, a Visualização de Informação de-
verá então desenvolver-se sobre um corpo teórico que assuma um carácter prescritivo e ava-
liatório. Prescritivo, porque deverá orientar a concepção prática de instâncias particulares de
visualização de informação (abreviando, visualizações) e avaliatório porque deverá também
permitir uma avaliação o mais objectiva possível de qualquer visualização.

O presente trabalho pretende ser um contributo para a definição e caracterização desta disci-
plina e para a solidificação de um conjunto de conceitos teóricos de base que sirvam de su-
porte ao seu estudo e à sua prática. Consideramos particularmente importante determinar qual
a relevância da Visualização de Informação para o conhecimento, e como funciona. A Visua-
lização de Informação consiste na criação de representações visuais de qualquer tipo de infor-
mação que se pretenda comunicar de uma forma o mais objectiva possível. Um dos factores
que tornam possível a Visualização de Informação é o facto de que nos mapas, gráficos, dia-
gramas e demais representações visuais de informação, as relações encontradas nos dados
originais poderem ser preservadas ou então traduzidas para relações equivalentes no plano vi-
sual. Assim, a realização prática de uma visualização consiste na representação visual de um
conjunto de dados nos quais são identificadas qualidades, quantidades e relações, sendo estas
mesmas transpostas para uma representação visual, com o objectivo de veicular a informação
que se pretende transmitir. As razões pelas quais este tipo de representações parece ser possí-
vel encontram-se na própria fisiologia e psicologia do aparelho de percepção visual humano,
no seu elevado grau de sofisticação e capacidade de processamento de informação.

Uma visualização é em primeiro lugar uma representação. Como tal, pode assumir uma
função de auxiliar cognitivo (auxiliando a produção de conhecimento), uma função de instru-
mento de comunicação (funcionando como veículo de conhecimento), ou ambas. Por outro
lado, tendo uma componente projectual, a prática da Visualização de Informação afigura-se-
nos uma disciplina com as características caóticas encontradas em outras áreas projectuais
(nomeadamente, na Arquitectura e no Design) e, na nossa opinião, requer dos seus pratican-
tes uma atitude semelhante ao que Donald Schon classificou como prática reflexiva. Mas as
afinidades com o Design vão mais longe: veremos que as teorias que se vêm a desenvolver
em torno de um debate epistemológico sobre o Design ajudam a estabelecer tanto a natureza
do Design como a natureza da própria Visualização de Informação, e vêm fornecer-nos argu-
mentos para reforçar a ideia de que esta disciplina se constitui como uma actividade projec-
tual que se pode situar dentro do campo do Design de Comunicação.

- 2 -



Parte I: Para uma definição da disciplina de Visualização de Informação
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Capítulo 1: A Importância da Visualização de Informação

“For many viewers, seeing is believing. Is seeing also understanding?”

— Ingrid Kallick-Wakker

Neste capítulo começamos por apresentar algumas definições operativas essenciais para a res-
tante argumentação. Duas ordens de factores sustentam a importância que creditamos à Vi-
sualização de Informação:

1) O poder da representação em geral.
2) O poder da representação visual em particular.

No que diz respeito ao poder da representação em geral, começamos por notar que qualquer
representação pode funcionar como um instrumento cognitivo, como um instrumento de co-
municação ou como ambos. Funcionando como instrumento cognitivo, a representação pode
servir para aliviar a carga cognitiva do indivíduo mas também para produzir novo conheci-
mento. Como iremos demonstrar, a simples mudança da representação de um problema pode
levar directamente à sua resolução. Este fenómeno está directamente ligado aos conceitos de
saliência (que vamos encontrar no estudo da percepção visual) e de descoberta, fundamentais
para a Visualização de Informação (e, obviamente, para o Conhecimento). Funcionando
como instrumento de comunicação, a representação afirma-se ainda como uma manifestação
de autoridade: a representação é sempre agente de uma autoridade que apresenta um deter-
minado modelo mental do Mundo.

Quanto às vantagens da representação visual em particular, estas são em larga medida conse-
quência directa do poder cognitivo da percepção visual. Este é o modo sensorial humano
mais desenvolvido, tão desenvolvido que a própria “maquinaria” neuronal utilizada no pro-
cessamento da informação visual é também “aproveitada” para tratar outro tipo de proble-
mas: os fenómenos da aprendizagem perceptual e da especialização perceptual constituem
provas da sua elevada sofisticação e grau de entrosamento com processos cognitivos de nível
superior. Por outro lado, as imagens mentais, os seus princípios de funcionamento e as suas
transformações, são características do nosso sistema nervoso central que potenciam a reso-
lução de problemas, e que, tudo leva a crer, viabilizam as experiências mentais e a própria
Visualização de Informação.
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1.1. Definições

1.1.1. Uma definição operativa de Visualização de Informação
A Visualização de Informação1 é a disciplina e a prática que produz representações visuais de
qualquer tipo de informação. Consideramos que, como disciplina, a Visualização de Infor-
mação deverá apresentar um corpo teórico que assuma um carácter perscritivo e avaliatório.
Perscritivo, porque deverá orientar a concepção prática de instâncias particulares de visuali-
zação de informação (abreviando, visualizações) e avaliatório porque deverá também permi-
tir a avaliação objectiva de qualquer aplicação prática de visualização de informação.

A prática da Visualização de Informação resulta em visualizações. Estas podem ser tão sim-
ples como um gráfico de barras representando num suporte estático a relação entre duas va-
riáveis, ou tão complexas como uma aplicação interactiva que num suporte informático con-
gregue múltiplas variáveis em diversas escalas. A realização prática de uma visualização
consiste na representação visual de um conjunto de dados nos quais são identificadas quali-
dades, quantidades e relações,2 sendo estas transpostas para uma representação visual, com o
objectivo de veicular informação contida nos dados originais.

Uma visualização poderá ser também a representação visual de um ou mais processos. Consi-
derando que um processo consiste numa sequência de alterações de quaisquer qualidades e/
ou quantidades e/ou relações ao longo de um determinado intervalo de tempo, a definição aci-
ma afigura-se-nos suficiente.3

1.1.2. Informação, Conhecimento e Representação
A informação e o conhecimento são dois dos elos da já famosa cadeia dados/informação/co-
nhecimento/sabedoria, estabelecida e debatida já há muito; mencionada por autores tanto di-
versos quanto inesperados, tais como T.S. Eliot ou Frank Zappa. Nas discussões e literatura
sobre estes temas, as definições para estes quatro conceitos não são propriamente consen-
suais, sendo por vezes acrescentado um quinto conceito, o de compreensão, como faz Russell
Ackoff (1989), autor daquele que é provavelmente o modelo mais difundido de sempre sobre
esta matéria (Fig.1, p.7). Muitas vezes os três primeiros termos (dados/informação/conheci-
mento) são utilizados de forma intermutável; em outros contextos considera-se tudo dados,

1. Nas páginas seguintes referimo-nos a “Visualização de Informação” sempre em termos genéricos (a não ser que seja de
outra forma explicitado). Desta forma, uma visualização tanto se poderá materializar num gráfico impresso em papel,
como numa aplicação informática interactiva. No entanto, algumas das considerações que se seguem só são aplicáveis a
sistemas interactivos de visualização de informação. Quando utilizamos a palavra “Visualização” referimo-nos a uma
instância particular de Visualização de Informação, como por exemplo, um gráfico ou uma aplicação informática.

2. Independentemente da origem dos dados ser abstracta ou física. No entanto, esta distinção poderá constituir um factor
de diferenciação entre Visualização de Informação e Visualização Científica, caso se considere esta distinção (que
abordaremos mais adiante na secção 2.2.2., pp.30-31).

3. Uma caracterização mais profunda da Visualização de Informação será desenvolvida no Capítulo 2 (pp.23-42).
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tudo informação, ou tudo conhecimento. Quanto ao conceito de sabedoria, a sua definição é
de consenso mais difícil ainda.

Fig. 1: Diagrama baseado em Ackoff, 1989.

Note-se que os modelos como o de Ackoff têm a sua validade e o seu domínio de aplicação
no contexto específico da gestão empresarial. Estes modelos não dão propriamente conta dos
processos cognitivos implicados. Por exemplo, fenómenos como a aprendizagem perceptual
e a especialização perceptual4 ou ainda a cognição distribuída5 serão provavelmente impossí-
veis de enquadrar nestes modelos. Verificamos que estes também não são os modelos mais
apropriados para a análise das dinâmicas do conhecimento num contexto mais lato das inte-
racções entre indivíduos e sistemas artificiais de manipulação de símbolos, ou entre indiví-
duos mediados por sistemas artificiais, e como tal nem tão pouco nos parecem ser os mais
adequados para o estudo da Visualização de Informação. Parece-nos também que quaisquer
tentativas de prosseguir ao longo desta cadeia mais para além do conceito de conhecimento
(no sentido dos conceitos de compreensão e de sabedoria), acabam por ser contaminadas de
um elevado grau de subjectividade desnecessária. Notamos ainda que as explicações como a
de Ackoff entram em excessivas categorizações que multiplicam entidades sem providenciar
uma explicação que especifique quais os processos implicados; e vão ainda mais longe, ao in-
troduzir considerações sobre a acção no presente e a acção virada para o futuro. Assim, para
tentar reduzir o elevado grau de subjectividade a que nos arriscamos ao entrar nesta temática,

Dados Informação
(descrição)

Conhecimento
(saber como se faz)

Compreensão
(saber explicar porquê)

Fazer bem as coisas Fazer as coisas certas

Sabedoria
(compreensão ponderada) 

Futuro
(visão e design) 

Passado
(conhecimento e engenharia) 

experiência

teoria

4. Cf. Curby e Gauthier, 2010; Goldstone et al., 2010;Kellman et al., 2010; Gilbert et al., 2009. Voltaremos a analisar
estes fenómenos na secção 1.3.2., pp.16-18.

5. Cf. Nersessian et al., 2003a; Nersessian, 2005; Nersessian et al., 2003b; Nersessian, 2006;Hutchins, 1995. Note-se que
as teorias da cognição distribuída têm sido recentemente alvo de atenção por parte de alguns investigadores da
Visualização de Informação (cf. Zhicheng et al., 2008). Estas teorias serão novamente focadas na secção 2.3.3., pp.39-
42, uma vez que se enquadram nas actuais tendências de investigação da Visualização de Informação.
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vamos considerar, para o efeito do presente estudo, que existem apenas duas categorias que
nos interessam — informação e conhecimento (Fig.2, p.8).

Fig. 2: Modelo simplificado do processo de transição da informação para o conhecimento. Aos processos que 
transformam informação em conhecimento chamamos simplesmente processos cognitivos.

A diferença fundamental entre informação e conhecimento consistirá no facto de a infor-
mação ser a matéria prima que, transformada pelos nossos processos cognitivos, produz em
nós o conhecimento. Ou seja, tudo o que estiver fora dos nossos processos cognitivos será in-
formação potencial,6 enquanto que tudo o que estiver dentro dos nossos processos cognitivos
será conhecimento. Dito ainda de outra forma, existirá (no modelo proposto) apenas um pro-
cesso, a cognição, que produz no nosso organismo conhecimento em função de informação
exterior ao nosso organismo.7 O suporte do conhecimento é sempre cognitivo; o conhecimen-
to só existe em nós, ao passo que a informação precisa sempre de um qualquer suporte físico.
Todas as restantes categorias que se possam definir a montante ou a jusante deste processo (a
cognição) não são relevantes para a presente discussão.

Vejamos agora a relação informação/suporte de uma outra perspectiva: a informação consti-
tui-se como a qualidade de uma certa entidade ou fenómeno físico que serve ao nosso siste-
ma cognitivo para produzir conhecimento. Deste ponto de vista, a informação na realidade
não existe per se, mas antes como um estado: é apenas o nome que damos àquela fugaz qua-

CONHECIMENTO

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO

6. Dizemos “informação potencial” porque só será considerada informação efectiva se servir para produzir conhecimento.

7. Haverá também conhecimento produzido em função de conhecimento já existente, mas essa questão está fora do âmbito
deste trabalho, além do que as suas implicações para este estudo serão provavelmente nulas, uma vez que se afigura
neste quadro como a recorrência do processo já exposto.
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lidade (de um qualquer fenómeno que pode até ser em si mesmo desconhecido) que permitirá
produzir em nós conhecimento. Por exemplo, as diferenças de pressão no meio onde nos en-
contramos (habitualmente a atmosfera) são interpretadas pelo nosso sistema sensorial auditi-
vo como informação a que chamamos som.8 Já as forças magnéticas não constituem para nós
informação pois não produzem nenhum efeito directo em qualquer dos nossos sistemas sen-
soriais. Só temos conhecimento das forças magnéticas (assim como de muitos outros fenóme-
nos) de forma indirecta.9

Forças magnéticas, ultra-sons, raios X, são tudo exemplos de fenómenos dos quais tomamos
conhecimento de forma indirecta. Conseguimo-lo porque construímos artefactos que, a partir
dos fenómenos para nós não-percepcionáveis, produzem outros fenómenos físicos para nós já
percepcionáveis. A estes fenómenos físicos (percepcionáveis) produzidos em função de ou-
tros chamamos representações. Como se sabe, uma representação é por definição alguma
coisa que está por outra coisa. Mas o que importa aqui salientar é que uma representação se
afigura em primeiro lugar como algo que produz um fenómeno físico sensível10 e que, como
tal, produz informação passível de produzir em nós conhecimento. Digamos que existem
duas, e só duas, condições necessárias para que algo seja uma representação:

1) A representação tem de ser percepcionável;
2) A representação tem de estar por outra coisa;

Resumindo: em primeiro lugar, a informação é a matéria-prima do conhecimento; em segun-
do lugar, certos tipos de informação não são para nós acessíveis de uma forma imediata e
como tal requerem uma mediação: uma representação. Estes conceitos estão na base dos ob-
jectivos, da utilidade, e da instrumentalidade da Visualização de Informação.

1.1.3. Significação, Iconicidade e Simbolismo
Na sequência do acima exposto, podemos também considerar que a representação não é um
objecto mas sim um processo, pois se uma representação é uma coisa que está por outra coi-
sa, então temos em cada representação um processo de significação — o que se pode chamar
ainda uma função simbólica.11 Definiremos aqui, para os efeitos do presente estudo, dois ní-
veis de significação que qualquer representação pode incorporar:

1) Um nível de significação primário, a que chamamos figurativo ou icónico;
2) Um nível de significação secundário, a que chamamos simplesmente simbólico;

8. Dentro de determinados limites de frequência (entre 20Hz e 20KHz), intensidade (entre 10-12 e 10 watt/m2), e pressão
(entre 2x10-5 e 60 Newton/m2) — cf. Nave, 2005.

9. Ou mediata. Para um estudo mais desenvolvido das lógicas de mediação, cf. Pires, 2009.

10. Ou seja, percepcionável pelos nossos sistemas sensoriais em função de qualquer outro fenómeno, seja este último
percepcionável ou não.

11. Este não é um estudo semiológico, mas não podemos deixar de entrar no campo da semiologia quando tal se afigura
necessário para a nossa argumentação. Assim, utilizamos a semiologia como ferramenta de análise do nosso objecto de
estudo mas não como objecto de estudo em si. Quaisquer considerações semiológicas mais profundas sobre esta matéria
estão, na nossa opinião, já há muito resolvidas em Eco, 1973, 1976, 1990.
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Uma representação tem obrigatoriamente de ter pelo menos um destes níveis de significação,
pois de contrário não seria uma representação, uma vez que estas são as duas únicas formas
possíveis de satisfazer a condição de “estar por outra coisa.” Uma representação pode no en-
tanto conter várias instâncias de qualquer uma ou de ambas estas categorias de significação.

Um processo de significação icónico é o que existirá sempre em qualquer representação figu-
rativa. Este é o tipo de representação mais primário possível. Pode ser definido em termos
cognitivos como a semelhança entre o estímulo do aparelho perceptivo visual face à represen-
tação e o estímulo do aparelho perceptivo visual face ao referente dessa mesma represen-
tação.12 Poderão existir gradações para esta semelhança. Ao grau a que se estabelece esta se-
melhança designaremos por grau de iconicidade: uma representação possuirá um grau de
iconicidade tanto maior quanto mais semelhanças houver entre os estímulos do referente e os
da sua representação.13

O segundo nível de significação, a que chamamos simplesmente simbólico, invocará conhe-
cimentos previamente integrados na memória do sujeito e relacionados de alguma forma com
o referente, mas não necessariamente com os padrões de activação neuronal produzidos pelo
correspondente estímulo sensorial. Por exemplo, o “crescente” é um ícone de uma fase da
Lua, pois apresenta um determinado grau de semelhança (logo, de iconicidade) com o seu re-
ferente (a Lua), mas é também um símbolo (convencional) do Islão.

Decorre daqui uma diferença (em termos de desenvolvimento temporal do seu processo) en-
tre os dois níveis de significação acima definidos: enquanto que um funcionamento icónico
requer apenas a exposição subsequente a dois estímulos (o do referente e o da represen-
tação14), um funcionamento simbólico requer em primeiro lugar a integração de conhecimen-
tos que serão num segundo momento recuperados, quando em presença do estímulo da repre-
sentação. Pode acontecer ainda com o simbolismo um fenómeno interessante de
permutabilidade, que não acontece com a iconicidade: por exemplo, a cor “vermelho” pode
simbolizar o fruto “morango” tanto quanto o fruto “morango” pode simbolizar a cor “verme-
lho.” O que nos leva a outra diferença fundamental entre iconicidade e simbolismo; enquanto
que a iconicidade tem geralmente gradações,15 para o simbolismo uma representação simboli-

12. Arriscamos esta descrição muito simplificada sem no entanto entrarmos no estudo aprofundado dos processos
neurológicos implicados na percepção, visto que tal estudo estaria fora do âmbito e dos limites práticos do presente
trabalho. Acreditamos no entanto que uma definição mais correcta será “(...) a semelhança entre a imagem mental
produzida pelo estímulo visual face à representação e a imagem mental produzida pelo estímulo visual face ao referente
dessa mesma representação.” Mais adiante, nas secções 1.3.3., pp.18-20, e 1.3.4., pp.20-22, o tema das imagens mentais
será tratado em maior pormenor, e serão apresentadas razões pelas quais esta definição é para todos os efeitos
admissível, ainda que em última análise se venha futuramente a verificar errada do ponto de vista neurológico. Vide
Anexo A: Imagens Mentais, pp.83-88.

13. Convém aqui salientar o estudo de Van Sommers (Van Sommers, 1984:126-27) que comprova a existência deste grau
de iconicidade nas estratégias de produção de desenhos utilizadas por desenhadores leigos. Ou seja, a existência de um
grau de iconicidade comprova-se tanto para a leitura como para a produção de representações icónicas.

14. Seja qual for a ordem: por exemplo, tanto reconhecemos uma pessoa pelo seu retrato como vice-versa.

15. Para diversas figurações do mesmo referente, umas serão mais parecidas do que outras (vide nota 13 acima).
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za ou não um determinado objecto ou conceito; tem ou não tem um determinado significado.
Por exemplo, o símbolo da cruz não pode significar “islamismo,” tal como o símbolo do cres-
cente não pode significar “cristianismo,” e uma representação do Sol nunca pode significar
“Noite,” mas pode sempre significar “Dia.”

1.2. O poder da representação

1.2.1. Representação, Conhecimento e Poder
Como já vimos, uma visualização é uma representação visual. E se uma visualização consiste
numa representação, para aferir a importância da Visualização de Informação importa desde
já questionar:

1) A utilidade de qualquer representação;
2) A utilidade da representação visual em particular;

Um factor que muito contribui para a importância da Visualização de Informação diz respeito
à relação entre representação e poder. Este factor está sempre presente e como tal não deve
ser negligenciado em qualquer estudo cujo objecto seja a representação em geral ou qualquer
forma de representação em particular.

Partilhamos a opinião de Elke Kurz-Milcke, quando defende que a representação é um dos
elementos da tríade Autoridade/Agência/Representação (Kurz-Milcke, 2004:295). Comece-
mos por lembrar que o vocábulo “representação” pode ser sinónimo de “agência” e que uma
certa autoridade pode ser representada por um agente no qual foram investidas certas
funções que provêm dessa autoridade.16 O acto de autorização de um agente tem sempre por
objectivo aumentar17 o poder de quem autoriza (Ibidem:284). Na génese de todos estes con-
ceitos está o modelo de sociedade dos antigos romanos (daí a raiz latina de todos estes vocá-
bulos) e, se o poder na sociedade Romana se manifestava a todos os níveis, também agora e
na nossa sociedade assume diversas formas. É nosso objectivo aqui indagar qual a relação
que existe entre poder, conhecimento e representação. Como veremos, todos estes conceitos
estão ligados tão estreitamente que a existência de qualquer um implica a existência dos
outros.

O acto de representar (produzir uma representação) pode servir duas funções (que podem
ocorrer em simultâneo):

1) Uma função de auxiliar cognitivo (que pode ser meramente mnemónica);
2) Uma função comunicacional.

16. Ou seja, um agente é uma entidade que está por outra entidade.

17. Do latim augere, que é também a raiz de auctoritas, que por sua vez deu origem à palavra “autoridade.”

- 11 -



Esta última só é possível quando a representação em questão é difundida (a outro ou outros
indivíduos). Ora, a função comunicacional tem sempre o objectivo (consciente, propositado,
declarado — ou não) de tornar comum entre todos os intervenientes no processo comunica-
cional o mesmo modelo mental assim representado. Logo, qualquer representação pode ser
vista como uma tentativa de levar o outro a partilhar o mesmo modelo mental que defende-
mos, constituindo-se assim como um instrumento de poder.

Mesmo quando o poder não é em si a preocupação central de quem produz uma qualquer re-
presentação, esta investe-se obrigatoriamente de uma certa autoridade. Vamos tentar eximir-
nos a alguma circularidade que este discurso pode seguir, através da seguinte argumentação:
uma representação é sempre uma simbolização material exterior de um determinado modelo
mental do Mundo, que se manifesta em primeiro lugar sob a forma de conhecimento na men-
te do indivíduo que produz essa representação. Ora, a partir do momento em que alguém pro-
duz uma representação, esta não só representa conhecimento desse alguém como, a partir do
momento em que é produzida, representa também a autoridade do próprio produtor. Isto sig-
nifica que a representação é uma forma de materializar a autoridade, e não só: a autoridade
reflecte-se sobre o conhecimento que lhe deu origem no início de todo este processo. Assim,
o autor de uma representação, através dela, aumenta o seu poder (i.e., a sua autoridade) sobre
aquele determinado modelo do Mundo (no qual se baseia a sua representação).

Não queremos com isto dizer que toda e qualquer representação (ou acto comunicacional) se
insere obrigatoriamente num projecto com intenções conscientes e premeditadas de domi-
nação: queremos antes notar que qualquer acto de comunicação funciona sempre nos termos
acima descritos, o que implica que qualquer acto de comunicação é também, em certa medi-
da, um acto de poder. Se, por exemplo, um indivíduo faz a outro indivíduo uma pergunta cuja
resposta não conhece e que genuinamente pretende ver respondida, estará ainda assim a in-
vestir-se de uma certa autoridade: a autoridade que lhe permite zelar pelos limites da interpre-
tação que o outro poderá fazer das suas palavras. Esta autoridade impõe-se até mesmo para
aqueles modelos do Mundo que sejam ficcionais.18

Trazendo este discurso para o campo específico da Visualização de Informação, notamos em
primeiro lugar que qualquer instância de Visualização de Informação, sendo uma represen-
tação, é uma forma de fixar conhecimento e de prolongar a autoridade sobre o domínio es-
pecífico dessa visualização em particular — a cultura constrói-se através de correntes de co-
nhecimento que se prolongam pela História, e para as quais a Visualização de Informação se

18. Por exemplo, à pergunta “De que cor é o céu?” não se pode permitir a resposta “batatas,” pela simples razão de que a
pergunta implica um determinado modelo do Mundo em que existe a entidade “céu” e a categoria “cor” para a qual não
existe alguma instância denominada “batatas.” Note-se que o modelo do Mundo deste exemplo não fará sentido para
alguém que ignore a entidade “céu” (e.g., alguém que tenha vivido sempre confinado a um espaço fechado) ou a
categoria “cor” (e.g., alguém com visão acromática ou cegueira de nascença), da mesma forma que a expressão
matemática “√-1” não fará sentido para alguém que, conhecendo as operações matemáticas possíveis sobre os números
reais, não esteja no entanto familiarizado com o universo dos números imaginários. Cf. ainda Eco, 1990:217-39, que
aborda com excepcional clareza esta problemática.
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constitui como um instrumento de criação de elos que em muito contribuem para a integrida-
de destas correntes. Qualquer credulidade numa suposta objectividade, neutralidade e trans-
parência de qualquer representação não deixa de ser uma manifestação de ingenuidade:19

Cartographers have long realized that maps do not present the world directly and transparen-
tly. Maps re-present the world by providing versions of truth for human minds to aprehend. In
turn, minds represent the world too, internally as “cognitive maps.” (...) In a sense, a map de-
sign can be thought of as mind design; the way a map is designed will influence the views of
the world it stimulates or inhibits.
(Montello, 2002:283)

Em segundo lugar, notamos que a prática da Visualização de Informação tem estado desde
sempre ligada a explícitas lógicas de poder e de persuasão. Na cartografia os casos são ainda
mais notórios: desde o primeiro levantamento topográfico da Irlanda (que ficou conhecido
como “Down Survey”), levado a cabo por William Petty em 1658 com o objectivo de repartir
as terras dos rebeldes irlandeses pelos credores do New Model Army de Cromwell,20 até aos
mapas de Londres feitos durante os motins protestantes (“Gordon Riots”) de 1780, ao dese-
nho das novas fronteiras de África em 1892, instrumental para os propósitos das nações colo-
niais (King, 2006), ou ainda aos mapas do território palestiniano e israelita (Zacks e Weiz-
man, 2006). A utilização de gráficos feita por Al Gore no seu célebre filme (“An
Unconvenient Truth”) e o respectivo périplo internacional em prol de políticas de protecção
do ambiente são também exemplos claros da utilização da Visualização de Informação com
objectivos de persuasão.

1.2.2. O papel da representação visual no Conhecimento
A imagem visual tem assumido ao longo dos tempos um papel cada vez mais importante não
só para a comunicação como também para o conhecimento. Como constata Rose (2005:2-3),
a imagem tem vindo a assumir-se como sinónimo de saber na cultura ocidental, cujo corpo de
conhecimento científico tem vindo a ser construído progressivamente mais de imagens do
que de textos. Por outro lado, estas imagens (que têm vindo a popular cada vez mais os diver-
sos campos da Ciência) apresentam-se, diríamos, como representações de segunda-ordem.
Como diz Elkins (2008:xv), muitas das imagens utilizadas para e pela Ciência, são imagens
que não mostram o seu objecto mas sim como o objecto escapa ao próprio acto de represen-
tação.21 Esta apreciação ganha maior validade quando os cientistas assumem que muita da
Ciência que se pratica hoje em dia incide sobre dados e representações, e não sobre os fenó-
menos em si.

19. Cf. Kinross, 1985.

20. Clare County Library. Note-se que não há registo de qualquer anterior caso de um levantamento topográfico de escala
semelhante, tanto em termos de extensão (um País inteiro) como de rigor.

21. Diríamos antes que as representações utilizadas na Ciência possuem um grau de iconicidade cada vez menor, sendo a
função icónica progressivamente suplantada por uma função simbólica. 
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Importa agora investigar a relação entre representação e conhecimento. Já vimos que a repre-
sentação é uma forma de fixar e transmitir conhecimento. Mas, se qualquer representação que
façamos de um determinado objecto ou fenómeno só pode consistir na materialização exte-
rior de dados que já possuimos22 sobre esse mesmo objecto ou fenómeno, será que uma re-
presentação pode trazer algo de novo ao conhecimento?

Encontramos uma pergunta semelhante em diversos estudos efectuados nas áreas da psicolo-
gia e das ciências cognitivas (que referimos no sub-capítulo 1.3, pp.15-22), nomeadamente na
investigação sobre imagens mentais e no estudo das experiências mentais. Também Herbert
Simon (1916-2001) colocou diversas vezes esta mesma questão. Simon demonstrou que,
mesmo quando possuímos os dados correctos sobre um determinado problema, as suas conse-
quências podem não ser imediatamente evidentes a partir da representação que habitualmente
criamos (Simon, 1996:15;Qin e Simon, 1992) e que a alteração da representação de um pro-
blema pode levar directamente à sua resolução (Simon, 1996:132). O diálogo “Meno” de
Platão é um exemplo de como a alteração de representação pode levar à solução de um pro-
blema (ver fig.3, pág.14). É interessante notar que o próprio Sócrates (nas palavras de Platão),
apesar de equivocado no detalhe ontológico da sua explicação, não estaria afinal muito longe
do que hoje em dia tudo indica ser a verdade: aquilo que lhe permite resolver o problema, não
sendo um conhecimento inato, é no entanto devido à sua aparelhagem neuronal inata, que lhe
confere os mecanismos necessários para a manipulação das imagens mentais, que por sua vez
lhe permitem resolver problemas com formas geométricas.23

Fig. 3: Ilustração da solução do problema colocado por Sócrates ao escravo de Meno — como calcular um qua-
drado com o dobro da área de um qualquer quadrado dado.

Tanto a demonstração de Simon como as conclusões de recentes investigações sobre expe-
riências mentais (cf. 1.3.3., pp.18-20) apontam favoravelmente para a conclusão genérica de

22. Estamos aqui a ignorar quaisquer factores aleatórios que influenciem o resultado final do processo de representação.

23. Cf. Finke e Shepard, 1986; Finke, 1989; Shepard e Cooper, 1982. Voltaremos a focar esta temática mais adiante, na
secção 1.3.3., pp.18-20.Vide Anexo A: Imagens Mentais, pp.83-88.
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que a representação (e em particular a visualização) pode efectivamente produzir novo co-
nhecimento. Nas páginas seguintes (sub-capítulo 1.3, pp.15-22) expõem-se as evidências en-
contradas nestes estudos. Afigura-se-nos claro que na base deste fenómeno se encontram de-
terminadas características funcionais do sistema nervoso central, particularmente notórias
quando se observam certos comportamentos relacionados com a percepção visual e com a co-
ordenação visuo-motora.24

1.3. O poder da representação visual

O poder da representação visual é consequência directa do poder cognitivo da percepção vi-
sual. Sendo o modo sensorial humano mais desenvolvido, apresenta vantagens significativas
em comparação com os outros sentidos. 

1.3.1. Vantagens informacionais da percepção visual25

No que diz respeito à aquisição e processamento da informação, a representação visual
(quando comparada com formas de representação não-visuais) apresenta claras vantagens.
Em seguida apresentamos algumas destas vantagens e estabelecemos alguns paralelos entre
os sistemas de percepção auditiva e visual.26

Como é sabido, a velocidade da luz é aproximadamente 300 000 Km/s,27 enquanto que a ve-
locidade do som é aproximadamente 1200 Km/h.28 Logo, o canal que pode servir como o
mais rápido veículo para o transporte de informação é sem margem para dúvidas a luz, que
viaja cerca de 90 000 vezes mais rápido do que o som.

Para estimular um cone da retina humana são precisos apenas 100 fotões, e basta 1 fotão para
activar um bastonete. Para que um indivíduo adulto jovem com capacidade auditiva média
ouça um som é necessário que seja exercida no seu ouvido uma pressão entre os 14 e os
30dB PMS (Mead, 1978). Sendo estas duas grandezas incomensuráveis, é no entanto legítimo
inferir que o máximo de sensibilidade possível à luz (dada a sua natureza quântica) é a capa-
cidade de detectar um único fotão, enquanto que o espectro de variações de pressão, como é

24. Estamos a falar da aprendizagem perceptual e da especialização perceptual. A aprendizagem perceptual é o nome que
se dá ao fenómeno da progressiva facilidade e rapidez com que um sujeito executa uma determinada tarefa de extracção
de informação, quando esta é repetida um suficiente número de vezes (Balasubramanian e Sterling, 2009; Gilbert et al.,
2009). Um exemplo de aprendizagem perceptual é a gradual facilidade e rapidez de leitura: um leitor experiente, ao ler
já está a reconhecer palavras e não letras. A especialização perceptual é aprendizagem específica de um domínio que é
transferida para outras tarefas dentro do mesmo domínio (Curby e Gauthier, 2010; Goldstone et al., 2010).

25. Utilizamos o termo informacional para designar tudo aquilo que é relativo à informação.

26. Devemos esclarecer que, quando falamos de percepção auditiva e visual, “som” e “luz” são os fenómenos sensíveis e
não os fenómenos físicos em si — o que para a luz será a propagação da radiação electromagnética e para o som a
propagação de ondas de pressão que provocam deformações no meio (desde que este detenha propriedades elásticas).

27. Mais precisamente, toda a radiação electromagnética viaja à velocidade de 299792458 m/s no vácuo (cf. Bureau
International des Poids et Mesures, 2006:112).

28. Mais precisamente, o som viaja a 343 m/s (no ar à temperatura de 20° C).
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sabido, é muito mais vasto do que o acima mencionado espectro de sensibilidade média audi-
tiva humana.

O sentido da visão é o sentido humano que permite a aquisição da maior quantidade de infor-
mação em simultâneo. Cada retina humana comporta (em média) cerca de 100 milhões de cé-
lulas fotoreceptoras (Jonas et al., 1992), ao passo que o nervo coclear tem cerca de 31000 fi-
bras (Spoendlin e Schrott, 1989). Esta última constatação permite inferir que o sistema visual
tem um potencial de captação de informação que será no mínimo 33 vezes superior ao do sis-
tema auditivo.

Vastas populações neuronais são dedicadas ao processamento da informação visual: o córtex
visual engloba cerca de 570 milhões de neurónios, enquanto que o córtex auditivo engloba
cerca de 100 milhões. Estas estruturas neuronais do córtex visual são especializadas numa
vasta gama de funções sofisticadas, principalmente no reconhecimento de padrões (ver
secção 1.3.2., pp.16-18).

Sabemos ainda que a complexa rede que constitui a retina não se limita a actuar como um
conjunto passivo de receptores fotossensíveis. A retina incorpora ainda cerca de 1000000 de
células ganglionares que tomam parte no processamento da informação captada. O processo
conhecido por inibição lateral, por exemplo, é uma espécie de pré-processamento da infor-
mação lumínica que contribui para a detecção de contrastes e contornos. Não se conhece que
exista processo semelhante no domínio da audição.

1.3.2. Vantagens cognitivas da representação visual
Bertin (1983) sublinhou que a grande vantagem das representações gráficas de dados (tais
como gráficos de barras, por exemplo) se deve à sua dupla função enquanto formas de fixar a
informação e instrumentos de pesquisa — instrumentos que classificaremos como cognitivos.
Seguem-se as razões  que identificamos como específicas para tal.

A elevada especialização do aparelho perceptual visual é a razão fundamental para as vanta-
gens cognitivas da representação visual. O trabalho pioneiro de David H. Hubel e Torsten N.
Wiesel, desenvolvido entre finais dos anos 50 e princípios dos anos 60 do séc.XX (que lhes
granjeou o prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia em 1981) veio demonstrar que vastas po-
pulações neuronais são especializadas em funções sofisticadas, dedicadas ao processamento
da informação visual — em especial no que diz respeito ao reconhecimento de padrões (Hu-
bel e Wiesel, 1963a, b). O seguinte excerto do press release da Academia Nobel apresenta
uma explicação de extraordinária simplicidade sobre o que significa o contributo deste traba-
lho de Hubel e Wiesel:

To put it extremely simply, one can say that the visual cortex's analysis of the coded message
from the retina proceeds as if certain cells read the simple letters in the message and compile
them into syllables that are subsequently read by other cells, which, in turn, compile the sylla-
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bles into words, and these are finally read by other cells that compile words into sentences
that are sent to the higher centers in the brain, where the visual impression originates and the
memory of the image is stored.
[Nobel Assembly, 1981]

Este trabalho constituiu um importante avanço no estudo do funcionamento do córtex senso-
rial, especialmente com a descoberta da selectividade dos campos receptivos das células. O
que acontece é que cada célula responde apenas a estímulos dentro do seu campo receptivo,
que corresponderá a uma parte do campo visual — quaisquer estímulos fora desse campo não
afectam esta célula específica. Acontece ainda que o estímulo só dispara uma resposta da cé-
lula se a mesma incorporar a característica visual a que esta é selectiva: cada célula responde
selectivamente a uma determinada característica (linhas horizontais, por exemplo) e ignora
todas as outras.

As vantagens do sistema sensorial visual começam desde logo ao nível mais elementar do
processamento da informação perceptual captada. O que permite a detecção das formas é a
detecção de contrastes, que surge desde logo nos aspectos funcionais de baixo nível do siste-
ma de percepção visual. A própria topologia das ligações entre as células bipolares e as célu-
las fotoreceptoras permite o fenómeno denominado inibição lateral,29 que resulta num au-
mento efectivo da nitidez dos contornos das imagens (Gregory, 1998:55). Estudos recentes
comprovam que outras características das células bipolares, horizontais e anacrinas contri-
buem de forma activa para o processamento da informação visual, pois estas células são se-
lectivas a determinadas características dos estímulos captados pelas células fotossensíveis
com as quais se interligam na retina.30 Ou seja, a própria estrutura neuronal da retina não se
limita a captar informação lumínica: processa de forma activa a informação visual antes de
esta ser enviada para estruturas neuronais superiores.

Tudo isto implica que qualquer representação visual utiliza informação que é captada e des-
codificada (nos seus elementos constituintes primários) desde logo por processos cognitivos
de baixo nível, o que proporcionará não só um processamento mais rápido da informação,
como também permitirá um nível superior de complexidade na quantidade e estrutura dos da-
dos apresentados, visto que a percepção destes elementos primários implica uma carga cogni-
tiva mais baixa do que aquela que seria necessária se a informação tivesse de ser descodifica-
da por processos cognitivos de nível superior.

As variáveis visuais identificadas por Bertin31 (fig.22, pág.61) encontram a sua correspondên-
cia directa na selectividade das células identificada por Hubel e Wiesel — o que representa

29. O fenómeno da inibição lateral ocorre quando um neurónio recebe um estímulo mais forte (ou em primeiro lugar) do
que o estímulo recebido pelos neurónios vizinhos, e envia para estes um sinal inibitório. Assim, apesar de todos os
neurónios receberem o estímulo, só aquele que recebe o estímulo mais intenso (ou mais cedo) é que é activado.

30. Cf. Brinkworth et al., 2008; Famiglietti, 2008; Hausselt et al., 2007; Vanleeuwen et al., 2007; Westheimer, 2007.

31. Cf. Bertin, 1983, especialmente pp.42, e 34 a 37.
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uma base fisiológica para o comportamento observado pela psicologia (principalmente da
Gestalt). Ora, se as qualidades, quantidades e relações presentes na informação que se preten-
de veicular forem traduzidas para qualidades, quantidades e relações visuais através de meto-
dologias alicerçadas nas características funcionais32 da percepção visual e não em convenções
que requeiram conhecimentos prévios, tais como (mas não só) o idioma nativo dos criadores
de aplicações das Visualização de Informação, a comunicação tornar-se-á mais imediata. E
toda a comunicação será mais eficiente se houver menos níveis de mediação entre o emissor e
o receptor.
Outro factor importante, apesar de não ser exclusivo da percepção visual, é o conceito de sa-
liência: a informação saliente é aquela que, entre a restante informação, capta a nossa
atenção. Para além da noção óbvia de atenção consciente, guiada intencionalmente pelo in-
divíduo através de processos cognitivos de alto nível, há evidências científicas que apontam
para a existência de um processo “automático,” de baixo nível, que atribuirá um determinado
grau de importância a certas zonas do campo visual, deslocando para essas a atenção de for-
ma inconsciente. A esta característica de uma determinada zona de uma imagem funcionar
como foco de atenção inconsciente é atribuída a designação de saliência (Hamker et al.,
2008). Assim como o fenómeno da inibição lateral actua automaticamente para tornar a ima-
gem mais nítida, o fenómeno da saliência permite um processamento cognitivo automático.

A especialização perceptual é aprendizagem perceptual específica num determinado domínio
de actividade que leva à alteração das estratégias cognitivas do indivíduo no sentido de che-
gar a um processamento automático das tarefas treinadas dentro desse mesmo domínio (Cur-
by e Gauthier, 2010:189). Evidências provenientes de estudos publicados nos últimos anos33

apontam para a conclusão de que este tipo de aprendizagem leva a alterações profundas na
forma como o indivíduo pensa e actua. Por exemplo, a especialização na área da matemática
ou das ciências requer uma especialização perceptual que automatiza determinados processos
perceptuais permitindo que seja “o olhar” a resolver certas operações mais frequentes em fór-
mulas matemáticas, sem ter de “incomodar” estruturas cognitivas superiores. Temos aqui
mais uma vantagem que, não sendo exclusiva da percepção visual, é nela que atinge o seu ex-
poente máximo, devido à sua largura de banda elevada e processamento de informação em
grande medida paralelo.

1.3.3. Imagens Mentais
A hipótese das imagens mentais sustenta que estas são imagens que surgem de representações
perceptuais (internas) criadas a partir de informação recuperada da memória do indivíduo e
não da informação que nesse momento os seus sentidos estão a registar. A utilização de ima-
gens mentais tem sido extensamente estudada e os seus princípios fundamentais, bem como

32. Estamo-nos a referir nomeadamente às características visuais a que as células do sistema sensorial visual são selectivas.

33. Cf. Gilbert et al., 2009; Curby e Gauthier, 2010; Goldstone et al., 2010; Kellman et al., 2010, 
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as potencialidades da sua utilização foram já em boa parte identificados.34 Uma muito esclare-
cedora síntese do poder e da funcionalidade das imagens mentais encontramos em Kirby e
Kosslyn, 1990 e ainda em Qin e Simon, 1992. Dada a importância das imagens mentais para
a Visualização de Informação, e consequente relevância para o presente trabalho, apresenta-
mos em anexo (pp.83-88) mais informação sobre os estudos seminais dentro desta área.

Ronald Finke (1990) apresentou uma abordagem à imaginação criativa e à invenção baseada
na manipulação exploratória de imagens mentais. Finke desenvolve a sua teoria a partir da in-
vestigação científica sobre imagens mentais levada a cabo por si próprio e por outros investi-
gadores, sendo o principal ponto de partida os “Princípios das Imagens Mentais” (Finke,
1989). Finke conseguiu também demonstrar através de estudos empíricos que a imaginação
criativa se manifesta de forma natural quando o sujeito se entrega à exploração das possíveis
interpretações daquilo a que o investigador chama “formas pré-inventivas” — imagens men-
tais que se constituem como protótipos formais, “peças” que se podem conjugar para dar ori-
gem a novas formas (Finke, 1990:83-108). Mais interessante para o nosso estudo, os resulta-
dos desta investigação demonstram que os sujeitos conseguem detectar em imagens mentais
padrões emergentes que não foram antes (i.e., no momento em que a imagem mental foi for-
mada) detectados, comprovando assim que as imagens mentais podem ser utilizadas para
produzir descobertas criativas.35

No campo das ciências cognitivas, especialmente no domínio da Inteligência Artificial, o ra-
ciocínio diagramático36 é um objecto de estudo, a par de outras formas de raciocínio, como
por exemplo o raciocínio indutivo. De acordo com o relatório de Chandrasekaran e colegas
(Chandrasekaran et al., 1993:49-56), ninguém presente no simpósio da Primavera da AAAI
(American Association for Artificial Intelligence) de 1993 negou a realidade fenoménica das
imagens mentais. Tanto neste evento, como antes e depois do mesmo, a discussão sobre a
questão de as imagens mentais serem ou não equivalentes a imagens perceptuais continua em
aberto.37 No entanto, se o foco da nossa atenção for os resultados e o significado das imagens
mentais para os sujeitos que as “experienciam,” o que nos interessará será o facto de que fe-
nomenologicamente, para os sujeitos, as imagens mentais são interpretadas como imagens
perceptuais. Como é referido no citado relatório (Ibidem:51), a discussão que opõe raciocínio
proposicional contra raciocínio visual é uma falsa oposição, pois mesmo que o conteúdo da
memória a longo prazo se constitua apenas de proposições e que as imagens mentais se ve-

34. Cf. Finke, 1989 e ainda Shepard e Cooper, 1982. Vide Anexo A: Imagens Mentais, pp.83-88.

35. Vide Anexo A: Imagens Mentais, pp.83-88.

36. Este é o raciocínio através de representações visuais (diagramas), fundamentalmente diferente do raciocínio através de
representações linguísticas. Os diagramas serão uma classe de representações visuais (dentro da qual se encontram
todas as formas de visualização de informação) caracterizadas por não serem representações figurativas, mas que no
entanto não deixam de ser representações por analogia. Um resumo sobre esta matéria é dado em Anderson e
McCartney, 2003:182-83, que neste artigo propõem as bases para o desenvolvimento de agentes inteligentes capazes de
extrair informação de diagramas.

37. Sendo Phylyshin e Slezak os seus mais fortes opositores.
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nham a verificar ser construções feitas a partir de representações simbólicas, o que interessa é
que no final deste processo o indivíduo raciocina sobre esta informação tal como raciocina
sobre imagens perceptuais:

(...) image versus propositions is a false opposition about the contents of R [o padrão de acti-
vação na estrutura neuronal que deu origem à imagem fenoménica a que chamamos imagem
mental] With advances in neuroscience, we might discover that the neural pattern R has a pre-
ferred interpretation as the content of a picture, but still talking about R as a picture would be
a category error.
[Chandrasekaran et al., 1993:51]

Os autores não têm dúvidas ao afirmar que no referido simpósio foram apresentadas provas
irrefutáveis da utilização de diagramas38 como auxiliares do raciocínio e ferramentas na reso-
lução de problemas nas áreas da descoberta científica, no raciocínio económico, no design
criativo e conceptual, nas provas matemáticas, no estudo da biologia e análise molecular, no
planeamento, instrução e estudos superiores de física.

A grande vantagem do raciocínio diagramático encontra-se na característica fundamental de
os diagramas preservarem ou directamente representarem a informação espacial (Ibidem:53).
O raciocínio diagramático funciona porque um certo número de predicados visuais são efi-
cientemente calculados pela arquitectura neuronal responsável pela percepção visual a partir
desta informação espacial. Esta capacidade torna certo tipo de inferências num processo fácil
ou relativamente directo. Mesmo os problemas que não tenham uma representação directa em
termos espaciais podem ser traduzidos em relações diagramáticas, desde que a representação,
mesmo sendo não-figurativa, se consiga traduzir numa representação visual, e desde que se
consiga extraír um predicado visual que seja transcrível para o predicado abstracto que cor-
responde à representação não-figurativa. Isto é em essência Visualização de Informação.

1.3.4. Simulação Mental e Visualização
Uma experiência mental (Thought Experiment, ou TE) é uma experiência realizada apenas
mentalmente; uma simulação mental de uma situação concreta não antes experimentada pelo
sujeito e que obedece a um quadro conceptual explicativo da mecânica do fenómeno em aná-
lise (i.e., uma hipótese) que deverá ter também capacidades preditivas.39 Ou seja, uma TE
pode ter todas as consequências de uma experiência real mas é simulada mentalmente. Exis-
tem sobejos indícios documentais da prática de TEs por cientistas como Galileo, Newton,
Einstein, Maxwell, e Michael Faraday — sendo este último um exemplo particularmente bem
documentado e estudado (Gooding, 1992).

38. Vide Anexo A: Imagens Mentais, pp.83-88.

39. Cf. por ex., Arthur, 1999; Bishop, 1999; Bokulich, 2001; Clement, 2009; Gooding, 1992.
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Já Kuhn (1971) tinha enfatizado a importância das TEs para a negação de hipóteses falsas. O
exemplo mais conhecido de uma TE de virtude negativa é provavelmente a que Galileo criou
para contestar as crenças aristotélicas da aceleração dos corpos em queda. Estudos recentes
(Clement, 2009) trouxeram novas evidências que reforçam o papel das TEs como ferramentas
importantes tanto para a negação de hipóteses erradas como para a descoberta de novas hipó-
teses. Bishop (1999:538) é particularmente convincente na demonstração da utilidade e espe-
cificidade das TEs, especialmente com o relato do caso da experiência mental do “relógio-
dentro-da-caixa“ (fig.4, pág.21) que Einstein criou para tentar refutar o princípio da incerteza,
e que Bohr conseguiu utilizar para demonstrar que afinal era Einstein quem estava errado —
verifica-se assim que algo fundamental para o método experimental (a replicabilidade) é
também possível para as experiências mentais, com a possibilidade da re-experimentação da
experiência mental poder levar a novas conclusões — o que reforça a teoria de que as repre-
sentações podem produzir novos conhecimentos. Bokulich (2001:287) argumenta que as ex-
periências mentais não podem ser vistas como equivalentes das experiências empíricas, mas
que o seu valor está sim na função avaliatória das qualidades não-empíricas das nossas teo-
rias: embora não tragam nada de novo sobre os acontecimentos do mundo, podem trazer no-
vos conhecimentos sobre o grau de consistência interna, coerência externa, simplicidade e
poder explanatório das nossas teorias sobre os acontecimentos do mundo (Bokulich,
2001:303).

Fig. 4: Ilustração da TE proposta por Einstein para negar o princípio da incerteza e depois adaptada por Bohr, 
refutando com sucesso as suposições de Einstein.

Qualquer visualização só para nós terá interesse se for utilizada,40 sendo que a sua utilização
implica algum tipo de processamento cognitivo por parte do utilizador — provocado por essa

40. O que, como já vimos (sub-capítulo 1.1, pp.6-11), é-o sempre.
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visualização no momento em que o utilizador a percepciona. O utilizador estará então a pro-
ceder a uma simulação, por via da Visualização de Informação. Argumentamos assim que a
Visualização de Informação é uma ferramenta de suporte à simulação mental, ou então, que
a interpretação de uma aplicação de Visualização de Informação exige do seu utilizador uma
simulação mental.

Os protocolos das actividades dos sujeitos, registados e analisados no estudo das TEs, permi-
tem verificar que a visualização é uma componente indispensável nestes procedimentos, seja
ou não materializada em representações exteriores. Clement (2009) apresenta duas fontes de
novos conhecimentos (e convicção do sujeito nesses novos conhecimentos) presentes nas
TEs:

a) o conhecimento perceptual e cinestésico prévio do sujeito permite-lhe fazer ex-
trapolações a partir da sua experiência prévia e no sentido de obter previsões credí-
veis para novas situações;
b) a simulação mental permite converter conhecimento implícito em conheci-
mento explícito: é o “discorrer,” raciocínio que se espraia para novas paragens par-
tindo do território já conhecido, que nos permite chegar a novas conclusões sem sair
da esfera do nosso pensamento e sem requisitar novos dados provenientes do exterior;

Ou seja, o poder da visualização estará na sua capacidade de promover a integração de
conhecimentos e a descoberta de novas relações entre os dados representados — mesmo
que se trate de dados que não são novos para o sujeito. Estas conclusões parecem ser também
suportadas por estudos recentes no campo do raciocínio diagramático, que demonstram clara-
mente que a utilização de diagramas é uma prática comum na ciência e uma ferramenta de
apoio ao pensamento racional e criativo.41

41. Cf. Anderson e McCartney, 2003 e Waisel et al., 1997.
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Capítulo 2: Caracterização da Visualização de Informação

“(...) visualization should not be viewed as the end result of a
process of scientific analysis, but rather as the process itself.”

— Robert S. Wolff

Neste capítulo apresentamos uma caracterização mais detalhada daquilo que consideramos
ser a Visualização de Informação. Para isso começamos com algumas notas históricas que se
estabelecem como precedentes para a praxis actual da Visualização de Informação, das quais
destacamos a passagem de uma prática da representação (mais ou menos) figurativa para a re-
presentação abstracta expressa naquilo a que se convencionou chamar “mapas temáticos” —
capacidade de abstração essencial para aquilo que hoje é a Visualização de Informação.

Em seguida delimitamos o campo da Visualização de Informação para efeitos do presente es-
tudo. Este tem a particularidade de incluir dentro do mesmo campo a Visualização de Infor-
mação e aquilo a que se chama Visualização Científica, sendo aqui apresentadas também as
definições de Visualização Científica encontradas na bibliografia actual. Ainda dentro desta
temática, notamos que muita da investigação científica que se produz actualmente é construí-
da em torno das próprias visualizações dos dados obtidos indirectamente sobre os fenómenos
que se pretende explicar (como já referido em 1.2.2., pp.13-15).

Concluimos este capítulo com uma análise do estado da arte da Visualização de Informação,
nomeando alguns autores, enumerando alguns exemplos de excelência que consideramos
marcos incontornáveis no desenvolvimento da Visualização de Informação, e apresentando
aquelas que se nos afiguram na actualidade como as questões mais salientes e tendências de
investigação mais promissoras nesta área.
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2.1. Notas históricas

2.1.1. A imagética e o simbolismo na ciência
Desde tempos imemoriais que a expressão pictórica tem sido utilizada como uma forma de
exteriorizar e fixar o conhecimento. A procura do conhecimento tem estado sempre ligada à
produção de imagens com objectivos funcionais (ou cognitivos). Os esforços da proto-ciência
em prol do conhecimento foram sempre acompanhados de simbologia imagética ou gráfica.
Na matemática, na física, na química, os exemplos são por demais notórios e evidentes (Ro-
bin, 1992).

O Renascimento foi particularmente prolífico no que diz respeito à relação entre a imagética
e a ciência. George Sarton (1962) não estará muito longe da verdade quando diz que foi a
imagem impressa que salvou a ciência ocidental, ao possibilitar a normalização dos seus ob-
jectos de representação, uma vez que antes do advento da imprensa não era possível aos “ho-
mens de ciência” partilharem qualquer sistema de referência estável. É a partir do Renasci-
mento que se dá a ampliação dos horizontes visuais em todas as suas dimensões: a do
infinitamente grande, a do infinitamente pequeno, e a do interior dos seres vivos (Moro,
2004:116).

Esta expansão deu-se sempre no campo da Arte, ou na confluência entre Arte e Ciência. En-
contramos sobejos e excelentes exemplos da representação visual aplicada ao estudo da Natu-
reza no trabalho de Vitrúvio, Leonardo da Vinci ou Albrecht Dürer. E contribuições origina-
das na Arte e pela Arte, que nos trouxeram ao longo dos tempos importantes ensinamentos
sobre a perspectiva e a representação da cor. Giotto, Duccio, Masaccio, Brunelleschi, Alberti,
de la Francesca, e os já citados da Vinci e Dürer terão sido talvez os contributos mais impor-
tantes neste domínio. E ainda aquele que será talvez o percursor de uma teoria da visuali-
zação de informação: Giordano Bruno — que na sua obra De imaginum, signorum et idearum
compositione (principalmente em I:I:VII) descreve e apresenta exemplos de diferentes modos
de significação (por analogia, oposição, convenção, etc.) aplicáveis à comunicação visual.

Na transição para a modernidade, o visual tem assumido um papel de importância crescente
na sociedade ocidental. Ainda que a importância das imagens na pré-modernidade não fosse
generalizada devido à baixa densidade de instâncias visuais na comunicação, o facto é que a
modernidade trouxe várias mudanças que provocaram uma crescente proliferação das mes-
mas, e a crescente importância da comunicação visual. Factores exponenciadores têm sido
notoriamente as tecnologias de reprodução de imagens e as sucessivas tecnologias de comu-
nicação de massas, desde a imprensa à internet (passando pela rádio e pela televisão).

Vários autores argumentam que o “ver” e o “conhecer” se misturam (perigosamente) e que a
crescente importância e desenvolvimento da ciência tem sido paralela à crescente importância
da imagem. Stafford (1991) acrescenta ainda que, num processo começado no séc.XVIII, a
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construção de conhecimento científico sobre o Mundo tem sido feita cada vez mais de ima-
gens do que de textos.

(...) Image-tradition pictures are what art historians call naturalistic or illusionistic, and what
literary critics call mimetic (...) The logic tradition in tweentieth-century physics produces
images that abandon the "sharp focus" of the image tradition in favor of statistical and digital
data. (...) Image-tradition pictures seemed limited on account of their inability to record mas-
ses of data from successive experiments, and because of their dependence on single "golden
events." Eventually, in the logic tradition, pictures became surfaces on which quantitative in-
formation was deposited.42

[Elkins, 2008:157]

Como nota Elkins na obra acima citada, no séc.XX deu-se uma mudança na natureza das
imagens utilizadas pela Ciência, e na própria relação entre as imagens e a Ciência. Diríamos
que esta relação é agora simbiótica: as imagens alimentam a Ciência, e a Ciência facilita a
reprodução das imagens.

A prática da produção daquilo a que habitualmente se designa por “gráficos” provém da Ma-
temática e da Estatística. Como é sabido, com o advento e a crescente sofisticação da in-
formática digital, todo o tipo de trabalho estatístico passou a ser executado através de compu-
tadores. Estes trouxeram ainda (para além das vantagens óbvias em termos de capacidade e
velocidade de processamento) uma nova dimensão para o Homem explorar: a da interacção.
Não será por isso estranho verificar que, na actualidade, a maioria dos contributos académi-
cos de relevo na área da Visualização de Informação tenham vindo de laboratórios de HCI
(Human-Computer Interaction) de várias instituições, com especial destaque para o Institute
for Advanced Computer Studies da Universidade de Maryland, e o Media Lab do Massa-
chusetts Institute of Technology.

2.1.2. Da cartografia aos mapas temáticos
A cartografia afigura-se hoje em dia como uma base analítica para muitas disciplinas científi-
cas (especialmente as chamadas Ciências da Terra: geologia, geofísica, oceanografia, e mete-
reologia). Por outro lado, esta disciplina, directamente dependente da imagem, terá aparente-
mente evoluído no sentido de uma representação cada vez mais sintética. A abstração é sem
dúvida um factor importante no desenvolvimento da Visualização de Informação. Mas será a
abstração realmente uma tendência progressiva na cartografia? A mais antiga aplicação de
Visualização de Informação que se conhece será talvez o chamado “Mapa de Konya,” (fig.5,
pág.26) datado de 6200 a.c., e que algumas interpretações (Mellaart, 1967) tomam como sen-
do uma representação de uma povoação da antiga Çatalhöyük (perto da actual Konya, Tur-

42. Notamos que esta mudança de atitude em relação à imagem estará provavelmente relacionada (de forma dialética) com
uma mudança epistemológica: se o positivista prefere a imagem nítida, o pós-positivista aceita a imagem difusa.
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quia), na Anatólia. Mas, se há opiniões divergentes acerca desta interpretação,43 parece não
haver dúvidas quanto à natureza e objectivos da placa de argila da povoação de Ga-Sur, na
Babilónia.44 Este artefacto será um mapa portátil, de pequenas dimensões (76 x 68 mm) e
com várias inscrições em escrita cuneiforme que identificam locais da região e até o nome de
um proprietário (Azala) e a área da respectiva propriedade (354 iku, equivalente a cerca de 12
ha). Datado de cerca de 2500 a.c., este é sem sombra de dúvidas o mapa topográfico mais an-
tigo encontrado até hoje, representando rios, montanhas e localidades, bem como os pontos
cardiais Norte, Este e Oeste (fig.6, pág.27 — este artefacto está actualmente exposto no mu-
seu do Louvre). Como se pode verificar, estes dois exemplos recorrem a uma linguagem grá-
fica bastante abstracta.

Fig. 5: Fotografia in situ da pintura mural de Çatalhöyük (Mellaart, 1967).

A Visualização de Informação (sob a forma como a conhecemos hoje, e como a caracteriza-
mos no sub-capítulo 2.2, pp.30-32) será, no entanto, uma prática surpreendentemente recente.
Segundo Tufte (2001:9), o uso de gráficos não-figurativos para expressar valores quantitati-
vos só se terá dado na viragem do séc.XVIII para o séc.XIX, principalmente com o trabalho
de William Playfair (1759–1823), que publicou o seu The Commercial and Political Atlas em
1786.

43. Cf., por exemplo, Meece, 2006.

44. Povoado ainda não situado inequivocamente, mas que se acredita ser perto da actual Yorghan Tepe, no Iraque.
Friendly, 2009.
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Fig. 6: Fotografia do mapa em argila de Gar-Sur. À direita, diagrama reconstruído.

Com o trabalho de William Playfair ou com o exemplo emblemático de John Snow (fig.7,
pág.28), assistimos à confluência da representação espacial cartográfica com a represen-
tação da ocorrência de eventos ao longo do tempo.45 Do célebre mapa de John Snow que
regista os casos de um surto de cólera em Londres resultou uma das primeiras ocorrências da
característica fundamental e objectivo último da Visualização de Informação: a descoberta
(Tufte, 2001:24). Esta característica é comum aos gráficos que tornaram Florence Nightingale
um outro caso exemplar na área da Visualização de Informação (apesar dos erros de que os
mesmos padecem). O que ocorre em ambos estes exemplos, e os torna já algo diferente (ou
seja, aplicações de Visualização de Informação) são três factores fundamentais (para além da
utilização de dados quantitativos):

1) constituem representações inéditas de dados conhecidos;
2) a representação vai para além da figuração;
3) fomentam a descoberta.

Um dos marcos mais importantes (e talvez o mais notório) na história da Visualização de In-
formação e da cartografia temática é sem dúvida o mapa da rede de metro de Londres, dese-
nhado por Henry Beck em 1931 (fig.10, pág.34). Mas o que não será talvez tão notório é um
dos seus percursores: um mapa viário romano, datado de cerca de 350 a.c., que apresenta a
mesma curiosa particularidade que destacou a solução de Beck dos anteriores mapas da rede

45. O primeiro registo que possuímos de uma série temporal data do séc.I (cerca de 950) e é uma carta com um registo de
movimentos planetários, de autor desconhecido.
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de metro: a não-existência de correspondência figurativa. Este mapa viário romano é talvez
um dos primeiros casos de user-centered design: sendo o objectivo do mapa servir de guia a
viajantes, o mesmo apresentava apenas a rede viária e as distâncias entre as localidades.46

Fig. 7: John Snow, Mapa do surto de cólera em Londres, 1854 (reconstituição).

2.1.3. A visualização na Era Digital
Com a evolução tecnológica, as dimensões à disposição da prática da Visualização de Infor-
mação foram acrescidas de duas outras: à dimensão visual juntaram-se a dimensão temporal
(imagens em movimento) e a dimensão interactiva.

O curto filme de Charles e Ray Eames, “Powers of Ten” (1977) é um exemplo de excelência
da conjugação das dimensões imagética e temporal com o objectivo de proporcionar a trans-
ferência de conhecimento de uma forma transversal, que coloca no mesmo contexto conheci-

46. Friendly, 2009
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mentos díspares que seriam difíceis (ou até mesmo impossíveis) de adquirir apenas por expe-
riência directa ou através de descrição verbal. Consegue até abarcar, dentro do mesmo plano,
o que para o nosso ponto de vista humano sempre foi considerado infinitamente grande ou in-
finitamente pequeno.

A dimensão da interacção permite a intervenção do utilizador, que assim deixa de ser um
mero observador passivo e se torna um agente activo, que escolhe (dentro de certos limites
práticos) a informação que pretende visualizar e a forma como a visualiza. O conjunto de
aplicações interactivas do projecto Many Eyes (Viegas et al., 2007) ou a aplicação comercial
Spotfire,47 ou ainda o projecto pioneiro de Hans Rosling, Gap Minder,48 são um conjunto de
exemplos de excelência da conjugação das três dimensões de que falamos.

O grau de desenvolvimento actual da infraestrutura de comunicação que é a internet permitiu
o desenvolvimento de uma série de aplicações e serviços sobre os quais os utilizadores huma-
nos podem ver satisfeitas uma série de necessidades, mas também através dos quais se inter-
comunicam sistemas informáticos mais ou menos sofisticados. Se com estes desenvolvimen-
tos emergiram por um lado certos fenómenos de massas imprevisíveis (dos quais as
actividades criativas colaborativas são um exemplo, sendo o projecto Many Eyes um deles),
por outro lado surgiram aplicações que tiram partido da multitude de informação hoje em dia
disponível através da internet: é o fenómeno mashup, que permite a integração de infor-
mações provenientes das grandes centrais de informação da WWW, como a Wikipedia, a
Last.fm ou o serviço de hospedagem de imagens Flickr. E se por um lado a proliferação e a
ubiquidade dos sistemas informáticos e das ferramentas de desenvolvimento de software49

permitiu a democratização da capacidade de desenvolvimento de aplicações informáticas in-
teractivas, por outro lado, a adopção por parte dos responsáveis das grandes centrais de infor-
mação da internet daquilo a que se chama Web Services50 permitiu a produção de aplicações
interactivas de visualização de informação que consomem esses Web Services, obtendo a par-
tir daí acesso às grandes quantidades de informação necessárias para alimentar as suas visua-
lizações. Uma curta visita ao repositório de Visualização de Informação Visual Complexity
(http://www.visualcomplexity.com) permite-nos constatar que estas grandes centrais de infor-
mação (imdb.com, flickr.com, wikipedia.org, last.fm, por exemplo), e a sua política de livre
acesso à informação, aliada às tecnologias necessárias para a partilha da informação, foram o
grande motor que impulsionou a Visualização de Informação para uma notoriedade sem
precedentes.

47. Spotfire, [http://spotfire.tibco.com/] consultado a 10-10-2010.

48. Gapminder, [http://gapminder.org] consultado a 10-10-2010.

49. Das quais destacamos a linguagem de programação Java, o sistema/linguagem Processing, e a tecnologia
multiplataforma Flash. Outro contributo importante nesta área é a linguagem de programação R, criada especificamente
para o efeito da análise de dados e da Visualização de Informação.

50. Sistema de software concebido para suportar a interação entre computadores ligados através de uma rede informática.
Para uma definição mais completa, consultar http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-gloss-20040211/.
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2.2. Delimitação do campo da Visualização de Informação

2.2.1. Objectivos da Visualização de Informação
Uma visualização é em primeiro lugar uma representação. Como qualquer outro tipo de re-
presentação, uma visualização terá sempre dois objectivos já aqui focados:

1) Um objectivo de auxiliar cognitivo
2) Um objectivo comunicacional

A função de auxiliar cognitivo significa que a Visualização de Informação serve para a pro-
dução e fixação do conhecimento. A função de instrumento de comunicação significa que a
Visualização de Informação serve também como veículo de transmissão de conhecimento.

Podemos ainda dizer que o primeiro será o objectivo principal, e que este se prende com o
poder cognitivo inerente às alterações de representação dos dados de um problema,51 e simul-
taneamente ao poder cognitivo da percepção visual.52 Estas conclusões parecem-nos eviden-
tes: por exemplo, é muito mais fácil compreender as relações entre quantidades de uma qual-
quer variável se estas estiverem expressas através de um gráfico de barras ou de linhas, do
que se estiverem expressas através de uma tabela de valores.

2.2.2. Visualização de Informação e Visualização Científica
É frequente verificar-se na literatura especializada uma distinção entre Visualização de Infor-
mação e Visualização Científica. Shneiderman,53 por exemplo, é um dos autores que conside-
ram que a Visualização Científica é diferente da Visualização de Informação. Para Shneider-
man, a Visualização Científica lida com variáveis contínuas tais como pressão, temperatura
ou densidade, e com objectos e/ou fenómenos tridimensionais, tais como o fluxo sanguíneo
ou a pressão atmosférica, e que os problemas tratados pela Visualização Científica dizem res-
peito a volumes, superfícies e fluxos, e os analistas que utilizam estas visualizações procuram
relações espaciais entre a informação: relações fora/dentro, cima/baixo, ou esquerda/direita.
Por seu turno, os analistas que utilizam a Visualização de Informação lidam com dados relati-
vos a fenómenos que podem não ter um equivalente directo no mundo físico (como por
exemplo, análise de intenções de voto), e em vez de estarem preocupados em visualizar re-
lações espaciais, estes analistas tentam encontrar relações interessantes entre variáveis, no-
meadamente semelhanças e padrões.

Tory & Möller (2004) analisaram esta categorização e sumarizam a distinção entre estes dois
tipos de visualização dizendo que esta é habitualmente estabelecida em qualquer um dos se-
guintes planos:

51. Cf. pág. 14, parágrafo 2.º

52. Cf. sub-capítulo 2.3, pp.15-22.

53. Bederson e Shneiderman, 2003.
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1) No plano da área de aplicação da visualização (área científica ou não-científica);
2) No plano da natureza dos dados (de ordem física para a Visualização Científica; de

ordem abstracta para a Visualização de Informação);
3) No plano da espacialização dos dados (espacialização dada, para a Visualização

Científica; espacialização escolhida, para a Visualização de Informação).

Neste trabalho procuramos uma definição suficientemente abrangente de Visualização de In-
formação, dentro da qual poderão caber distinções deste e de outros tipos. Notando a fragili-
dade do aparelho categorial até agora utilizado para estabelecer estas distinções, argumenta-
mos que a Visualização de Informação de que tratamos aqui abrange também aquele tipo de
visualizações que habitualmente são designadas por “Visualização Científica” (por exemplo,
visualização de dinâmicas de fluídos e campos electromagnéticos, visualizações metereológi-
cas e geológicas).

2.2.3. A Visualização de Informação como campo interdisciplinar (e ferramenta
transdisciplinar)

A Visualização de Informação congrega profissionais, saberes e técnicas provenientes de di-
versas outras disciplinas de mais extensa tradição. É evidente que qualquer nova disciplina
passa por esta fase. No entanto, acreditamos que esta é uma disciplina por natureza interdis-
ciplinar. Como qualquer outra área técnica, a Visualização de Informação recorre a ferramen-
tas que são comuns em muitas outras áreas técnicas: a matemática, a informática, a psicolo-
gia, a fisiologia da visão, a semiologia. Mas a sua prática e o seu estudo requerem sempre a
confluência de saberes que provêm da matemática, da geometria, das ciências computacio-
nais, das ciências cognitivas e também da comunicação visual — nomeadamente, do design.
A matemática, a estatística e a investigação operacional fornecem modelos teóricos; a geome-
tria e as ciências computacionais fornecem as ferramentas necessárias para a concretização
prática de instâncias particulares de Visualização de Informação; enquanto que as ciências
cognitivas e o design de comunicação permitem a investigação e o desenvolvimento projec-
tual, trazendo consigo preocupações no que diz respeito à recepção e utilização das apli-
cações de Visualização de Informação e à experiência do utilizador.54 Tendo uma componen-
te projectual, a Visualização de Informação afigura-se-nos uma disciplina com as
características caóticas encontradas em outras áreas projectuais (nomeadamente, na Arquitec-
tura e no Design) e, na nossa opinião, requer dos seus praticantes uma atitude semelhante ao
que Donald Schon classificou como prática reflexiva (Schon, 1991).

Por outro lado, a Visualização de Informação poderá ser vista como uma excelente ferramen-
ta para a transdisciplinaridade, já que a sua riqueza jaz no facto de produzir sofisticadas fer-

54. As ciências cognitivas e a comunicação visual são ainda fundamentais para a predição e avaliação dos resultados a
obter na utilização das aplicações de Visualização de Informação, como recentes estudos tão bem demonstram: cf. por
exemplo Acevedo et al., 2008; Adnan et al., 2008; Byron e Wattenberg, 2008.
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ramentas de pesquisa que podem encontrar relações insuspeitadas em variáveis das mais di-
versas proveniências. Não será o mapa do surto de cólera em Londres, produzido por John
Snow (fig.7, pág.28), um excelente exemplo disso mesmo?

2.3. O estado da arte da Visualização de Informação

2.3.1. Autores pioneiros
William Playfair (1759-1823), economista político escocês do séc.XVIII, é considerado um
dos pioneiros dos gráficos modernos. Precursor da utilização de gráficos de séries temporais,
é creditado como inventor dos gráficos de barras, de linhas, de sectores (pie charts, fig.8,
pág.32) e circulares.55 As suas publicações são marcos pioneiros na história da cartografia
temática e dos gráficos estatísticos. Publicou entre 1786 e 1801 (em três edições) o seu afa-
mado The Commercial and Political Atlas, com cartogramas e gráficos apresentando as ex-
portações e importações de Inglaterra, e em 1801 publicou o Statistical Breviary. Verdadeira-
mente notável é a forma como conseguia concentrar no mesmo espaço e de forma legível
grandes quantidades de dados multi-variados.

Fig. 8: William Playfair, gráfico sectorial (pie chart), 1805.

55. Para um resumo muito elucidativo e fértil em outras referências ver Symanzik et al., 2009. Sobre as origens do gráfico
sectorial (mais conhecido por pie chart, ou “queijo”), cf. Spence, 2005 e ainda Friendly, 2009.
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Charles Joseph Minard (1781-1870) estudou matemática na École Polytechnique e enge-
nharia civil na École Nationale des Ponts et Chaussées, onde viria a leccionar, e onde hoje em
dia podemos consultar no respectivo arquivo histórico muitos dos seus trabalhos. Minard foi
um pioneiro da cartografia temática e dos gráficos estatísticos. Não terá sido o primeiro a uti-
lizar mapas de fluxos (Friendly, 2002:4), mas explorou ao máximo o seu potencial, elevando-
os a um nível de qualidade, clareza e beleza sem precedentes. O seu mapa sobre a campanha
Napoleónica à Russia (fig.9, pág.33) é citado por Tufte como “provavelmente o melhor gráfi-
co estatístico de todos os tempos” (Tufte, 2001:40).

Fig. 9: Charles Joseph Minard, 1869, “Cartas Figurativas”

John Snow (1813-1858) é considerado um dos pioneiros da epidemiologia e da anestesia.
Em 1854 fez o tão conhecido mapa do surto de cólera em Londres (fig.7, pág.28), considera-
do um marco incontornável na história da epidemiologia.56 Esta carta parcial de Londres (do
Soho) é um caso notável de Visualização de Informação porque Snow mapeou nela os pontos
referentes a cada ocorrência de morte por cólera e os pontos referentes às bombas de água pú-
blicas, descobrindo assim a correlação entre a doença e a principal forma de contágio desse
surto.

56. Cf. Cameron e Jones, 1983.
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Henry Beck (1902-1974) criou em 1931 aquele que é sem dúvida o mais notório e influente
diagrama de rede alguma vez produzido: o mapa da rede do metropolitano de Londres
(fig.10, pág.34). Para além de se ter tornado uma referência obrigatória no que diz respeito a
diagramas de rede (em que aquilo que se pretende comunicar é a topologia da rede e não as
minudências dos seus aspectos práticos de implementação física), este trabalho tornou-se
também em si mesmo um objecto de culto, sendo hoje em dia uma referência incontornável
na cultura urbana ocidental (ver fig.12, pág.35).

Fig. 10: Henry Beck, mapa da rede de metropolitano de Londres, 1931.

Fig. 11: Mapa de rede do metropolitano de Londres. Versão anterior (1908) ao mapa de Henry Beck, e versão 
actual (Abril, 2011).
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Fig. 12: Reagan Lee, “There and Back Again”, [http://www.society6.com/studio/reagsbydesign/
There_And_Back_Again], consultado a 10-10-2010. Este trabalho é a conjugação de duas referências culturais 
da actualidade: o mapa do metro de Londres, e o universo da obra de ficção “O Senhor dos Anéis,” de J.R.R. 
Tolkien.

Ben Shneiderman (1947-) é sem dúvida um dos maiores vultos da actualidade no que diz
respeito à Visualização de Informação e à HCI. Entre a profusão de trabalho (que recente-
mente tem desenvolvido no laboratório de HCI da Universidade de Maryland), destaca-se a
invenção dos gráficos do tipo treemap (Shneiderman, 1992) e a co-autoria do método de vi-
sualização de programas informáticos conhecido sob a designação de “Nassi-Shneiderman
Diagrams” (Nassi e Shneiderman, 1973).

Ben Fry (1975-) tornou-se conhecido por ter desenvolvido juntamente com Casey Reas a lin-
guagem de programação “Processing,” especialmente vocacionada para o desenvolvimento
de aplicações de visualização de informação. O Processing é baseado em Java57 e é software
de livre acesso e distribuição, pelo que veio facilitar não só o acesso às visualizações interac-
tivas em tempo real (pois basta um computador com o Java Runtime instalado para visualizá-
las) como também a própria produção de aplicações de visualização de informação. O traba-
lho de visualização de informação mais notório de Fry é provavelmente a visualização das di-

57. Linguagem de programação que pode correr sobre qualquer plataforma. Ou seja, um programa informático construído
em Java tem a vantagem potencial de poder correr em qualquer tipo de computador, seja qual for o seu processador,
seja qual for o seu sistema operativo.
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ferenças entre o genoma humano e o genoma do chimpanzé (fig.14, pág.36), que recentemen-
te foi republicado aquando da exposição “Design and the Elastic Mind” no MOMA
(Antonelli et al., 2008). Presentemente trabalha com outros profissionais na empresa Fathom
(http://fathom.info/), especializada no desenvolvimento de aplicações de visualização de in-
formação e na produção de visualizações.

Fig. 13: Visualização treemap, Shneiderman, 1992. Esta é uma reprodução de uma das imagens constantes do
artigo original de Shneiderman submetido para publicação à ACM Transactions on Graphics.

Fig. 14: Ben Fry, “Humans vs. Chimps”, 2005. Visualização das diferenças entre o gene
FOXP2 do homem e do chimpanzé.
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2.3.2. Casos de excelência
A tabela periódica dos elementos é um caso extremamente interessante de Visualização de
Informação. Dmitri Mendeleev (1834-1907) é creditado como o criador da primeira tabela
periódica (fig.15, pág.37), que predizia a existência de elementos químicos ainda desconheci-
dos. Desde então centenas de diferentes visualizações dos elementos (fig.16, pág.37), com ên-
fase na periodicidade das características dos mesmos, têm sido desenvolvidas ao longo dos
tempos.58 Mas o trabalho de Mendeleev continua único, pois evidencia aquele factor tão caro
à Visualização de Informação: a descoberta. Lembremos ainda que esta ocorrência vem su-
portar aquilo que já foi aqui dito em relação às experiências mentais (cf. 1.3.4., pp.20-22).

Fig. 15: Tabela periódica de Mendeleev, 1871.

Fig. 16: Exemplos de diferentes tabelas periódicas dos elementos.

58. Cf. Quam e Quam, 1934a, b, c.
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Many Eyes é um projecto59 da divisão de investigação da IBM. Consiste num site construído
em torno de software desenvolvido pela IBM e datasets60 que são enviados para os servidores
do website pelos próprios utilizadores. O projecto oferece diversas tipologias de visualização
que podem ser aplicadas interactivamente a qualquer dataset. Se o Processing facilitou o
acesso à programação de sistemas interactivos de visualização de informação, este projecto
democratizou verdadeiramente o acesso à informação e à visualização.

Gap Minder (fig.17, pág.38) é um projecto fundado em Estocolmo, em 2005, por Ola Ros-
ling, Anna Rosling Rönnlund e Hans Rosling, e visa a difusão da informação e do conheci-
mento sobre o desenvolvimento da população à escala Mundial. O que começou como um
projecto para o desenvolvimento da ferramenta de Visualização de Informação “Trendalyzer”
(software entretanto adquirido pela Google em 2007), viria a tornar-se numa Fundação que
muito contribui para uma melhor visão da realidade social global.61

Fig. 17: “Gapminder World”, visualização interactiva da relação entre a esperança de vida e o produto interno 
bruto per capita da população mundial, entre os anos de 1800 e 2009

59. Ou “uma experiência”, para utilizar a designação original do respectivo website [http://www-958.ibm.com/software/
data/cognos/manyeyes/], consultado a 10-10-2010

60. Um dataset é um conjunto de dados estruturados e armazenados num suporte digital, como por exemplo uma folha de
cálculo ou um documento de texto. Este conceito será analisado em maior profundidade na secção 4.3.1., pp.68-69.

61. Rosling, 2009.
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“All of Inflation’s Little Parts” (fig.18, pág.39) é uma visualização interactiva do New York
Times — jornal que tem sido desde há muito uma referência no que respeita à infografia e
Visualização de Informação.62 É notável a capacidade de síntese e, simultaneamente, de deta-
lhe que se consegue nesta visualização (com a ajuda da interactividade suportada pelo com-
putador). No entanto, não deixa de ser apenas um exemplo entre muitos da regular excelência
das visualizações publicadas pelo New York Times.

Fig. 18: “All of Inflation’s Little Parts,” 2008. Visualização interactiva da versão online do jornal New York 
Times [http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/03/business/20080403_SPENDING_GRAPHIC.html], 
consultado a 20-10-2011.

2.3.3. Questões salientes e tendências de investigação
Visualização colaborativa e teoria da cognição distribuída
Uma das linhas de investigação que se nos apresentam como muito promissoras é a da visua-
lização colaborativa. Este tipo de visualização, como a designação indica, implica que a mes-
ma seja utilizada colaborativamente por dois ou mais indivíduos, para atingir um conjunto de
objectivos comum (ainda que cada um possa ter também objectivos individuais). Estes po-
dem partilhar as mesmas funções (ou seja, funcionando como pares), ou assumir funções di-
ferentes (por exemplo, um operador especializado em estatística e data mining colaborando
com um engenheiro genético). Existirão ainda diferentes tipos de visualização colaborativa

62. Como já Tufte tinha notado: cf. Tufte, 2001:30.
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de acordo com a polarização da colaboração nos eixos espacial e temporal. Ou seja, a visuali-
zação colaborativa pode ser, quanto ao tempo, síncrona ou assíncrona e, quanto ao espaço, lo-
cal ou remota.

A investigação na área da visualização colaborativa pode debruçar-se sobre as dinâmicas do
conhecimento que esta permite aos seus utilizadores adquirir — o que vai implicar inevitavel-
mente o recurso à Psicologia e às Ciências da Educação, onde a teoria da cognição distribuída
se assume presentemente como uma tendência incontornável — ou pode ainda ter como ob-
jectivo o estudo ou o desenvolvimento de novos interfaces e/ou paradigmas de interacção, in-
cluíndo o desenvolvimento de software e hardware especializado, visto que a colaboração faz
surgir novos desafios no domínio do Design de Interacção.

Culture is not any collection of things, whether tangible or abstract. Rather, it is a process. It
is a human cognitive process that takes place both inside and outside the minds of people. It is
the process in which our everyday cultural practices are enacted. I am proposing an integrated
view of human cognition in which a major component of culture is a cognitive process (...)
and cognition is a cultural process.
[Hutchins, 1995:354]

A teoria da cognição distribuída foi introduzida por Edwin Hutchins e tem sido desenvolvida
por outros autores, nomeadamente Nersessian.63 Hutchins afirma que as ciências cognitivas
cometeram um erro de princípio ao relegar a cognição para os recessos internos do sistema
nervoso central, e afirma que a cognição, pelo contrário, é um processo cultural que envolve
múltiplos actores e o seu meio ambiente:

Teoria da flexibilidade cognitiva
A teoria da flexibilidade cognitiva postula que certos temas são demasiado complexos para
serem satisfatoriamente compreendidos sem recurso a múltiplas abordagens e diferentes pon-
tos de vista. Esta teoria preconiza o desenvolvimento de materiais didáticos multimédia e in-
teractivos que permitam o acesso a diferentes perspectivas e diversos materiais informativos
provenientes de diferentes fontes. Assim, não é de estranhar que esta teoria, nascida no seio
da Psicologia e das Ciências da Educação, seja de extremo valor para a Visualização de In-
formação e que esteja neste momento a ser utilizada como ferramenta na investigação nesta
área.64

Realidade aumentada
Uma linha desde sempre explorada no domínio da interacção homem-máquina (HCI) é a do
desenvolvimento de novos interfaces. As tecnologias mais promissoras na sua aplicação à Vi-
sualização de Informação estão sem dúvida no campo da realidade aumentada. A realidade

63. Cf. Nersessian et al., 2003a, b; Zhicheng et al., 2008.

64. O trabalho seminal sobre esta teoria é apresentado em Spiro et al., 1988. Cf. ainda Spiro et al., 2007.
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aumentada permite algo completamente novo no que diz respeito à Visualização de Infor-
mação: a visualização de dados (estatísticos e/ou outros) no próprio contexto (real) em que o
utilizador necessita da informação, por oposição a um contexto em que o indivíduo não é
mais do que o utilizador de uma aplicação informática que corre dentro de um computador
indiferenciado. A realidade aumentada poderá permitir, por exemplo, que um engenheiro de
estruturas possa ver in situ dados sobre as forças de torsão aplicadas aos pilares de uma
ponte.

Algoritmos gráficos
Outra linha de investigação em permanente evolução é a do desenvolvimento de algoritmos
para o processamento dos dados e para a representação visual dos mesmos nos sistemas in-
formáticos. Inúmeros artigos científicos nesta área apresentam novas e mais eficazes e/ou efi-
cientes formas de desenhar gráficos: por exemplo, como reduzir o número de cruzamentos de
linhas de um diagrama de rede (“node-link diagram”), ou como desenhar “treemaps” interac-
tivos auto-redimensionáveis.

Algoritmos de Inteligência Artificial
Já há muito que se utilizam algoritmos de IA na procura de soluções para problemas e na op-
timização de soluções. As redes neuronais e a busca A* são disso exemplos. A componente
de tratamento e agregação de dados de uma aplicação de Visualização de Informação pode
beneficiar destes processos, e esta é uma linha de investigação que certamente continuará a
ser explorada. Esta temática torna-se mais rica enquanto matéria de estudo quando se começa
a investigar a relação entre processos de decisão humanos e processos de decisão da máquina.

Avaliação
O desenvolvimento de metodologias, instrumentos e estratégias para a avaliação de sistemas
e instâncias de Visualização de Informação é outra área que recentemente tem sido o foco de
muita da investigação publicada nas revistas da especialidade.65

A avaliação traz benefícios a dois níveis distintos: por um lado, avaliando casos particulares
de Visualização de Informação, permitirá determinar a eficácia e a eficiência das visuali-
zações, o que poderá levar ao melhoramento dessas mesmas e das técnicas utilizadas no de-
senvolvimento de aplicações de Visualização de Informação em geral; por outro lado, produ-
zindo um sistema de avaliação objectivo, com métricas devidamente quantificadas, permitirá
demonstrar não só o valor de determinadas técnicas de visualização, como permitirá também
demonstrar de forma inequívoca as mais-valias oferecidas pela própria Visualização de Infor-
mação enquanto disciplina.

65. Uma seleção até bastante criteriosa leva-nos aos seguintes trabalhos: Juarez et al., 2000; Freitas et al., 2002; Ghoniem
et al., 2004; Fekete e Plaisant, 2004; Ardito et al., 2006; Acevedo e Laidlaw, 2006; Bautista e Carenini, 2006; Jinwook
e Shneiderman, 2006; Ahern et al., 2007; Cawthon e Moere, 2007; Acevedo et al., 2008; Adnan et al., 2008; Bautista e
Carenini, 2008; Bertini et al., 2008; Faisal et al., 2008; Ghanbari, 2008; Huang et al., 2008; Hyunmo et al., 2008;
Isenberg et al., 2008; Joshi et al., 2009; Asimakopoulos et al., 2009; Everts et al., 2009; Goodall, 2009.
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Parte II: Para um corpo teórico de suporte à Visualização de Informação
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Capítulo 3: Intersecção entre Design e Visualização de Informação

“The words design, machine, technology, ars and art are closely related to one
another, one term being unthinkable without the others, and they all derive from the

same existential view of the world. However, this internal connection
has been denied  for centuries (at best since the Renaissance).”

— Vilém Flusser

Apresentamos neste capítulo teorias e metodologias associadas ao Design e à Comunicação
Visual que se afiguram como potenciais contributos tanto para a prática da Visualização de
Informação como para a construção de um corpo teórico de suporte à Visualização de Infor-
mação como disciplina.

Em primeiro lugar, focamos algumas teorias da Comunicação Visual, que na sua maioria co-
meçam como um conjunto de prescrições heurísticas que mais tarde são apropriadas pela Psi-
cologia da Gestalt, e mais recentemente explicadas pela psicologia experimental e até pela
neurologia. Estas teorias da Comunicação Visual apresentam no entanto um outro tipo de lei-
tura, para além da causalidade fisiológica célula/campo receptivo também já aqui focada, e
que acabou por vir a validar muitas das teorias da Gestalt: estamos a entrar no domínio dos
fenómenos sensíveis, e num campo em que a significação emerge do encontro entre os fluxos
de informação e a receptividade/sensibilidade das células do nosso organismo. Queremos
com isto dizer que encontramos aqui o gérmen da interacção.

Em seguida, apresentamos as teorias e metodologias do Design mais marcantes e que, na nos-
sa opinião, podem contribuir para uma melhor compreensão da Visualização de Informação,
para a sua prática e para o seu corpo teórico. Não poderíamos deixar de referir em primeiro
lugar as teorias que se vêm a desenvolver em torno de um debate epistemológico sobre o De-
sign. Esta questão é fundamental para o presente estudo porque por um lado estabelece a na-
tureza do Design, e por outro porque nos vai fornecer argumentos para reforçar a ideia de que
a Visualização de Informação se pode situar dentro do campo do Design.
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3.1. Teorias da comunicação visual

3.1.1. A atracção pelo Belo
Estudos empíricos indicam que o aspecto mais agradável de um artefacto faz com que este
seja percepcionado como sendo de mais fácil utilização e tenha uma maior probabilidade de
ser utilizado do que um artefacto cujo aspecto é menos agradável (Kurosu e Kashimura,
1995). A preferência por objectos cujos contornos sejam mais suaves do que angulares foi
também estudada e comprovada recentemente (Bar e Neta, 2006).66

No que diz respeito à Visualização de Informação, muitos estudos têm sido publicados sobre
a relação entre a eficácia e a usabilidade de sistemas de Visualização de Informação e aquilo
a que chamaremos (à falta de melhor termo, e por reconhecida influência anglófona das pu-
blicações da especialidade) a vertente estética: Cleveland apresenta um método automatizado
de produção de visualizações que pretende “(...) reproduce variations to a design specification
based on preset inputs which offer variety in layout without the loss of design aesthetics.”
(Cleveland, 2010:3) Viegas e seus colegas do projecto Many Eyes apresentaram por sua vez
no software Wordle “(...) algorithms used to balance various aesthetic criteria and create the
distinctive Wordle layouts” (Viegas et al., 2009). Ainda no âmbito do projecto Many Eyes,
Byron e Wattenberg apresentaram métodos para a produção de gráficos estratificados (sta-
cked graphs) com particular ênfase na relação entre “(...) considerations of aesthetics and le-
gibility.” (Byron e Wattenberg, 2008:1245) No mesmo sentido, Flower e colegas desenvolve-
ram um método para produzir diagramas de Euler baseado em princípios estéticos, e
afirmam: “Aesthetic layout metrics have been found to be useful in graph drawing algori-
thms, which use metrics motivated by aesthetic principles that aid user understanding of dia-
grams.” (Flower et al., 2003)

Cawthon e Moere (2007) relacionaram métricas de usabilidade com o nível de satisfação em
termos estéticos que diferentes métodos de visualização de informação proporcionam, e
Zhang (2007) incentiva os profissionais da Visualização de Informação a aprender técnicas
vindas da pintura, enumerando principalmente as teorias provindas da psicologia da Gestalt, e
afirmando que “Information visualization as a discipline can benefit from the techniques suc-
cessfully used in art and science disciplines.” Colin Ware e colegas também apresentaram es-
tudos empíricos sobre a eficácia e eficiência cognitiva de certo tipo de visualizações, de acor-

66. Os autores do referido estudo escolheram silhuetas sem significado, letras isoladas, e objectos reais sem conotações
negativas ou positivas (por exemplo, sofá, relógio de pulso), que utilizaram como estímulos em duas versões: uma
versão de contornos mais angulares e outra idêntica mas de contornos mais suaves. A tarefa testada não consistia na
comparação: apenas uma das versões era utilizada como estímulo para o mesmo sujeito, a quem era pedido que reagisse
dizendo “gosto” ou “não gosto.” As respostas foram significativamente mais positivas para os objectos e silhuetas de
contornos mais suaves. Note-se ainda que a média de tempos de resposta foi sensivelmente a mesma para as duas
categorias de objectos, e que os resultados para os estímulos sem significado foram consistentes com os resultados para
os estímulos com objectos reais, 

- 46 -



do com os princípios da pregnância da psicologia da percepção visual da Gestalt (Ware et al.,
2002).

3.1.2. Psicologia Gestalt e regras de composição visual
A psicologia da Gestalt67 forneceu um conjunto de interpretações da percepção visual sob a
forma de “leis.” Estas, apesar de na sua maior parte se constituirem como um conjunto de
tautologias, contribuiram para a compreensão de determinados fenómenos perceptivos, bem
como para a utilização dos mesmos em prol da comunicação visual. Curiosamente, muitas
das “intuições” da psicologia da Gestalt seriam mais tarde validadas com a descoberta do
campo perceptivo e da selectividade das células nervosas dedicadas à percepção (cf. 1.3.2.,
pp.16-18).

A principal lei da percepção para a psicologia da Gestalt é a lei da simplicidade, que diz que
qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal forma que a estrutura resultante é tão
simples quanto as condições dadas o permitem (Arnheim, 1954:47). Os preceitos mais im-
portantes para a comunicação visual são os chamados princípios de agrupamento, que consis-
tem nos princípios de proximidade, semelhança, fechamento, boa forma, boa continuação, e
destino comum. Todos eles estão directamente subordinados à lei da simplicidade. Inclusiva-
mente, os únicos modelos matemáticos com um mínimo de sucesso na quantificação de valo-
res estéticos são modelos baseados na formulação de Birkhoff,68 que relaciona ordem com
complexidade — o que demonstra a relativa importância da simplicidade para a percepção e
para a fruição estética.69

Outras formulações têm sido utilizadas no domínio da composição visual, tais como a regra
de ouro e a série de Fibonacci, que traduzem relações quantitativas já há muito utilizadas nas
artes. A regra de ouro, por exemplo, expressa uma relação encontrada em inúmeras formas da
natureza e, consequentemente, traduz uma relação que é considerada natural. Outras heurísti-
cas provenientes da comunicação visual, tais como a regra dos terços, a forma de encontrar o
centro óptico de uma página, ou ainda o espaçamento óptico (por oposição ao espaçamento
geométrico), constituem outras tantas regras comuns que fazem parte da “caixa de ferramen-
tas” de qualquer profissional da comunicação visual, que são transmitidas através de uma
educação artística formal e dificilmente são conhecidas por profissionais de outras áreas que
não detenham formação artística. São no entanto conhecimentos que se revelam úteis na ava-

67. A teoria da Gestalt terá sido criada pelo filósofo austríaco Christian von Ehrenfels, num ensaio publicado em 1890. A
teoria Gestalt a que nos referimos não é propriamente esta teoria filosófica, mas o conjunto de princípios da psicologia
da percepção que esta influenciou, desenvolvidos na escola de Berlim por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt
Koffka nos princípios do séc. XX. A psicologia da percepção da Gestalt caracteriza-se por uma abordagem holística,
que considera o fenómeno da percepção de um objecto no seu todo: a experiência do todo é algo que emerge como uma
entidade autónoma, que é mais do que a soma das suas partes constituintes.

68. Birkhoff, 1933.

69. Cf. Rigau et al., 2008.
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liação de sistemas e aplicações de Visualização de Informação70 (conhecimentos que frequen-
temente fazem parte até daquilo que é o conhecimento tácito do indivíduo, e como tal não
chegam a ser formulados de forma consciente71).

3.1.3. Utilização da cor
Algumas investigações e levantamentos (e.g., Borland e Taylor, 2007) têm vindo a demons-
trar que a utilização da cor na Visualização de Informação nem sempre é feita de forma crite-
riosa. Alguns estudos (Byron e Wattenberg, 2008; Cawthon e Moere, 2007; Lujin et al.,
2008) têm focado a utilização da cor e até tentado quantificar as mais-valias que a consciên-
cia “estética” da utilização das cores e outros elementos visuais podem trazer às aplicações de
Visualização de Informação.

Diversos outros autores referem a cor como sendo uma das “variáveis visuais,” que deverá
ser utilizada de forma a representar factores qualitativos. A maioria destes estudos não refe-
rem (ou não exploram o facto de) que a cor é em si mesma resultado de algo mensurável, que
poderíamos representar através de variáveis quantitativas, pois a cor é a sensação produzida
por determinada quantidade de luz, com uma determinada composição espectral. Talvez mais
importante ainda, será o facto de que uma cor qualquer é na realidade parte de um conjunto
finito (delimitado, como é sabido, pela radiação Ultravioleta e pela radiação Infravermelha), o
que implica que qualquer cor tem uma cor complementar — o que por sua vez significa que,
ao utilizar cores complementares para representar duas entidades diferentes estaremos
forçosamente a representar antagonismo entre elas.

Outras características das cores, sendo de quantificação mais difícil, fazem parte do já referi-
do conhecimento implícito dos especialistas das áreas da comunicação e das artes visuais.
Com efeito, certas categorizações poderão ser quantificadas (por exemplo, a distinção entre
cores quentes e cores frias), ou até obtidas através de dados estatísticos (como por exemplo,
determinar a cor mais utilizada numa determinada cidade, ou a cor mais popular para uma de-
terminada faixa demográfica), mas até agora não se encontra qualquer formalismo matemáti-
co que possa substituir o critério de um especialista (Acevedo et al., 2008).

3.2. Teorias do Design

O Design é uma disciplina relativamente jovem, e as teorias sobre o Design enquanto disci-
plina ainda mais. Este tema só terá recebido atenção generalizada da comunidade após a pri-
meira conferência sobre metodologias do Design, entitulada "The Conference on Systematic
and Intuitive Methods in Engineering, Industrial Design, Architecture and Communications"
em 1962.

70. Cf. Acevedo et al., 2008; Freitas et al., 2002; Curby e Gauthier, 2010; Goldstone et al., 2010; Joshi et al., 2009.

71. Cf. Gooding, 1992; Gray e Malins, 2004; Van Sommers, 1984.
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As linhas de pensamento que em seguida se apresentam afiguram-se-nos como importantes
em duas vertentes: em primeiro lugar, apresentam o Design como um campo dentro do qual
podemos situar a Visualização de Informação; em segundo lugar, apresentam os designers
como protagonistas de uma actividade em si mesma coincidente com as actividades para as
quais a Visualização de Informação surge como uma ferramenta. Ou seja, a Visualização de
Informação, sendo a parte visível de uma formulação para a resolução de um problema, é
exactamente o tipo de coisa que é suposto ser feito por designers. Tanto assim é, que um estu-
do recente comprova a eficácia do pensamento dos profissionais da comunicação visual na
análise e predição da eficiência de diferentes métodos de visualização de informação aplica-
dos na prática (Acevedo et al., 2008).

Sobre aquilo que é o Design, ou a actividade de um designer, partilhamos da opinião de John
Chris Jones:

The view put forward here is that designing should not be confused with art, with science, or
with mathematics. It is a hybrid activity which depends, for its successful execution, upon a
proper blending of all three and is most unlikely to succeed if it is exclusively identified with
any one. The main point of difference is that of timing. Both artists and scientists operate on
the physical world as it exists in the present (whether it is real or symbolic), while mathemati-
cians operate on abstract relationships that are independent of historical time. Designers, on
the other hand, are forever bound to treat as real that which exists only in an imagined future
and have to specify ways in which the foreseen thing can be made to exist.
[Jones, 2009:80]

Exactamente devido à complexidade (e riqueza) que este carácter assíncrono traz ao Design,
somos obrigados a abordar este assunto de vários pontos de vista diferentes.

3.2.1. O Design como resposta a problemas perversos
Independentemente do domínio específico em que trabalha, a actividade do designer constitui
uma tarefa detentora de uma complexidade inerente que já foi classificada como “perversa”
(wicked) por vários autores (Buchanan, 2009). O conceito de problema perverso implica que
qualquer passo que se dê no sentido de solucionar o problema vai no entanto revelar novos
problemas, por sua vez potencialmente mais complexos do que o problema original. Vejamos
as características que são atribuídas aos problemas perversos por John Chris Jones, o autor
que lançou este conceito (Jones, 2009):

1) Um problema perverso não tem uma formulação completa e definitiva.
2) Um problema perverso não tem um fim definido.
3) As soluções para um problema perverso não são classificáveis como verda-

deiras ou falsas mas sim como boas ou más.
4) Não há um método definitivo de testar a solução para um problema perverso.
5) Cada solução para um problema perverso é única, porque não há a possibili-

dade de se avançar por tentativa e erro — cada abordagem tem a sua própria
validade.
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6) Um problema perverso não possui um conjunto pré-estabelecido de soluções
certas.

7) Cada problema perverso é essencialmente único.
8) Cada problema perverso pode ser visto como sintoma de um outro problema

perverso.
9) A existência de uma discrepância na representação de um problema perverso

pode ser explicada de várias formas: a escolha da explicação determina a na-
tureza da solução.

10)O designer não tem o direito de estar errado.

Jones afirma ainda que a instabilidade do problema que o designer deve solucionar é o que
torna a actividade tão diferente das outras actividades humanas (e tão interessante):

(...) The fundamental problem is that designers are obliged to use current information to pre-
dict a future state that will not come about unless their predictions are correct. (...) It is as if
during a game of chess, one could choose to switch, or be obliged to switch, to a game of sna-
kes and ladders. This instability of the problem is what makes designing so much more diffi-
cult and more fascinating than it may appear to someone who has not tried it.
[Jones, 2009:79]

Diríamos então que a principal incumbência do designer é definir um problema ao mesmo
tempo que o resolve. É esta característica que está na base de muitos equívocos e relatos jo-
cosos sobre os designers e sobre o Design.72 Foi ancorado nesta charneira que Donald Schon
se debruçou na análise daquilo que denomina “prática reflexiva”:

The practitioner makes his hypotheses come true. He acts as though his hypotheses were in
the imperative mood. He says, in effect, “Let it be the case that X...”, and shapes the situation
so that X becomes true. (...) The practitioner violates the canon of controlled experiment, whi-
ch call for objectivity and distance. (...)
[Schon, 1991:149]

Schon apresenta como factor estruturante fundamental da actividade do “praticante reflexivo”
a capacidade de reformular os problemas, à medida que os tenta resolver.

3.2.2. O Design como criação de interfaces
Um interface é um elemento de ligação; um intermediário, uma zona de fronteira. Há muito
que Gui Bonsiepe avançou com o conceito de “design como interface,” mais precisamente
com a ideia de que a actividade do design consiste em criar interfaces. O que entende por in-
terface é bem explícito no exemplo seguidamente citado:

72. “Pergunta: quantos designers são necessários para mudar uma lâmpada? Resposta: tem mesmo de ser uma
lâmpada?” — anedota que resume de forma magistral esta problemática. Não esqueçamos que certamente um dia
chegará em que não só não será mais necessário mudar as lâmpadas, como estas serão até peças de museu. Quando esse
dia chegar, o designer da anedota perguntará “afinal, quem é que tinha razão?”
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An object only meets the criteria for being called a scissors if it has two cutting edges. (...)
But before the two cutting edges can become the artefact ‘scissors’ they need a handle in or-
der to link the two active parts to the human body. Only when the handle is attached is the ob-
ject a pair of scissors. The interface creates the tool.
[Bonsiepe, 1992:30]

Curiosamente, Herbert Simon já apresentara uma noção semelhante, a do artefacto como in-
terface (Simon, 1996:6), com uma subtil distinção (talvez inspirada na noção de encapsula-
mento existente nas linguagens de programação por objectos): o interface será a ligação entre
um determinado funcionamento interno (que desconhecemos) e a utilização que damos ao ar-
tefacto. Mas Bonsiepe (tal como Simon, e mesmo antes de apresentar o exemplo acima cita-
do) faz questão de deixar claro que não está a falar apenas de ferramentas ditas “materiais”:

(...) It should be emphasized that the interface is not a material object, it is the dimension for
interaction between the body, tool and purposeful action. This is not only true of material ar-
tefacts but also for semiotic artefacts, for instance, information in communicative action. This
is the essential domain of design. (...)
[Bonsiepe, 1992:29]

É evidente que sem interface a ferramenta não pode existir enquanto tal. A lucidez desta aná-
lise parece-nos inegável. No entanto, temos duas objecções à argumentação de Bonsiepe. A
primeira vai no sentido de uma maior clareza na definição do conceito de interface, que con-
sequentemente poderá contribuir para uma maior clareza na definição do papel do designer.
A subtil distinção que se nota quando Bonsiepe diz que o interface é a dimensão onde ocorre
a interacção entre o corpo, a ferramenta e a acção intencional, parece-nos insuficiente e pro-
pensa à confusão, uma vez que o conceito de interface se confunde com o de interacção. As-
sim, para clarificar estas definições, consideramos que:

1) O interface é o conjunto de todos os componentes materiais que possibilitam a li-
gação entre a ferramenta e a acção intencional;

2) A interacção consiste em todo o processo de utilização efectiva da ferramenta em
questão, através do seu interface;

Note-se que a segunda definição acima só está completa com a salvaguarda final “através do
seu interface.” Esta condição é fundamental: se, por exemplo, pegarmos na ponta de uma te-
soura fechada e utilizarmos a extremidade das pegas para martelar um prego, não estamos a
utilizar a ferramenta para o uso que foi criada, logo estamos a ignorar por completo o seu in-
terface, ou então a criar um novo.73

Na primeira definição acima enumerada estamos a incluir na categoria de “componentes ma-
teriais” todos os componentes do sistema simbólico — mesmo aqueles que são habitualmente
considerados imateriais, e que Bonsiepe na segunda citação acima refere como ”artefactos se-

73. Esta última abordagem é no entanto matéria extremamente interessante e fértil para outros estudos que a possam
aprofundar.
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mióticos.” Consideramos que, no fundo, mesmo estes são afinal componentes materiais, subs-
crevendo o ponto de vista de Simon sobre sistemas simbólicos:

A physical symbol system holds a set of entities, called symbols. (...)
Symbol systems are called “physical” to remind the reader that they exist as real-world devi-
ces, fabricated of glass and metal (computers) or flesh and blood (brains). In the past we have
been more accustomed to thinking of the symbol systems of mathematics and logic as abstract
and disembodied, leaving out of account the paper and pencil and human minds that were re-
quired actually to bring them to life. Computers have transported symbol systems from the
platonic heaven of ideas to the empirical world of actual processes carried out by machines or
brains, or by the two of them working together.
[Simon, 1996:22-23]

A segunda objecção que temos à argumentação de Bonsiepe será talvez uma questão de dife-
rentes pontos de vista em relação à profundidade a que uma atitude de design (e do designer)
deve penetrar. Gui Bonsiepe argumenta que o papel do designer será construir o interface,
sendo este a ligação entre o utilizador e uma acção que o mesmo pretende executar. Ou seja,
o que considera como ponto de partida (o problema que carece de solução) será sempre uma
tarefa em particular que um indivíduo (ou um colectivo) pretende executar. Mas procuremos
ir mais longe: não será o ponto de partida desejável (para um projecto de design) o objectivo
inicial que levou o indivíduo a acreditar que tem de executar aquela tarefa? Porque a própria
tarefa que se pretende executar é já uma solução, ainda que parcial. Retomando o exemplo da
tesoura, o que o utilizador realmente pretende não é “uma tesoura,” mas sim um determinado
resultado: o utilizador quer é cortar uma folha de papel ou uma peça de tecido, por exemplo.
Voltamos aqui à questão da solução do problema ter de ser expressa simultaneamente com a
formulação do mesmo. Compreende-se que após a retirada das posições modernistas do cam-
po teórico do design este tipo de argumentação seja evitado, pois contém um elemento viru-
lento que, se levado ao extremo, pode rapidamente transformar-se na atitude totalitarista de
impor aos utilizadores aquilo que se acredita ser a resposta às suas necessidades, sem a inter-
venção dos interessados. Por outro lado, constitui uma limitação tremenda pensar a atitude de
design como tendo o objectivo único e exclusivo de fornecer aos utilizadores a ferramenta
para executar uma determinada acção ou tarefa em particular. Esta questão é mais pertinente
ainda quando se fala em inovação: se a invenção da tesoura constituiu um acto de design que
criou uma ferramenta inovadora, não terá a inovação começado no momento em que se cons-
tatou a necessidade de uma nova ferramenta de corte até aí inexistente? Se, por absurdo, a
abordagem à inovação não funcionasse desta forma, é provável que a nossa espécie não tives-
se sequer chegado à idade da pedra lascada.

The terms ‘innovation’ and ‘design’ partly overlap. But they cannot be treated as synony-
mous. Design, as it is understood in this context, means a particular form of innovative action
that focuses on the concerns of a community of users. Design without innovative components
is an evident contradiction. But innovative action, which creates something new, something
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that did not exist before, is not sufficient to describe all the aspects of design. For that reason
the idea of concerns needs to be introduced, and this establishes a link with ethics.

[Bonsiepe, 1992:35]

Será então que o pensamento de design começa quando se enceta a criação da ferramenta ou
quando se cria o seu interface? Ou, por outro lado, quando se determina a tarefa que se deve
executar para atingir o objectivo? Há também quem advogue que o projecto deve começar
com a identificação de necessidades (Preece et al., 2002). Partilhamos destes princípios, com
a ressalva de que se deverá observar o máximo de rigor e cuidado para:

1) identificar necessidades reais;
2) que estas pertençam ao domínio do problema que se pretende resolver;
3) que sejam estabelecidas as prioridades devidas para cada uma das necessidades que

se pretende suprir.

Esta filosofia projectual de identificação de necessidades dá também resposta ao problema
mencionado por Bonsiepe na última frase da citação acima, “(...) the idea of concerns needs
to be introduced (...),” pois quando falamos em necessidades estamos a referir-nos às neces-
sidades74 de todas as partes interessadas e não às necessidades exclusivas e imediatas dos
utilizadores directos da solução que se irá propor. Um exemplo muito claro é o dos sistemas
de segurança para crianças introduzidos no design de embalagens de medicamentos, isqueiros
e outros produtos cujos utilizadores-alvo são os adultos, mas cujo domínio do problema en-
volve como parte interessada as crianças, e as suas necessidades (dentro do domínio do pro-
blema) traduzem-se em requisitos do projecto. Verifica-se que a introdução não só do concei-
to de necessidades como também do conceito de parte interessada vai no sentido de
responder a preocupações como as manifestadas por Bonsiepe na parte final do texto acima
citado: todas as preocupações éticas podem ser definidas como necessidades sociais, desde
que a Sociedade seja introduzida no projecto como parte interessada. A título de exemplo, re-
fira-se que assistimos recentemente à transformação das preocupações ecológicas em preocu-
pações de sustentabilidade. Apesar de o conceito de ecologia implicar o conceito de sustenta-
bilidade, este último está directamente ligado à necessidade de preservação da espécie
Humana, constituindo-se assim como um problema no domínio do qual estamos inequivoca-
mente colocados como parte interessada. A distinção semântica pode ser subtil, mas revela
uma diferença de atitude: enquanto a postura ecologista coloca a tónica no geral que influen-
cia o particular, a postura da sustentabilidade coloca a tónica no particular, que é influencia-
do pelo geral. Assim, a mensagem centrada na sustentabilidade poderá tocar-nos mais pes-
soalmente do que a mensagem centrada na ecologia. Pode não o parecer, mas este é um
exemplo de uma atitude de design — design de comunicação, mais propriamente. E manifes-
ta a mesma filosofia daquilo a que se chama user-centered design: centrar os objectivos pro-
jectuais nos problemas particulares dos utilizadores.

74. Pertinentes, ou seja, pertencentes à mesma problemática.

- 53 -



No domínio específico do nosso objecto de estudo, notamos que (no universo digital em que
a Visualização de Informação é produzida e utilizada) o problema dos interfaces e da inte-
racção se agudiza, em comparação com os problemas homólogos no universo que denomina-
remos como universo pré-digital (vulgo “mundo real” ou “mundo físico”). Isto porque esta-
mos a falar de um universo exclusivamente composto de transacções simbólicas, e no
domínio do simbólico (quase) tudo é possível. No universo pré-digital estamos sempre limita-
dos por uma série de constrangimentos físicos (modelizados, por exemplo, pelas leis de
Newton) que no universo digital se eclipsam. Isto significa que, por exemplo, enquanto que
num projecto arquitectónico não se pode ignorar a lei da gravidade sem sofrer consequências
catastróficas imediatas, já numa aplicação de Visualização de Informação que ignore todas as
prescrições e boas práticas, muitas das consequências não serão imediatamente perceptíveis.
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Capítulo 4: Taxonomia da Visualização de Informação

“Things should be made as simple as possible, but no simpler.”

— Albert Einstein

Neste último capítulo apresentamos uma taxonomia da Visualização de Informação. Começa-
mos com algumas considerações prévias sobre os objectivos que pretendemos atingir com
uma taxonomia da Visualização de Informação e sobre os cuidados que observámos no de-
senvolvimento da mesma.

Segue-se uma análise exaustiva dos principais contributos anteriores no mesmo campo. Dei-
xamos de fora alguns trabalhos recentes que traçam extensas taxonomias, mas que na verdade
não se limitam ao campo da Visualização de Informação tal como aqui o delimitamos, pois
vão muito mais longe, constituindo-se mais como teorias da Comunicação Visual do que
como taxonomias específicas da Visualização de Informação, muito para além do âmbito do
presente estudo.

Apresentamos depois uma análise das entidades e processos implicados na prática actual da
Visualização de Informação, para os quais tentamos estabelecer definições. Terminamos com
a apresentação do modelo de taxonomia proposto, seguido de exemplos da aplicação do mes-
mo para a classificação e desenvolvimento de aplicações de Visualização de Informação.

- 55 -



4.1. Considerações prévias

4.1.1. Porquê desenvolver uma taxonomia?
Pretende-se aqui desenvolver uma taxonomia sistemática, ao espírito das taxonomias actuais
da biologia, e não uma taxonomia baseada na análise superficial dos aspectos exteriores do
nosso objecto de estudo.75 As razões que sustentam a necessidade de desenvolver uma taxo-
nomia prendem-se com os seguintes objectivos:

1) Identificar
2) Analisar
3) Comparar
4) Conceber
5) Inovar

Identificar e caracterizar aplicações de Visualização de Informação
Uma taxonomia facilitará a identificação e a caracterização de instâncias particulares de Vi-
sualização de Informação. Quando uma instância corresponde às categorias da taxonomia,
então será facilmente identificada. A identificação e caracterização permitem por sua vez a
classificação. Quando uma instância é identificada é mais fácil de caracterizar: parte-se do
princípio de que, se uma instância pertence a uma determinada categoria, logo essa instância
terá as características já anteriormente estabelecidas para todas as instâncias dessa categoria.

Fomentar uma análise sistemática da Visualização de Informação
O exercício de criar uma taxonomia obriga a uma análise sistemática do domínio em estudo.
Depois de criada, a utilização da taxonomia obriga ao teste sistemático e recorrente da mes-
ma, bem como à repetida análise do seu domínio de aplicação.

Os paradoxos e demais problemas que surjam na utilização de uma taxonomia obrigam a que
a mesma seja reajustada, tanto no sentido de uma maior generalização como no sentido inver-
so, de maior detalhe. Quando em presença de algo que é claramente uma instância de Visuali-
zação de Informação mas que não se consegue classificar contra a taxonomia, então temos
um paradoxo. Os paradoxos podem implicar:

75. Uma taxonomia, neste contexto, é um sistema de classificação. A taxonomia surgiu nas Ciências Naturais como um
método sistemático de classificar e designar os seres vivos. O sistema taxonómico mais recente é a filogenética, que se
baseia nas relações genéticas entre as espécies. O que se pretende com a taxonomia aqui desenvolvida é também
desenvolver categorias baseadas em características fundamentais no nosso objecto de estudo, ao invés de uma simples
catalogação das ocorrências particulares com que eventualmente nos deparamos, tal como aconteceu no passado em
relação às primeiras taxonomias das Ciências Naturais, em que os animais eram classificados, por exemplo, de acordo
com o seu modo de locomoção.
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1) Nada: assume-se que a taxonomia proposta é válida para um domínio dentro do 
qual esse caso particular não se encontra.76

2) Que há algo de errado com aquela instância em particular ou na análise da 
mesma. No primeiro caso, a taxonomia não será aplicável a essa instância, por esta 
última ser anómala, no segundo caso terá falhado a análise, pelo que deverá ser 
repetida.
3) Que há algo de errado com a taxonomia — que, como tal, deverá ser revista.

Produzir um referencial que permita comparar diferentes aplicações de Visualização de
Informação
Se uma taxonomia permite identificar e caracterizar instâncias diferentes, logo fornece-nos
também uma ferramenta para comparar instâncias diferentes de aplicações de Visualização de
Informação. Esta comparação pode ter resultados quantitativos e/ou qualitativos. Pode, por
exemplo, servir para determinar quantas variáveis uma visualização pode apresentar em si-
multâneo, ou que tipo de dados podem ser visualizados através de uma determinada tipologia
de visualização.

Conceber aplicações de Visualização de Informação sobre modelos já estudados
Uma taxonomia poderá resultar também num repositório de modelos já identificados e carac-
terizados. Para construir uma qualquer aplicação de Visualização de Informação é necessário
conceber um modelo teórico dessa aplicação. A taxonomia pode fornecer esse modelo.

Inovar
Finalmente, uma taxonomia neste campo permite também identificar territórios não explora-
dos. Se o processo de desenvolvimento da taxonomia for sistemático, então pode ser que se
encontrem modelos teóricos que ainda não foram implementados. Um pouco a exemplo do
que aconteceu com a Tabela Periódica dos Elementos77 (). Por outro lado, a inovação também
poderá fazer uso de uma taxonomia por oposição à mesma: explorando situações fora dos
próprios limites do modelo proposto pela taxonomia (i.e., explorando os seus paradoxos).

4.1.2. Taxonomia não é heurística
Como já acima referido, para desenvolver uma taxonomia não basta analisar e classificar as
soluções existentes. Tal abordagem resultará inevitavelmente num sistema superficial de clas-
sificação, demasiado permeável aos equívocos e agarrado à prática corrente. Se o objectivo é
compreender (para além de descrever) então impõe-se o desenvolvimento de um modelo de
alto nível que possa expressar o panorama existente, uma teoria que abarcará as situações ac-
tuais e, eventualmente, situações ainda por explorar.

76. Esta não será no entanto a melhor das atitudes, pois vira as costas ao conhecimento. Como tal só deve ser tomada se a
adopção de qualquer outro tipo de atitude implicar desvantagens práticas.

77. Caso de excelência das implicações cognitivas das alterações de representação. Cf. secção 2.3.2., pp.37-39.
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Temos recentemente assistido à crescente popularidade da expressão design patterns,78 que
pode ser confundida com uma taxonomia. A filosofia por trás do conceito aqui apresentado é
a inversa: enquanto que design patterns designará pouco mais do que um “catálogo” de tipo-
logias, que resulta da análise e classificação das práticas habituais dentro de uma determinada
área de actividade, o que procuramos com o desenvolvimento de uma taxonomia é uma análi-
se (das práticas comuns mas também dos processos e entidades implicadas) que possa produ-
zir um quadro conceptual que sirva para orientar a prática futura.

4.1.3. Critérios de coerência interna e externa
Consideramos que um trabalho no campo da Visualização de Informação deve, sempre que
possível, utilizar as próprias ferramentas da Visualização de Informação e recorrer aos seus
próprios princípios para produzir novas ferramentas quando as existentes são insuficientes.
Isto significa que uma taxonomia no campo da Visualização de Informação deverá ser obriga-
toriamente visualizável. Ou seja, o resultado final deverá assumir a forma de uma visuali-
zação completa e suficiente para comunicar a taxonomia em questão e os princípios que lhe
assistem. Seria uma contradição apresentar uma taxonomia da Visualização de Informação
impossível de ser comunicada visualmente (i.e., uma taxonomia da Visualização de Infor-
mação que requeira um manual de instruções estará provavelmente errada, ou então compro-
vará que, afinal, a Visualização de Informação terá uma aplicação muito limitada).

O princípio de coerência implica neste caso não só coerência interna, mas também um com-
promisso de coerência intertextual com todas as instâncias de Visualização de Informação
que exprimem por sua vez taxonomias aplicadas noutras áreas (desde que estas tenham sido
devidamente validadas). Queremos com isto dizer que, se por exemplo pretendermos criar
uma “Tabela Periódica da Visualização de Informação” deveremos certificar-nos de que os
critérios que lhe assistem são coerentes com a original Tabela Periódica dos Elementos, que
será talvez o exemplo de Visualização de Informação mais bem-sucedido de todos os
tempos.79

78. A recorrente utilização do termo “design patterns” (que em português se traduz por “tipologias”) dever-se-á talvez à
maior notoriedade que o universo das ciências da computação tem gozado nas duas últimas décadas, pois é no domínio
da programação de computadores (e principalmente nas linguagens de programação por objectos) que a teoria e a
utilização de “design patterns” tem tido maior exposição, tanto em artigos científicos, como em livros técnicos e na
internet em geral. Esta expressão foi no entanto cunhada por Christopher Alexander, arquitecto que publicou em A
Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (1977) um catálogo de cerca de 250 soluções arquitectónicas
comuns. É provável que para alguns leitores o conceito de design patterns seja em tudo equivalente ao conceito de
taxonomia e a diferença seja apenas de linguagem. Não podemos no entanto deixar de clarificar esta nossa posição.

79. Estamos neste parágrafo a referir-nos ao trabalho de Lengler e Eppler, 2007, que, apesar de reconhecerem no corpo do
artigo as limitações do seu estudo, não se inibiram de produzir um simulacro da Tabela Periódica dos Elementos. Esta
atitude, à luz do que aqui já se disse sobre a relação entre representação e poder, e tendo em conta o contexto em que é
produzido e apresentado (investigação científica) não poderá deixar de ser considerada no mínimo questionável — o
que em nossa opinião compromete um trabalho de levantamento e racionalização louvável, que de resto não deixa de
ser útil para a própria disciplina da Visualização de Informação.
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4.2. Contributos anteriores

4.2.1. Contributos pioneiros
O trabalho de William Playfair (já aqui referido na secção 2.3.2., pp.37-39) foi um contributo
essencial pois é-lhe creditada a invenção de algumas das mais utilizadas tipologias de gráfi-
cos estatísticos, como o gráfico de linhas, o gráfico de barras e o gráfico sectorial (pie chart,
ver fig.8, pág.32), ou ainda as chamadas séries temporais.

Willard Cope Brinton, no princípio do séc.XX, publicou duas obras sobre estatística e gráfi-
cos, Graphic methods for presenting facts (1914), e Graphic Presentation (1939). Embora
não tenha apresentado uma taxonomia formal, a sua primeira obra acima referida constitui
um manual prático para a Visualização de Informação, e em Graphic Presentation apresenta
um extenso trabalho de recolha que, não sendo ainda uma reflexão suficientemente sistemáti-
ca, não deixa de ser impressionante. Esta última obra de Brinton é um repositório de uma
grande quantidade de soluções gráficas de comunicação de dados (principalmente quantitati-
vos, mas não só) e também um esforço pioneiro de teorização sobre as práticas apresentadas.

Fig. 19: Excerto de Graphic methods for presenting facts, Willard Cope Brinton, 1914.
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Fig. 20: Willard Cope Brinton, Graphic Presentation (1939). Nesta página, conselhos práticos e exemplos
para o uso da cor.

Fig. 21: Willard Cope Brinton, Graphic Presentation (1939). Gráficos circulares.
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Jacques Bertin terá sido o primeiro a sistematizar de forma suficientemente credível e com-
pleta as metodologias de desenvolvimento de representações visuais de informação qualitati-
va e quantitativa.80 O seu trabalho foi particularmente influente para a adopção generalizada
das chamadas variáveis visuais (fig.22, pág.61) no seio da cartografia temática e da apresen-
tação gráfica de dados estatísticos, e para estabelecer as melhores práticas para a represen-
tação visual de informação. As classificações apresentadas no trabalho de Bertin são princi-
palmente tópicas, e relevantes em aplicações específicas de determinadas particularidades
perceptuais da visualização. São no entanto classificações elementares que iremos recorrente-
mente encontrar referidas por outros autores.

POSIÇÃO
Variações nas coordenadas (x,y) do plano.

TAMANHO
Variações de comprimento, área ou repetição.

FORMA
Número ilimitado de possibilidades.

VALOR
Variações lumínicas.

COR
Variações espectrais para o mesmo valor.

ORIENTAÇÃO
Variações do ângulo de orientação.

TEXTURA
Variações do “grão” da imagem.

Fig. 22: Variáveis visuais de Bertin.

Fig. 23: “DIVA”—  descrição de artefactos de visualização interactivos. Tweedie, 1995.

80. Nomeadamente, em Bertin, 1977 e Bertin, 1983.
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Tweedie (1995, 1997) apresentou uma notação para a descrição de sistemas interactivos de
visualização centrada na modelização dos dados e operações sobre os mesmos (fig.23,
pág.61). Distingue entre dados nominais e ordinais, e três tipos de operadores: operadores de
dados (que funcionam em duas etapas: acções e consequências, podendo ser estas últimas
consequências de apresentação ou de representação), operadores estruturais (e.g., agrupa-
mento e ordenação), e operadores perceptuais (sendo o operador perceptual básico a compa-
ração, que pode ser de dois tipos: estática [concorrente] ou dinâmica [consecutiva]).

Chua e Roth (1996) abordaram a sistematização dos sistemas interactivos de visualização de
informação do ponto de vista de uma metodologia de design de interfaces previamente advo-
gada por Foley e colegas (Foley et al., 1990). Trata-se de uma taxonomia centrada no projec-
to de aplicações interactivas de Visualização de Informação, caracterizada por três níveis de
projecto: design léxico, design sintático, e design semântico. O design léxico está ligado à
correspondência entre elementos do input/output do interface (e.g., a seta do cursor) e o res-
pectivo hardware (e.g., o rato) que permite essas operações básicas. O design sintático con-
siste no conjunto de regras combinatórias de input/output (e.g., clicar e arrastar o rato). O de-
sign semântico define o significado das sequências sintáticas enquanto tarefas (e.g., clicar e
arrastar define uma área rectangular de selecção).

Fig. 24: Taxonomia da Visualização de Informação por Chua e Roth (1996)

Os autores definem como primitiva semântica do sistema que advogam aquilo a que chamam
a interacção básica de visualização (BVI — Basic Visualization Interaction). Uma BVI é de-
finida através dos seus inputs, outputs e operações que permite. As BVIs podem ainda ser
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combinadas para produzir uma interacção compósita (Composite Visualization Interaction).
A forma de combinação de duas ou mais BVIs pode ser:

1) Combinação independente (coexistência de duas ou mais visualizações diferentes e
independentes);
2) Combinação em conjunto (alterações a uma visualização reflectem-se nas outras);
3) Composição encadeada (uma visualização foca um conjunto de objectos especifica-
do pela visualização anterior);

Parece-nos que o que estes autores apresentam é um modelo de alto nível para o design de
qualquer tipo de interface gráfico, para além do campo específico da Visualização de
Informação.

Schneiderman (1996) desenvolveu uma das mais citadas taxonomias de sistemas de visuali-
zação de informação interactivos, centrada na correlação entre os tipos de dados (categoriza-
dos em sete tipos diferentes: mono, bi e tridimensional, temporal e multidimensional, em ár-
vore e em rede) e as tarefas que os utilizadores podem desejar executar para manipular a
forma como visualizam essa informação (sete categorias também: Overview, Zoom, Details-
on-demand, Relate, History, e Extract), cuja implementação expressa no que o próprio entitu-
la o seu Visual Information Seeking Mantra: Overview first, zoom and filter, then details-on-
demand.

Card e Mackinlay (1997) construíram uma das mais completas das primeiras taxonomias de
sistemas de visualização interactivos, baseada no trabalho prévio de Mackinlay (1986) e nas
orientações de Bertin (1977;1983). Em relação aos dados, distingue entre Nominais (os valo-
res são iguais ou diferentes de outros valores), Ordenados (os valores obedecem a uma or-
dem) e Quantitativos (os valores podem ser sujeitos a operações aritméticas). Notam ainda a
importância da cardinalidade das variáveis e da distinção entre variáveis genéricas e variá-
veis espaciais, e nestas o caso particular das variáveis que expressam coordenadas geofísi-
cas. Também fazem a distinção entre informação que foi extraída directamente do banco de
dados e informação que passou entretanto por qualquer processo de filtragem ou selecção.
Em relação à visualização, começam por distinguir dois níveis de processamento visual: au-
tomático e controlado, tais como definidos por Shiffrin e Schneider (1977), sendo o processa-
mento visual automático o que opera sobre as propriedades visuais, tais como a posição rela-
tiva e a cor, e o processamento controlado o que opera sobre codificações abstractas, como é
o texto. Os autores notam que esta distinção é importante porque o processamento automático
é altamente paralelo mas de poderes limitados, enquanto que o processamento controlado
permite operações complexas mas é de capacidade limitada. Baseando-se em Bertin
(1977;1983), afirmam que uma visualização é basicamente constituída por marcas visuais
(em que distinguem ponto, linha, superfície, área e volume) e suas propriedades gráficas. Es-
tas últimas são as propriedades processadas automaticamente pelo sistema de percepção vi-
sual. Para estas distinguem duas categorias: propriedades retinianas (cor, tamanho, forma,
valor, orientação, textura, ligação, fechamento) e posição no espaço-tempo (x, y, z, e t). No
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que diz respeito à interacção, Card e Mackinlay distinguem duas categorias de técnicas de in-
teracção: técnicas de visualização (view techniques), e técnicas de manipulação (widget
techniques).81

4.2.2. Contributos recentes
Chi (2000) apresentou uma taxonomia de técnicas de visualização baseada no seu trabalho
prévio (Chi e Riedl, 1998;Chi, 1999) sobre os tipos de dados e os tipos de processamento ine-
rentes a cada técnica de visualização, modelo que denominou Data State Reference Model
(fig.25, pág.64). Este define quatro etapas sequenciais para os dados: Valor (dados em bruto),
Abstracção Analítica (meta-informação), Abstracção Visual (informação visualizável através
de uma técnica de visualização), e Visualização (o produto final visualizado e interpretado
pelo utilizador). Para operar a transição de um estado para outro, Chi define três tipos de
Operadores de Transformação: Transformação de Dados (operador que gera uma Abstracção
Analítica a partir dos dados em bruto), Transformação de Visualização (operador que gera
uma Abstracção Visual), e Transformação de Correspondência Visual (que gera uma Visua-
lização a partir da informação contida na Abstracção Visual). Esta divisão do processo em fa-
ses é de natureza semelhante à advogada mais tarde por Fry (2008:5), que apresenta as se-
guintes fases: Acquire, Parse, Filter, Mine, Represent, Refine e Interact. Fry, no entanto, não
utiliza esta categorização das fases do processo como uma ferramenta para produzir uma ta-
xonomia da Visualização de Informação.82 A taxonomia de Chi resulta das diferentes combi-
nações proporcionadas por diferentes valores para cada uma das quatro etapas e três
operações.

Fig. 25: Modelo que serve de base à taxonomia de Chi (2000).

81. Neste contexto, widget significa um componente do interface de uma aplicação informática. Assim, traduzimos widget
techniques por técnicas de manipulação, pois estes componentes de interface permitem manipular a visualização
através do input do utilizador, por oposição às técnicas de visualização, que são apenas output do sistema em causa. De
resto, o termo widget é utilizado em HCI única e exclusivamente no contexto do paradigma de interacção designado por
“manipulação directa.” (Cf. Laurel, 1990 e Preece et al., 2002).

82. De referir ainda que as fases do processo de visualização de informação apresentadas por Fry na referida obra
correspondem em larga medida ao processo denominado Knowledge Discovery in Databases (cf. Fayyad et al., 1996). 
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Pfitzner, Hobbs e Powers (Pfitzner et al., 2003) propuseram um sistema taxonómico unificado
que toma em linha de conta não só os tipos de dados, tarefas e técnicas de visualização, como
também diversos tipos de interacção, o contexto interno do utilizador e ainda o seu nível de
experiência na utilização do sistema. Este estudo, apesar de genérico e válido para qualquer
tipo de visualização de informação, aparece no contexto da investigação sobre a visualização
de resultados de pesquisa em motores de busca online. Os autores começam por notar que a
relação entre um utilizador e um sistema informático apresenta inevitavelmente dois “abis-
mos” que é necessário transpor para se atingir os objectivos propostos (fig.26, pág.65): o
abismo da execução (como formular a pesquisa) e o abismo da avaliação (como interpretar
os resultados da pesquisa).83 Neste sentido, adaptam a formulação de Mann (1999), que diz
haver quatro fases distintas (fig.27, pág.65) para a utilização construtiva de uma visualização:
formulação, acção, revisão dos resultados, e refinamento. Estas fases deverão ser contempla-
das no projecto do interface da visualização.

Fig. 26: Ilustração dos conceitos de “abismo da execução” e “abismo da avaliação.” Pfitzner et al., 2003.

Fig. 27: Fases da interacção na utilização de um sistema de Visualização de Informação. Pfitzner et al., 2003.

83. Estes conceitos foram introduzidos no campo do design de interactividade por Don Norman, em Norman e Draper,
1986:39 e novamente em Norman, 2002:51.
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No que diz respeito à classificação dos dados, Pfitzner, Hobbs e Powers partem dos três ní-
veis de Bertin (1977), expandidos por Tweedie (1995) e de acordo com a lógica de classifi-
cação da informação que Roth e Mattis (1990) advogam (a informação é classificada em dife-
rentes dimensões, sendo as duas principais o tipo de dados e a estrutura relacional). Este tipo
de classificação fora já abordado também por Bertin (1977), que na obra referida identificou
cinco tipos de estruturas relacionais: linear, circular, árvore ordenada, grafo desordenado, e
grelha (lattice).84 Os autores caracterizam os tipos de dados em dois grupos: dados de baixo
nível e dados de alto nível. Sendo os de baixo nível divididos em objectos e atributos e os de
alto nível se afiguram como meta-informação.

Fig. 28: Tipos de estruturas relacionais. Pfitzner et al., 2003.

No que diz respeito à caracterização de tarefas, os autores seguem a prescrição de Shneider-
man (1996) já acima descrita. Quanto à interacção, a partir do conceito de Tweedie (1997) de
continuum de interactividade (que traduz a relação entre automação e manipulação directa
que cada acção num ambiente interactivo pode conter), os autores definem cinco níveis dis-
cretos de interacção: Manual, Mecanizado, Instrucional, Direccionável, e Automático. Uma
acção manual será totalmente controlada pelo utilizador, uma acção mecanizada será a apli-
cação de uma determinada ferramenta de uma forma controlada manualmente pelo utilizador,
uma acção instrucional será executada pelo sistema em função de instruções descritivas (e.g.,
através de uma fórmula matemática), uma acção direccionável será uma acção executada
pelo sistema autonomamente mas direccionada pelo utilizador, e uma acção automática será
totalmente executada pelo sistema sem intervenção do utilizador (e.g., executando um Macro,
que é basicamente uma sequência de acções previamente registadas). Os autores argumentam
que determinados tipos de dados se prestam melhor a determinados tipos de interacção, e nes-
se sentido adaptam de Tweedie (1997) os conceitos de interactividade directa e indirecta, sem

84. Ou seja, esta é uma classificação da topologia das ligações entre elementos que compõem o conjunto de dados.
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no entanto explicitar como chegam à conclusão de que um tipo específico de informação se
presta melhor a um tipo específico de interacção. Note-se ainda que a designação de conti-
nuum acima é no entanto utilizada para designar um conjunto de valores discretos.

Pfitzner, Hobbs e Powers definem também o nível de experiência do utilizador como um pon-
to num continuum, sem avançar qualquer teorização sobre o assunto, nem informação sobre
como este nível de “perícia” (skill) poderá ser contemplado na prática, para além de citarem
um estudo empírico de Sebrechts e colegas (1999) que compara a performance de utilizado-
res com diferentes níveis de experiência ao interagir com visualizações tridimensionais, bidi-
mensionais e texto. Defendem ainda a inclusão de um chamado “factor contextual,” que será
na realidade o conjunto de factores do contexto externo ao da própria visualização: Experiên-
cia de Vida (do utilizador, e.g., experiência na utilização de computadores, conhecimentos
sobre o domínio dos dados da visualização), Intenção (o que o utilizador pretende), Necessi-
dade (o que o utilizador realmente necessita), Historial (e.g., se é uma sessão isolada ou parte
de uma actividade de investigação de longo prazo), Dispositivo (tipo de dispositivo de visua-
lização, e.g., projector, PDA, laptop).

Este trabalho incorpora um outro conceito interessante, o de continuum de abordagens de vi-
sualização (que, mais uma vez, não é propriamente contínuo), tendo num pólo a comunicação
textual e no oposto a comunicação gráfica. Os autores argumentam ainda que a abordagem da
visualização não implica necessariamente a utilização exclusiva de um único tipo de comuni-
cação (gráfica vs textual), sendo que muitas vezes se advoga a conjugação dos dois modos de
comunicação. Advertem ainda que a informação textual implica uma maior carga cognitiva
do que a informação gráfica, e que este factor deve ser tomado em linha de conta. No que diz
respeito às dimensões visuais, mais uma vez encontramos a influência do trabalho de Bertin
(1977). Assim, os autores dividem as dimensões visuais em dois grupos: variáveis da ima-
gem, e variáveis diferenciais. As variáveis da imagem são divididas em: plano, tamanho, va-
lor, relação. As variáveis diferenciais são divididas em: textura, cor, orientação, forma. Ve-
rificamos que esta distinção entre variáveis da imagem e variáveis diferenciais não é mais do
que a distinção que existe entre variáveis quantitativas e variáveis nominais, uma vez que as
chamadas “diferenciais” são variáveis visuais que não se podem quantificar.
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4.3. Entidades e processos da Visualização de Informação

4.3.1. Dados e informação
Em primeiro lugar, tudo começa com a informação. Como já vimos no sub-capítulo 1.2,
pp.6-9, as opiniões divergem quanto ao que é “informação” e o que são “dados.” Para o efeito
do desenvolvimento deste trabalho, vamos partir do princípio de que:

dados = informação

Só podemos começar a construir uma visualização quando temos um dataset (Fry, 2008). Um
dataset é um conjunto de dados associado a uma ou mais variáveis. Considerando que o
desenvolvimento prático de qualquer visualização é sempre feito num contexto digital, para
que o sistema possa tratar a informação esta tem de ser previamente convertida para um for-
mato digital (seja qual for a sua proveniência). Isto significa que qualquer conjunto de dados
pressupõe uma estrutura elementar. E se os dados estão associados a uma ou mais variáveis
conhecidas, logo possuem também um significado elementar. Ou seja:

dataset = conjunto de dados com estrutura e significado elementares

Assim, à semelhança da relação que aqui já se estabeleceu (sub-capítulo 1.2, pp.6-9) entre in-
formação e conhecimento, o conceito de dados em bruto (raw data) afigura-se um conceito
abstracto, pois só os dados estruturados podem ser interpretados pela aplicação informáti-
ca.85 Isto significa ainda que nenhum sistema ou conjunto de dados é auto-contido, e que a
interpretação de qualquer tipo de informação implica um conjunto de suposições prévias e
exteriores à informação que se pretende interpretar.

A estrutura dos dados determina relações sintáticas entre os elementos que os compõem, e é
esta estrutura que dá forma e, como tal, permite atribuir significado aos dados — pois a asso-
ciação dos dados às variáveis é estabelecida nesta estrutura. Há no entanto diferentes níveis
de estruturação dos dados que podem ser assumidos em diferentes momentos, por diferentes
componentes da aplicação informática (e pelo utilizador), e que podem corresponder a outros
tantos níveis de significado. Tomemos como exemplo de conjunto de dados um simples fi-
cheiro de texto: este é composto por parágrafos (conjuntos de caracteres delimitados por ca-
racteres de mudança de linha), por palavras (conjuntos de caracteres delimitados por espaço
branco ou por sinais de pontuação), por caracteres (descritos através de números binários),
por números binários (que por sua vez são descritos em sequências de tamanho fixo, por
exemplo 32bits). Ora, uma aplicação de Visualização de Informação criada para analisar tex-
to provavelmente não se vai debruçar sobre os valores particulares de cada bit de informação,
mas sim sobre as palavras e os parágrafos. Ainda assim, esta aplicação de Visualização de

85. E, dado o contexto digital em que estamos a trabalhar, tem sempre de haver uma aplicação informática que permita ao
utilizador humano o acesso aos dados. 
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Informação (ou outros componentes de software que a servem) tem de ter acesso aos bits para
poder interpretar o dataset correctamente como um texto, e processá-lo em conformidade.

4.3.2. Parsing e meta-informação
Assim, verificamos que, seja qual for o dataset, a sua função semântica é indissociável da
sua função sintática (sendo que o inverso não acontece: a função sintática só está dependen-
te da integridade estrutural dos dados, fornecida pelos níveis sintáticos anteriores — e esta re-
lação é também unívoca). Para se poder extrair qualquer valor semântico dos dados será antes
de mais necessário compreender as relações sintáticas existentes.86 Este é o processo que na
informática se designa habitualmente por parsing, e consiste na interpretação e estrutu-
ração dos dados,87 estabelecendo relações sintáticas entre os mesmos — relações estas que
podem corresponder às relações sintáticas que foram estipuladas aquando da produção e fi-
xação dos dados nesse dataset, no entanto não é obrigatório (nem garantido) que assim seja.

O processo de parsing poderá gerar novos dados. A estes é habitual chamar-se meta-infor-
mação. No entanto, o conceito de meta-informação é arbitrário pois é dependente do contex-
to e dos objectivos da análise que nesse momento se faz dos dados. Por exemplo, para um lei-
tor de MP3, tanto é informação o conjunto de dígitos binários que representam frequências de
som, como a informação do título da música, do intérprete, etc. Por outro lado, uma aplicação
informática de pesquisa de ficheiros MP3 pode considerar apenas a informação do título da
música e do intérprete, sem dar qualquer valor aos dados que constituem a informação sonora
propriamente dita, enquanto que para um programa de análise espectral da informação sonora
o foco de interesse poderá ser o inverso. Isto tem a ver com os múltiplos níveis de significado
que a estrutura da informação contida num dataset apresenta. É também devido aos múltiplos
e hierárquicos níveis de significado das estruturas dos datasets que os parsers são excelentes
candidatos a aplicações de recursividade na ciência de computadores.88

4.3.3. Variáveis e tipos de dados
As variáveis são a mínima unidade sintática, que determina a estrutura do dataset. São o que
nos permite alocar os dados a uma determinada categoria. Lembramos mais uma vez que es-
tamos aqui a analisar o problema do ponto de vista de quem (ou o quê) pretende fazer a inter-
pretação dos dados, e não do ponto de vista de quem os produz — desse ponto de vista o que
terá precedência será a variável, da qual os dados são apenas ocorrências. Uma variável é
então uma categoria sob a qual se reúnem diversos valores. Distinguimos desde logo duas
categorias de dados: nominais e numéricos.

86. Neste contexto, o verbo “compreender” não significa que estamos a tentar encontrar uma qualquer “verdade,” mas antes
estabelecer relações entre as unidades sintáticas de acordo com padrões pré-estabelecidos.

87. Cf. Rimell e Clark, 2008; Agesen, 1994; Smith e Eisner, 2009; Frost et al., 2008; Tam et al., 2008.

88. Vide nota anterior.
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Os dados nominais são dados categóricos discretos. Não são dados quantitativos, e como tal
não podem ser utilizados em operações aritméticas nem possuem qualquer ordem natural.
Para que os dados nominais exprimam significado tem de existir um código (e.g., o alfabeto
grego moderno, ideogramas chineses, código ASCII, UTF-8, o código da estrada) que permi-
ta a identificação de cada partícula nominal — a este código chamaremos simplesmente a co-
dificação dos dados. Os dados nominais, dada a sua natureza discreta, pertencem sempre a
um conjunto que inclui todos os elementos possíveis de existir nessa categoria. A este con-
junto chamaremos universo. A identidade de todos os elementos do universo pode ser conhe-
cida a priori, mas frequentemente não é prático ou possível que o seja.

Os dados nominais não possuem uma ordem per se, mas podem ser ordenados de acordo com
um critério que pode estar relacionado com a sua codificação (por exemplo, ordem alfabérica,
para os textos) ou com quaisquer outros critérios que sejam estabelecidos. A título de exem-
plo prático, refira-se que nos SGBDs89 é habitual ser aplicado um critério de ordenação por
defeito a todas as bases de dados, quando elas são criadas. Este critério é conhecido por col-
lation e determina, entre outras, se as maiúsculas vêm antes ou depois das minúsculas, ou se é
de todo indiferente para efeitos de ordenação que as letras sejam maiúsculas ou minúsculas.
Ou seja, num conjunto de dados verdadeiramente nominais, a ordem é sempre arbitrária.
Um conjunto de dados nominais que efectivamente possua ordem em si mesmo (ou seja, or-
dem natural) será na realidade um conjunto de valores discretos de dados numéricos mas
com uma determinada carga semântica não-numérica associada. Por exemplo, o conjunto dos
dias da semana {Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Do-

mingo} não é um conjunto de dados nominais (apesar de ser tratado como tal) mas sim um
conjunto de dados numéricos {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} pois a cada dia da semana está obrigatoria-
mente associado um número de ordem, e esta ordem não é arbitrária: a seguir ao Sábado vem
sempre o Domingo.

Os dados numéricos são dados sobre os quais se podem aplicar operações aritméticas. Basi-
camente, aplicam-se aos dados numéricos todas as operações postuladas pela teoria dos nú-
meros. Os dados numéricos pertencem sempre a um determinado domínio (e.g., IR), e têm
sempre associado um determinado grau de precisão.90 Os dados numéricos podem ser de na-
tureza contínua ou discreta, de acordo com o domínio a que pertencem. Isto é importante
para a coerência e integridade da visualização, pois há métodos de representação que expri-
mem essa qualidade contínua (e.g., gráfico de linhas) ou discreta (e.g., gráfico de barras).

Os dados numéricos podem representar coordenadas espaciais ou espaço-temporais. Os dados
que sejam coordenadas têm sempre associado um Sistema de Coordenadas, que consiste no
conjunto de regras para determinar a posição de um ponto no espaço (ou espaço-tempo) tal

89. Sistemas de Gestão de Bases de Dados: produtos de software criados para armazenamento e manipulação de dados.

90. Mesmo que seja implícito, o que pode ocorrer por vários motivos: habitualmente devido a limitações práticas do
software ou do próprio hardware utilizado.
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como representado dentro desse sistema. O número de coordenadas necessárias para determi-
nar a posição de um ponto num determinado sistema de coordenadas será igual91 ao número
de dimensões que esse sistema de coordenadas compreende. Note-se ainda a frequente neces-
sidade de tratar coordenadas geofísicas, ou topográficas. As transformações de um sistema de
coordenadas para outro podem por vezes revelar relações insuspeitas nos dados.

A expressão de uma dimensão temporal é outro caso notável dentro da categoria das variá-
veis numéricas. Em primeiro lugar, porque em geral pode estar relacionada com todo o tipo
de variáveis. Em segundo lugar, porque pode ser avaliada como discreta ou contínua.

4.3.4. A interacção: utilizadores e modelos mentais, objectivos e tarefas
Como já foi referido, a dimensão da interactividade é contemplada em grande parte das taxo-
nomias da Visualização de Informação desenhadas até agora.92 Mas afigura-se-nos que todo o
processo constitui interacção. Ou seja, a interacção não pode ser tomada per se como uma di-
mensão (qualitativa ou quantitativa) em qualquer modelo de pensamento sobre a visualização
de informação, e como tal deve ser retirada da equação. Seria algo de análogo a estabelecer
aqui uma dimensão para a comunicação: estamos a falar de aplicações interactivas de visuali-
zação de informação, logo tudo o que lhes diz respeito também diz respeito à comuni-
cação e à interacção. Como abordar então a problemática associada à interacção? A nossa
resposta será: nas suas componentes. Se queremos incluir factores respeitantes à interacção,
então devemos começar por analisar os utilizadores, os seus objectivos e as tarefas que os
mesmos poderão executar através de uma aplicação de Visualização de Informação.

Ou seja, consideramos que os utilizadores interagem com uma qualquer aplicação informáti-
ca com o fito de atingir determinados objectivos. Para que os seus objectivos sejam atingi-
dos, será necessário que o utilizador leve a cabo determinadas tarefas. Mas para que possa
saber que tarefas executar, o utilizador tem de possuir determinados conhecimentos prévios.
Estas preocupações levam-nos de novo aos “abismos” da formulação (e consequentemente,
da execução) — questão levantada por Norman (Norman, 2002) e mais tarde desenvolvida
por Pfitzner e colegas (Pfitzner et al., 2003) numa das taxonomias já aqui referidas (na secção
4.2.2., pp.64-67). Não sendo este um estudo sobre a interacção, não nos vamos debruçar so-
bre estas questões. Dentro desta temática, vamos contemplar como categorias relevantes para
o nosso estudo das aplicações de Visualização de Informação apenas os utilizadores e as ta-
refas elementares que estes poderão executar através de uma qualquer aplicação interactiva
de Visualização de Informação.

91. Na generalidade dos casos. Nos sistemas de coordenadas polares, por exemplo, qualquer ângulo associado ao
afastamento 0 vai sempre designar a origem.

92. Cf. 4.2.1., pp.59-64 e 4.2.2., pp.64-67.
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Utilizadores
Não vemos a análise das características internas dos utilizadores (tais como a experiência na
utilização do sistema) nem o contexto externo como algo viável (ou desejável) de incluir por
princípio no desenvolvimento de aplicações de Visualização de Informação (ou mesmo no
projecto de desenvolvimento de interfaces homem-máquina). Devemos no entanto analisar o
número de utilizadores diferentes que o sistema permite. E se o sistema permitir a utilização
por vários utilizadores, devemos também analisar se a utilização pode ser simultânea e, em
caso afirmativo, se esta utilização é independente ou colaborativa. Neste último caso, deve-
mos analisar também se a colaboração é simultânea ou diferida, e local ou remota.

Modelos mentais
Num trabalho recente, Jung e Sato (2010) distinguem três tipos de modelos mentais: modelo
estrutural, que descreverá como as unidades de informação são organizadas, estruturadas e
interrelacionadas; modelo procedimental, que descreve como as unidades de informação são
ordenadas e sequenciadas no tempo para atingir os objectivos do utilizador; e o modelo cau-
sa-efeito, que permite ao utilizador simular e prever os efeitos provocados pelas alterações
nos atributos da informação ou no seu processamento. Henry e Fekete (2006), no âmbito de
um estudo empírico da utilização de tabelas visuais, desenvolveram uma pequena hierarquia
de tarefas consistindo em três níveis de complexidade: um nível baixo, que corresponde à ta-
refa elementar de encontrar os valores individuais da informação representada; um nível in-
termédio, que corresponde às tarefas de detecção de grupos e de valores isolados; e um nível
alto, que corresponde à detecção de correlações, padrões e tendências. Um outro aspecto im-
portante que os autores introduzem é a distinção entre leitura e interpretação da informação.
Sendo que a leitura da visualização diz respeito à compreensão da representação visual e é
independente dos dados em si. Tal como o leitor tem de conseguir decifrar os caracteres que
formam um texto, antes de o conseguir lêr, o utilizador de uma visualização tem de conseguir
compreender os códigos visuais utilizados. Assim, afirmam que a compreensão da visuali-
zação será uma combinação de leitura e de interpretação.
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4.3.5. Estrutura do processo de Visualização de Informação
O processo de desenvolvimento de uma visualização começa com uma fonte de dados exter-
na. Esta produz ou transmite informação, mas apenas uma parte dessa informação é infor-
mação acessível. A restante informação, por ser desconhecida ou irrelevante, não chega a ser
adquirida pelo sistema de Visualização de Informação. A aquisição da informação é então o
primeiro passo do processo de visualização.

A informação adquirida tem obrigatoriamente uma estrutura e um valor semântico, como já
vimos, mas a informação tem de ser reestruturada (parsed) para um modelo interno, para que
o sistema possa processar e apresentar a informação.

Depois de reestruturada, a informação deverá ser filtrada para descartar a informação irrele-
vante que o conjunto de dados possa conter ainda. O resultado é o conjunto de dados sobre o
qual se aplicarão todas as operações, transformações e visualizações.

VISUALIZAÇÃO

Interface

Mapeamento Visual

Data-mining

Filtragem

Parsing

Aquis
içã

o

Fonte de dados

Qualidades Relações

Variáveis

Variáveis Visuais

Fig. 29: Estrutura dos processos envolvidos na construção de uma visualização.
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4.4. Uma taxonomia da Visualização de Informação

4.4.1. Definições

Cardinalidade
O número de componentes que uma determinada variável composta tem de ter. Por exemplo,
uma variável que indique uma posição geofísica tem cardinalidade=3, pois as coordenadas
geofísicas são expressas em latitude, longitude e altitude.

Dados
Os dados são a informação que vamos manipular e apresentar sob a forma de uma visuali-
zação (vide secção 4.3.1., pp.68-69). Os “dados” não podem existir a priori do sistema de
tratamento de dados, pois só existem sob esse título a partir do momento em que são “dados
a conhecer” à aplicação de Visualização de Informação. Logo, a categoria “dados em bruto”
(raw data) é puramente abstracta.

Data-mining
Processos de extracção de conjuntos finitos de dados a partir de um dataset de larga escala
(na ordem dos biliões de registos), principalmente baseados em métodos estatísticos e outros
modelos matemáticos, machine-learning93 e/ou outras estratégias de resolução de problemas
utilizadas na Inteligência Artificial, tais como as redes neuronais, com o objectivo de obter
amostras significativas desses datasets.94

Dataset
Conjunto de dados com estrutura e significado elementares, que é fornecido à aplicação de
Visualização de Informação, e subsequentemente manipulado internamente.

Informação
O mesmo que dados.

Meta-informação
Categoria subjectiva que designa os dados de um dataset que não estão a ser utilizados, ou os
dados obtidos como sub-produto do processamento dos dados que estão a ser utilizados.

Parsing
Processo de interpretação e estruturação dos dados de um dataset, serve para estabelecer re-
lações sintáticas entre os mesmos que possam servir para determinar as variáveis e os valores
a utilizar na visualização que se pretende produzir.

93. Machine learning (aprendizagem de máquina) é uma classe de técnicas utilizadas na Inteligência Artificial para
determinar quais os melhores modelos matemáticos a utilizar na resolução de um problema. 

94. Fayyad et al., 1996.
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Transformação (de dados)
Processo de transformação dos dados visualizados. Poderá ser um procedimento utilizado
com o objectivo de aumentar ou reduzir a escala de visualização, numa tentativa de detectar
diferenças antes não detectáveis por falta de precisão da representação visual. A transfor-
mação de dados pode ser também utilizada numa perspectiva de análise exploratória de
dados.

Transformação (de visualização)
Processo de transformação da forma como os dados são apresentados. Poderá ser por exem-
plo a inversão das coordenadas cartesianas, a mudança de coordenadas cartesianas para coor-
denadas polares ou para qualquer outro sistema de coordenadas.

Variável
Categoria sob a qual se agrupam diversos valores. Uma variável pode ser o resultado de uma
expressão matemática, ou um qualquer conjunto finito de dados. Os dois tipos elementares de
variáveis são as variáveis nominais ou categóricas e as variáveis numéricas.

Variável categórica
Variável sob a qual se agrupam diversos valores referentes a uma mesma categoria (por
exemplo, cores do arco-íris, veículos automóveis, receitas culinárias, genes). Sobre as variá-
veis categóricas não se podem efectuar operações aritméticas, pois não possuem qualquer va-
lor numérico. São variáveis unicamente qualitativas.

Variável nominal
O mesmo que variável categórica.

Variável numérica
Variável quantitativa, sobre a qual se podem aplicar todas as operações postuladas pela teoria
dos números. Uma variável numérica tem sempre associado um domínio e um grau de pre-
cisão (que pode depender do domínio). As variáveis numéricas podem ser compostas por
mais do que um valor: por exemplo, uma variável que exprima um número complexo tem de
ter um componente real e um componente imaginário. Outros tipos compostos de variáveis
numéricas são as coordenadas espacio-temporais. O número de componentes que contém
uma variável composta é designado por cardinalidade.
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4.4.2. Modelo taxonómico proposto

O modelo de taxonomia aqui proposto classifica as visualizações de acordo com dois crité-
rios. O primeiro, classifica a visualização quanto às Variáveis, aos Utilizadores e às Tarefas
que permite aos mesmos. O segundo critério de classificação consiste numa matriz de corres-
pondência Variáveis / Variáveis visuais.

Variáveis Categóricas Universo

Codificação

Ordenação

Numéricas Domínio

Precisão

Discreto/contínuo

Escala temporal

Sistema de coordenadas

Cardinalidade

Relações

Utilizadores Número de utilizadores

Utilização colaborativa Local/Remota

Simultânea/Diferida

Tarefas Perceptivas Identificar

Comparar

Quantificar

Relacionar

Transformação  de 
Visualização

Operativas Selecionar/Desselecionar

Agrupar/Desagrupar

Ampliar/Reduzir

Vista de pormenor

Transformação de Dados
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MAPEAMENTO VISUAL Variáveis

Categóricas Numéricas Relações

Qualidades Quantidades

VARIÁVEIS
VISUAIS

Qualitativas Cor

Textura

Forma

Orientação

Quantitativas Ponto

Linha

Área

Saturação

Valor
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Conclusões
Neste trabalho começámos por apresentar algo que não encontrámos na bibliografia consulta-
da: uma justificação da importância da Visualização de Informação, que se pretende objectiva
e coerente. Esta começa desde logo pelo facto de que qualquer representação, como qualquer
acto comunicacional, é sempre uma tentativa de levar o outro a partilhar o mesmo modelo
mental que defendemos, constituindo-se assim, inevitavelmente, como um instrumento de
poder.

A utilidade e relevância da Visualização de Informação justifica-se também através de dados
concretos fornecidos pela investigação nas áreas da fisiologia e da psicologia da visão. Veri-
ficámos que as variáveis visuais identificadas por Bertin encontram uma correspondência
neuronal directa na selectividade das células dedicadas ao processamento da informação sen-
sorial: existem no córtex sensorial células que respondem apenas a estímulos muito específi-
cos, e.g., linhas horizontais. Esta elevada especialização do aparelho sensorial permite um
processamento da informação visual tão eficiente que é também utilizado pelos indivíduos
para muito mais do que o simples acesso à informação visual: os fenómenos da aprendizagem
perceptual e da especialização perceptual demonstram que a percepção é utilizada como es-
tratégia cognitiva.

Com base na investigação sobre imagens mentais, sobre experiências mentais e ainda nos es-
tudos no domínio do raciocínio diagramático, chegamos à conclusão de que: 1) as imagens
mentais (do ponto de vista fenoménico) são em muitos aspectos equivalentes às imagens obti-
das por via de estímulo directo; 2) os indivíduos recorrem frequentemente a imagética mental
para raciocinar sobre determinados problemas espaciais e simular mentalmente objectos e
acontecimentos não presenciados; 3) a simulação mental é também uma forma de converter
conhecimento implícito em conhecimento explícito. Argumentamos assim que a Visuali-
zação de Informação é uma ferramenta de suporte à simulação mental, e que o seu poder
está na sua capacidade de promover a integração de conhecimentos e a descoberta de novas
relações entre os dados representados, pois a Visualização de Informação facilita os mesmos
procedimentos utilizados para a manipulação das imagens mentais, sendo que a visualização,
tal como as imagens mentais, é também uma representação de entidades e acontecimentos
que não estão presentes. No entanto, a Visualização de Informação carece ainda de estudos
empíricos próprios que venham cimentar este corpo de trabalho, sendo que a utilização de
ferramentas como a imagiologia funcional do cérebro se afigura como útil para futuros estu-
dos que assim possam melhor descrever e compreender os processos mentais dos utilizadores
de aplicações de Visualização de Informação.
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Da análise aos principais quadros epistemológicos do pensamento sobre o Design,95 estabele-
cemos paralelos com a disciplina aqui em estudo, descobrindo familiaridades que nos levam
a concluir que a Visualização de Informação é uma disciplina que pode ser situada dentro do
campo do Design e, sendo o fulcro da Visualização de Informação a produção de represen-
tações visuais, dentro do universo do Design de Comunicação.

Finalmente, apresentámos uma taxonomia da Visualização de Informação. Começando com
uma síntese daqueles contributos anteriores que consideramos oferecerem a resposta mais ca-
bal para cada componente desta taxonomia, e tentámos, para os restantes componentes, en-
contrar definições a um nível superior de generalização, que possam constituir formulações
que sirvam para forjar novas aplicações de Visualização de Informação. Este é um trabalho
que fica necessariamente incompleto. Mas é também um trabalho que apresenta sob uma ou-
tra luz alguns dos conceitos sobre as entidades e processos centrais à teoria e à prática da Vi-
sualização de Informação, conceitos esses que, na nossa opinião, careciam de uma reflexão
mais sistemática e objectiva.

95. Que apesar de ser uma tão jovem disciplina, goza já de uma reputação tão credível que as suas teorias são até
incorporadas nos currículos da educação superior militar das forças armadas norte-americanas (cf. Bullock, 2009).
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Trabalho futuro

O trabalho aqui apresentado surge como uma etapa no caminho para a construção de um cor-
po teórico de suporte à emergente disciplina da Visualização de Informação, e para o desen-
volvimento de ferramentas mais sofisticadas e eficientes na produção de sistemas interactivos
de Visualização de Informação.

Parece-nos que este poderá ser por um lado o princípio de uma investigação (que se quer tan-
to mais abrangente como profunda) no campo do desenvolvimento de uma taxonomia da Vi-
sualização de Informação que chegue a materializar-se sob a forma de ferramentas práticas
para a produção, classificação e avaliação de sistemas e instâncias particulares de Visuali-
zação de Informação.

Parece-nos também ser necessário um esforço adicional no sentido do desenvolvimento de
um corpo de conhecimentos devidamente documentado sobre a história da Visualização de
Informação, pois há por fazer todo um trabalho de levantamento, classificação, registo e di-
vulgação de exemplos históricos de instâncias de visualização de informação. É certo que o
percurso histórico da Visualização de Informação se intersecta com o percurso da Arte, da
Ciência e em particular com a Cartografia e a Estatística (e, mais recentemente, com a In-
formática e HCI), mas este é um trabalho que tem de ser levado a cabo do ponto de vista da
Visualização de Informação, sob pena de o seu passado se rarefazer sob o escrutínio das ou-
tras disciplinas.

Não podemos deixar de referir novamente a necessidade de aprofundar o estudo dos factores
relacionados com a interactividade, principalmente no que diz respeito aos modelos mentais
que os utilizadores constróem no decurso da utilização de sistemas de Visualização de Infor-
mação e na leitura e compreensão das visualizações.
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Anexo A: Imagens Mentais

“(...) the possibility should be considered that the long-standing preoccupation of
psychologists with exclusively verbal processes in learning, memory, problem
solving, and the control of behaviour generally may be a reflection more of the

relative accessibility of verbal processes than of the preeminent
role that verbal processes play in human thought.”

— Roger Shepard

Dada a importância das imagens mentais para a Visualização de Informação e para o presente
trabalho, apresentam-se neste anexo, de forma condensada, alguns dos conceitos que se nos
afiguram como os mais importantes no campo da investigação sobre imagens mentais. Deve-
mos sublinhar que a investigação científica nesta área é muito extensa, e que mencionamos
aqui apenas aqueles princípios que consideramos fundamentais e/ou ilustrativos da argumen-
tação desenvolvida no corpo do presente trabalho.

Definição de Imagem Mental
Ronald Finke define as imagens mentais96 como a invenção ou recriação mental de uma ex-
periência que, em pelo menos alguns aspectos, se assemelha com a experiência real de per-
cepcionar um objecto ou um acontecimento, em conjunto com, ou na ausência de, um estímu-
lo sensorial directo (Finke, 1989:2).

Características visuais das imagens mentais
As imagens mentais partilham muitas das características das imagens obtidas através de um
estímulo sensorial directo, e poderão ser consideradas funcionalmente equivalentes (ver
Princípio de equivalência perceptual, abaixo), mas não serão iguais (Finke, 1989:57-58).
Aparentemente, os processos implicados nas imagens mentais não envolvem os níveis reti-
nianos nem pré-corticais do sistema de percepção visual. No entanto, as limitações de reso-
lução das imagens mentais e a sua influência na coordenação visuo-motora são semelhantes
às consequentes das imagens obtidas através de estímulo sensorial directo. Um exemplo que
hoje é clássico é o da investigação levada a cabo por Kosslyn (Kosslyn, 1975), que pedia aos
sujeitos que imaginassem um determinado animal ao lado de um primeiro animal que seria
sempre um elefante ou uma mosca. Depois era pedido ao sujeito que inspecionasse um deter-
minado componente do segundo animal (por exemplo, “patas”). Sempre que o primeiro ani-
mal era o elefante, os sujeitos demoravam mais tempo a inspecionar mentalmente o segundo
animal, e reportavam estratégias como ampliar ou fazer “zoom in” à imagem mental na sua

96. Ou imagética mental, para uma tradução directa de mental imagery.
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totalidade — o que significa que esta estratégia resultará num aumento da resolução da zona-
alvo da imagem mental.

Princípio da codificação97 implícita
As imagens mentais são instrumentais na recuperação de informação que não foi explicita-
mente codificada num momento prévio, sobre as propriedades físicas dos objectos ou sobre
as relações entre objectos. Por exemplo, à pergunta “quantas janelas tem a sua casa?” a maio-
ria das pessoas só conseguirá responder recorrendo à memória visual, para recuperar imagens
mentais de cada quarto, e assim contar o total de janelas como se se encontrasse dentro de
cada quarto. Isto acontece porque a maioria das pessoas não aprende esta informação de for-
ma explícita, o que é completamente diferente de memorizar ou recordar, por exemplo, o nú-
mero da porta de sua casa — que, pelo contrário, será aprendido como um facto explícito e,
muito provavelmente, memorizado e recordado de forma verbal.

Hipótese da dupla codificação
Finke (1989:9) refere as investigações de Paivio, que avançou com a hipótese da dupla codi-
ficação da memória. Levadas a cabo nos anos 70, estas experiências levam à conclusão de
que as pessoas utilizam duas formas de codificação para armazenar e recuperar informação na
memória: um código imagético, e um código verbal. A informação poderá ser armazenada
em memória através de um, outro, ou ambos os tipos de codificação. As pessoas têm em geral
a tendência de utilizar imagens mentais para memorizar os nomes de objectos concretos tais
como “mesa” ou “cavalo,” mas não para conceitos abstractos como “verdade” ou “beleza.”
Finke refere ainda vários estudos de diferentes autores em que se comprova que a memória
visual tem maior persistência do que a memória verbal.

Princípio da equivalência perceptual
As imagens mentais são funcionalmente equivalentes à percepção na medida em que são ac-
tivados mecanismos similares do sistema visual, quando objectos e acontecimentos são ima-
ginados, tal como quando os mesmos objectos e acontecimentos são efectivamente percep-
cionados (Finke, 1989:41).

Princípio da equivalência espacial
O arranjo espacial dos elementos de uma imagem mental corresponde à forma como objec-
tos e suas partes se dispõem nas próprias superfícies físicas, ou no próprio espaço físico.
Este princípio requer que as imagens mentais partilhem uma outra característica com as ima-
gens  (Finke, 1989:61).

97. Neste contexto, “codificação” significa a estratégia cognitiva utilizada por um sujeito para armazenar informação na
memória de longo prazo.
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Efeito da distância simbólica
Para comparar mentalmente dois objectos e determinar qual deles é o maior, a maioria das
pessoas diz imaginar os dois objectos ao lado um do outro, e não quaisquer descrições ver-
bais dos mesmos (Finke, 1989:5-6). A dificuldade da comparação aumenta de forma consis-
tente, à medida que a diferença de tamanhos se reduz: por exemplo, é mais fácil determinar
se um pombo é maior do que um pardal, do que se um pardal é maior ou menor que uma an-
dorinha. Este fenómeno parece comprovar que as pessoas efectivamente recorrem a imagens
mentais dos animais em causa para encontrar as suas respostas.

Transformações mentais
O trabalho seminal sobre a rotação mental foi realizado por Shepard e Metzler no final dos
anos 60, mas só viria a ser publicado em 1971 (Shepard e Cooper, 1982:19). Os testes consis-
tem em apresentar aos sujeitos dois ou mais estímulos constituídos por representações em
perspectiva de objectos tridimensionais, sendo pedido aos sujeitos que digam se as represen-
tações são diferentes representações do mesmo objecto tridimensional ou se são de diferentes
objectos. Através deste tipo de experiências, verificou-se o princípio de equivalência transfor-
macional (ver abaixo).

Princípio da equivalência transformacional
As transformações mentais e físicas exibem características dinâmicas correspondentes e são
governadas pelas mesmas leis de movimento (Finke, 1989:93). A transformação mental
mantém a integridade estrutural do objecto imaginado, sendo o objecto transformado na sua
totalidade. Outra consequência do princípio da equivalência transformacional é que as trans-
formações mentais são contínuas, tal como as transformações físicas. Por exemplo, para rodar
para os 90º um objecto que esteja orientado nos 0º, a rotação vai passar por todos os ângulos
entre os 0º e os 90º, seja uma rotação física ou mental. Shepard e Cooper confirmaram este
fenómeno ao medir os tempos de resposta para rotações mentais de amplitudes progressiva-
mente maiores, constatando que os tempos de resposta aumentam de acordo com a amplitude
da rotação (Shepard e Cooper, 1982).

Síntese mental
Thompson e Klatzky (1978) mostraram que as pessoas são capazes de produzir imagens men-
tais a partir de um conjunto de partes de objectos que em seguida combinam mentalmente. A
imagem seguinte (Fig.A1) ilustra uma destas experiências. Aos sujeitos era pedido que jun-
tassem mentalmente as partes disconexas (lado esquerdo da figura) que serviam como estí-
mulos, e depois dizer se o resultado da fusão mental correspondia ou não ao padrão de teste
(lado direito da figura). 
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Fig.A1 — Estímulos utilizados em experiências de síntese mental (Finke, 1989:118).

Descobertas criativas
Finke desenvolveu juntamente com Karen Slayton as primeiras experiências no domínio da
criação através de imagens mentais. Os sujeitos eram expostos a estímulos correspondentes a
imagens gráficas muito elementares (Fig.A2), e depois era-lhes pedido que criassem mental-
mente formas reconhecíveis a partir de três elementos atribuídos ao acaso em cada teste. Re-
produzimos aqui na Fig.A3 algumas das criações que surgiram nestes estudos.

Fig.A2 — Componentes utilizados nas experiências de síntese mental (Finke, 1989:23).

BUGGRAPESCHRISTMAS ORNAMENT BOWLING BALL

Fig.A3 — Alguns resultados das experiências de síntese mental (Finke, 1989:26-29).
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