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Que problemas tinham?

Em que contexto surgiram os pictogramas? 

Os mesmos que encontramos hoje –  entre a informação e a 

respectiva representação gráfica. Na maioria dos pictogramas, e ao contrário 

de que seria correcto, a variação da área das formas utilizadas não é 

proporcional à variação do indicador representado. 

Em alguns casos, não há qualquer 

. Outras vezes, as figuras são aumentadas, simultaneamente, em 

altura e em largura (ou então apenas numa delas), fazendo com que o 

tamanho dos símbolos seja incorrectamente estimado. 

A utilização de volumes é ainda menos precisa.

incoerência

relação entre os dados e o tamanho dos 

símbolos

Qual é a fonte destas imagens?

Porque se faziam pictogramas?

No espólio documental do INE, existem cerca de 1 080 registos editados 

entre 1878 e 1940, dos quais nove são periódicos da responsabilidade da 

Direcção Geral de Estatística, organismo que antecedeu o Instituto Nacional 

de Estatística. Restringimos a análise às publicações periódicas que 

continham ilustrações. Realçamos que as publicações escolhidas – Censos 

e Boletim Mensal – continuam a ser editadas actualmente.

Um " " (do latim pictu,  + do grego ''ãñÜììá'' - 

caracter, ) é um símbolo que representa um objecto ou conceito 

por meio de ilustrações. 

 é a forma de escrita pela qual as ideias são transmitidas 

através de desenhos. 

Os pictogramas estatísticos são gráficos de uso corrente que 

representam uma imagem ou uma ideia, mas com características 

menos abstractas e sobretudo decorativas.
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O que são pictogramas?

Os anos 20, do século XX, foram palco de inovações tecnológicas tão 

importantes como a electricidade ou o cinema falado, sendo considerados 

uma . O contexto sócio-político que se 

vivia na altura apontava para uma democratização na transmissão do 

conhecimento, traduzida designadamente na 

 presentes nos cartazes de cinema, nos anúncios de publicidade e, 

também, nas publicações estatísticas. 

Mais tarde, já durante a ditadura, assistiu-se a um certo elitismo, traduzido na 

utilização de imagens complexas e de difícil leitura elaboradas por, e para, 

especialistas. 

Desde então, o  pictogramas estatísticos, seja pela 

conotação subjectiva que lhes está associada, envolvendo juízos de valor, seja 

por serem considerados pouco rigorosos ou, ainda, por não serem facilmente 

construídos de forma automática.
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INE nunca mais publicou

Que leitura da realidade social está subjacente?

Os pictogramas eram, e são, vistos como uma das formas mais fáceis de

 ao maior número de pessoas, independentemente do 

seu grau de instrução (relembre-se que, em 1925, a taxa de analfabetismo 

ultrapassava os 30% nas cidades de Lisboa e Porto). 

Além disso, Portugal seguiu uma  de aposta na 

representação gráfica e figurada da informação estatística – os gráficos estavam 

na moda. Data desta época, o movimento ISOTYPE "International System of 

TYpographic Picture Language", de Otto Neurath (austríaco), que fazia a 

apologia do ensino através das imagens e desenvolveu, em particular, um 

sistema de estatísticas pictóricas. 

Nessa data, qualquer imagem, fosse ela um gráfico, um mapa ou mesmo um 

pictograma, tinha que ser desenhada por pessoas com alguma habilidade. No 

caso dos pictogramas, o talento imperava. As imagens eram cuidadosamente

 e, quando coloridas, pintadas à mão por 'verdadeiros 

artistas' (como o sr. Fonseca). 
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A representação figurada das pessoas era feita com humor, mas também com ironia 

e  facilmente contestáveis. O melhor exemplo surge na representação 

da posição social da mulher face ao homem, em particular da mulher lisboeta 

alfabetizada, numa posição claramente subalterna e submissa, que contrasta com a 

mulher portuense aparentemente emancipada.

Nesta caracterização visual, mais rica na mulher que na do homem, os aspectos 

sociais eram bem definidos.  – representadas pelos diferentes utensílios 

de trabalho e pelo seu traje (veja-se os pescadores ou os alunos do ensino técnico);

 – representado pela forma de vestir (a saia das mulheres casadas era 

mais comprida), pelos adereços (flores da viúva ou transporte de pacotes pelos 

casados e o diferente uso da bengala) e postura (note-se que o movimento está 

associado aos solteiros e a quietude aos casados);  – caracterizadas 

pelo aspecto físico e indumentária (quem sabe ler usa sapatos, quem não sabe usa 

socas; as mulheres que não sabem ler usam cabelo apanhado e as que sabem 

usam cabelo curto e solto), pelos hábitos (só os homens analfabetos aparecem a 

fumar) ou pelos adereços (as mulheres analfabetas usam avental).
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