
Introdução a Histórias no Flourish 
 
Olá! Sou Duncan Clark, bem-vinda de volta a este módulo sobre narrativa com dados. 
Vamos dar algumas dicas agora de como você pode fazer storytelling dentro do Flourish. 
Agora, no Flourish, história é algo muito específico. É uma espécie de slideshow interativo 
onde você pode orientar o público através de diferentes perspectivas sobre um conjunto de 
dados ou diferentes visualizações, muitas vezes com animação, a fim de contar uma 
história rica e cativante com seus dados. Então, vamos começar com uma rápida introdução 
sobre que é uma história no Flourish. Vamos então nos focar em aspectos diferentes com 
alguns exemplos usando dois ou três templates específicos. E então, no fim, vamos falar 
sobre talkies, que é nosso nome para narrativas com dados orientadas por áudio. 
 
Neste vídeo, vou falar um pouco sobre histórias e o que são histórias, e como histórias 
ajudam a fazer coisas legais no Flourish. Então a primeira coisa a saber é: o que é uma 
história? História é uma maneira de encadear múltiplas visualizações, uma forma de mostrar 
diferentes perspectivas da mesma visualização, ou uma maneira de misturar essas duas 
coisas.  
 
Então apenas para mostrar o que é cada uma dessas coisas, a primeira coisa é que 
histórias bem básicas são quando você está em uma visualização. Por exemplo, se eu 
estava nesse gráfico de colunas empilhadas que vimos antes, de estudantes em 
universidades do Reino Unido por país de origem, você pode fazer uma história usando 
essa visualização como seu primeiro slide a partir do editor de visualização, se você apenas 
clicar em "create a story" (criar uma história). E isso nos traz ao editor de história, que se 
parece muito com o layout do Google Slides ou do PowerPoint. Portanto, ele é muito 
diferente do editor de visualização. 
 
Mas a outra maneira de fazer uma história é vir aqui em sua página de projetos e apenas 
clicar em "new story" (nova história), que vai levar você a uma história em branco também. 
 
Mas eu só queria mostrar um exemplo do que histórias podem fazer. Então aqui está uma 
história que eu fiz que mostra como encadear várias visualizações juntas. Então, se eu 
clicar por elas usando estes botões, você pode ver que eu estou apenas clicando através de 
múltiplas visualizações do Flourish. Diferentemente de um PowerPoint ou um Google Slides 
ou algo assim, estas ainda são interativas, então eu posso clicar no Reino Unido. Esta é 
uma história com vários gráficos sobre as eleições europeias de 2014 e 2019. Aqui está 
mais um que você pode clicar e ver diferentes níveis neste template de hierarquia. Se eu 
passar de novo, aqui está um belo gráfico de colunas empilhadas, e aqui está a última, que 
é uma tabela pesquisável. Então aí está. 
 
Isso é um exemplo de encadear várias visualizações juntas, é o tipo de coisa com a qual 
você está muito familiarizado com o PowerPoint ou Google Slides ou algo parecido. E se 
você for para o editor de história, você verá que essa é a aparência dele. Há vários slides 
diferentes aqui à esquerda e você pode pré-visualizá-los no editor também. 
 



O outro tipo, que é um pouco mais específico do Flourish, é uma história onde você tem 
uma visualização e você está mostrando diferentes perspectivas dela. Isso funciona muito 
bem com mapas. Vou mostrar esse aqui. Este é um mapa mostrando todas as 418 
unidades administradas pelo Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, e todas 
estão em um mapa. Diferentes tipos de unidades. Você pode ver que ainda é interativo. E 
então esta é a mesma visualização que foi adicionada a uma história várias vezes, 
mostrando diferentes pontos de vista. Se eu clicar no botão seguinte, vai aumentar o zoom. 
Agora ele vai passar pelo mapa e vamos conseguir ver pontos de vista diferentes, e 
podemos aumentar o zoom em diferentes partes do mapa. Aqui em cima você vai ver que 
há pequenas legendas também. Agora ele vai ampliar mais e no editor de história parece 
similar, mas você pode ver que esta é a mesma visualização acrescentada múltiplas vezes. 
 
Espero que isso dê uma ideia do que histórias podem fazer. E em outros vídeos, vou entrar 
em mais detalhes sobre como fazer diferentes histórias como esta. 
 


