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RESUMO  

 

CAETANO, Lélia. REFERENCIAL PARA DESIGN DE INFOGRÁFICOS DIGITAIS 

APLICÁVEIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. 2014. 187f. 

Dissertação Mestrado Profissional em Educação e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-

grandense - Campus Pelotas, Pelotas - RS 
 

 

O presente trabalho é um referencial para o design de infográficos digitais. Foi sistematizado 

um repertório de tipos de demandas de representação do conhecimento e um repertório de 

elementos de linguagem da infografia. A estratificação dos dados chegou à identificação dos 

principais elementos básicos de linguagem e dos principais elementos que caracterizam a 

representação de cada tipo de conhecimento. A pesquisa fornece elementos necessários para 

analisar as demandas de representação do conhecimento e orientar educadores e equipes de 

produção de material didático, quanto aos requisitos para criação e ou seleção de infográficos 

que venham contribuir com os seus objetivos de ensino-aprendizagem, aplicáveis a conteúdos 

científicos ou complexos da educação profissional e tecnológica.   

 

Palavras-chave: infográficos, elementos de linguagem, representação do conhecimento, 

design, educação profissional e tecnológica. 
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ABSTRACT 

CAETANO, Lélia. REFERENTIAL FOR DESIGN OF DIGITAL INFOGRAPHICS 

APPLIED ON VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION. 2014. 187f. Dissertation 

Masters Degree on Education and Technology at Intituto Federal Sul-rio-grandense - Campus 

Pelotas, Pelotas - RS.  

 

 

The present work is a referential for the design of digital infographics. It was systematized 

into a repertoire of types of demands for knowledge representation and a repertoire of 

language elements of infographics. The stratification of the data has come to the identification 

of the main basic language elements and main elements that characterize the representation of 

each type of knowledge. The research provides information necessary to analyze the demands 

of knowledge representation and guide educators and production teams of educational 

material, regarding the requirements for creating and or selection of infographics that 

contribute to its goals of teaching and learning to apply scientific or complex content of 

vocational and technical education. 

 

Keywords: infographics; language elements, representation of knowledge, design, vocational 

and technical education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto da educação profissional e tecnológica, normalmente deparamo-nos com 

a contingência de mostrar/demonstrar procedimentos, fluxos, detalhes, componentes e 

processos de difícil visualização. Isso porque, eles podem estar em meio a um conjunto 

complexo de estruturas e elementos, sendo necessário apresentar enquadramentos específicos, 

ruídos, conexões e movimentos, partes de um todo. 

Estes desafios permeiam os fundamentos do trabalho de DE - Designer Educacional
1
  

função desempenhada por essa pesquisadora junto ao NPTE - Núcleo de Produção e 

Tecnologia Educacional do IFSul - Instituto Federal de Educação e Tecnologia Sul-rio-

grandense e que envolve o planejamento  de soluções educacionais para aprendizagem. 

O NPTE tem como objetivo oferecer apoio técnico, pedagógico e material às 

necessidades dos cursos da modalidade a distância e presencial da instituição, buscando a 

melhoria da qualidade do ensino, potencializando os recursos existentes para a produção de 

materiais didáticos. Operam equipes de revisores, designers educacionais, designers gráficos, 

ilustradores e motion designers
2
, produtores de vídeos e de tecnologia da informação. 

Essas equipes têm atendido à demanda de professores do IFSul na elaboração de 

disciplinas oferecidas na modalidade a distancia pelos sistemas UAB
3
 e e-Tec

4
, e projetos 

como TICs
5
, disciplinas presenciais de 15 cursos de graduação e o Idiomas sem Fronteiras

6
, 

que será aplicado pelos Institutos Federais - IFs de todo o Brasil.  

                                                           
1
 Também denominado Designer Instrucional, pedagógico ou didático, profissional responsável por projetar soluções para 

problemas educacionais específicos (identificar necessidades de aprendizagem, e projetar, desenvolver, implementar e avaliar 

ações para atender a essas necessidades), em especial no aprendizado eletrônico, no sentido de assegurar o equilíbrio entre 

educação, comunicação, tecnologia, conteúdos e gestão de processos (FILATRO, 2008) 

2 Um designer de animação típico é hoje em dia geralmente uma pessoa formada em design gráfico ou design de 

comunicação tradicional (por vezes virá também de uma formação voltada para o cinema e a televisão, em geral a arte 

multimídia) que aprendeu a jogar com os elementos no tempo e no som através de programas voltados para a animação e o 

audiovisual. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Motion_design> Acesso: jan2013. 

3 A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior 

para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da 

educação a distância. 

4 O sistema Rede e-Tec Brasil visam à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar 

e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, 

estados, Distrito Federal e municípios. Os cursos são ministrados por instituições públicas. 

5 Projeto de estruturação e uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs) nos cursos de graduação do IFSul. 
6 O Idiomas sem Fronteiras  é um projeto  do  e-Tec Brasil  que  visa oferecer cursos de idiomas para toda a Rede Federal, 

como uma das estratégias do processo de internacionalização. Tem como meta capacitar alunos para o programa Ciência sem 

Fronteiras e servidores que queiram participar de mobilidade internacional, além de qualificar estudantes para o mercado de 

trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Motion_design
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A investigação dos princípios de design
7
 de infográficos digitais aplicáveis na 

educação profissional e tecnológica contribui com mais uma possibilidade de solução 

educacional para as demandas desta área. 

Os infográficos digitais podem ser ferramentas didático-pedagógicas muito 

apropriadas para o ensino e, em especial, às áreas de conhecimento de ciência e tecnologia.  

Eles são recursos eficazes para apresentar conteúdos mais complexos e específicos, 

combinando múltiplos recursos multimídia como mapas, gráficos, textos, áudios, vídeos, 

desenhos, fotografias, documentos digitalizados etc. (CERIGATTO et al. 2010).  

Os infográficos são formas de representação e visualização de informações e têm sido 

um recurso muito utilizado pelo jornalismo impresso, porque permite analisar um fato, 

situação ou notícia de forma detalhada nas suas diversas fases e repercussões. Atualmente, 

através do webjornalismo
8
, os infográficos evoluíram, adotando recursos multimidiáticos 

sintonizados com a linguagem digital.  

Além do contexto jornalístico (impresso ou digital)  os infográficos têm sido utilizados 

em editoriais, informes, manuais de instruções e catálogos empresariais, no design de 

produtos, na divulgação científica, na tecnologia da informação, por empresas de 

comunicação e entretenimento, na publicidade, engenharia, saúde, ciência, tecnologia, 

estatística, política, cultura e variedades, assim como na educação presencial e on-line 

(Bottentuit  Junior et al. 2011), notadamente por sua eficiência no processo comunicacional. 

Os infográficos contribuem para a ampliação de ferramentas que auxiliam a 

aprendizagem. É de fácil integração na maioria dos  Ambiente Virtual de Aprendizagem 
9
- 

AVA. Existem  infográficos disponibilizados na web, que podem ser utilizados como fonte de 

pesquisa e informação, conteúdo complementar e alternativo para aprofundar discussões e 

atividades didáticas.  Além disso, existem softwares gratuitos para a produção de alguns tipos 

de infográficos que podem veicular conteúdos do programa curricular.  

O planejamento e implementação de estratégias e metodologias que sejam eficientes e 

eficazes na aprendizagem mediada pelas novas TIC - Tecnologias da Informação e 

                                                           
7 Design é o resultado de um processo ou atividade (um produto), em termos de forma e funcionalidade, com propósitos e 

intenções claramente definidos. (FILATRO, 2008) 
8 Jornalismo online (JOL) pode ser definido como a coleta e distribuição de informações por redes de computadores 

como internet ou por meios digitais. As características mais interessantes do Jornalismo online são: Instantaneidade; 

Interatividade; Perenidade (memória, capacidade de armazenamento de informação); Multimediação, programação; 

Hipertextualidade; Personalização de conteúdo, customização. (ROCHA, 2000; PALACIOS, 2001b; MIELNICZUK, 2001) 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_online> Acesso: jan2013. 

 
9
 ou LMS - Learning Management System 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_online
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Comunicação
10

 é um grande desafio. O trabalho das equipes multidisciplinares que atuam 

junto às instituições de ensino, avança de conceitos instrumentais baseados no uso 

tecnológico e de adaptação de conteúdos da modalidade presencial para o meio digital, 

visando uma educação mediada pela tecnologia. 

Esse avanço converge para os processos de aprendizagem e ensino centrado no 

estudante, buscando atender a necessidades individuais através da personalização e 

interatividade. Ademais, potencializa metodologias que estejam mais próximas das suas 

necessidades e contextos, concomitantemente interpretando e utilizando dispositivos e 

serviços que fazem parte do atual paradigma de comunicação, conhecimento e informação. 

Acreditamos na necessidade de redesenho tecnológico e pedagógico das práticas que 

utilizamos para o desenvolvimento de conteúdos curriculares. Não podemos apenas readaptar 

conteúdos planejados para livros e/ou aulas expositivas, por exemplo. Precisamos enfrentar 

questões metodológicas, pedagógicas e sociológicas adequadas às situações contextuais da 

vida dos estudantes. 

 

A utilização de infográficos como um recurso pedagógico alinha-se no atual 

contexto dos jovens estudantes que complementam sua formação em 

recursos advindos da Web, tais como vídeos, redes sociais, enciclopédias 

eletrônicas, imagens, etc. Tais recursos poderão ser visualizados nos 

infográficos mais modernos, os quais permitem a combinação desses 

aplicativos com o intuito de favorecer a aprendizagem ou a complementação 

dos conteúdos ministrados em sala de aula. (BOTTENTUIT JUNIOR et al.  
2011) 

 

Os infográficos podem ser utilizados tanto na educação presencial, na educação a 

distância (e-learning) como na m-learning (aprendizagem em dispositivos móveis).  Também 

é recurso muito apropriado para  materiais didáticos impressos ou incorporados à plataformas 

de aprendizagem. Segundo Peçaibes e Medeiros (2010) “com a vida cada vez mais corrida e a 

atualização rápida de informações, as ideias explicitadas de forma visual são mais 

rapidamente absorvidas”. 

A partir dessas reflexões acreditamos ser de tamanha relevância a feitura de um 

mapeamento dos princípios de design de infográficos digitais. Por meio deste estudo, 

esperamos criar um referencial para auxiliar educadores, designers educacionais e equipes 

                                                           
10 As TIC podem ser definidas de duas maneiras: Como as tecnologias de comunicação tradicionais, principalmente a 

televisão, rádio e telefonia convencional, e as modernas tecnologias da informação caracterizadas por verificar o conteúdo da 

tecnologia com registros de computador, comunicação, transmissão de dados e interfaces (SOUZA, 2012) 
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multidisciplinares na seleção, demanda e construção de infográficos para aprendizagem 

aplicáveis na educação profissional e tecnológica. 

 

1.1 Objetivos da Dissertação 

 

Criar referencial para  design de infográficos digitais aplicáveis em demandas do 

conhecimento do ensino de ciência e tecnologia. 

 

Objetivos Específicos 

- Mapear tipologias de representação do conhecimento; 

- Mapear elementos de linguagem de infográficos; 

- Analisar coletânea de infográficos a partir do referencial criado no mapeamento de 

tipologias de representação do conhecimento e dos elementos de linguagem; 

- Identificar elementos de linguagem característicos da representação de cada tipo de 

conhecimento. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

 

 

                           Figura 1:  Fluxograma da Dissertação.   

O desenvolvimento deste estudo referencial para design de infográficos digitais 

aplicáveis na educação profissional e tecnológica está assim organizado (Fig. 1): 

primeiramente situamos a infografia em um contexto geral, na sequencia situamos a infografia 

no contexto educacional e então desenvolvemos os referenciais de análise, realizamos a 

análise de infográficos com os critérios referenciais criados e por fim encaminhamos as 

reflexões finais.  

1. Introdução 
2. Construindo um olhar 
sobre infográficos   

3. Construindo um olhar 
sobre infográficos  na 
educação 

4. Construindo um olhar 
sobre infográficos  e 
demandas de 
representação do 
conhecimento 

5. Mapeando os 
princípios de design de 
infográficos 

6. Considerações Finais 
7. Referências 
bibliográficas 
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CAPÍTULO 2 – CONSTRUINDO UM OLHAR SOBRE INFOGRAFICOS 

 

 
                   Figura 2:  Fluxograma Capítulo 2 

 

2.1. Olhar sobre antecedentes 

 

Nosso olhar inicia na década de 80 quando acontece a incorporação da informatização 

nos meios de comunicação jornalísticos e novos recursos visuais são incrementados pelas 

tecnologias digitais. A supremacia da imagem e a instantaneidade, características da vida 

contemporânea, são elementos fundamentais para a consolidação da infografia como 

estratégia de informação capaz de explorar temas complexos numa linguagem que permite 

leitura rápida através da combinação de imagens e textos. 

Mesmo sendo uma estratégia de representação da informação cada vez mais utilizada 

hoje, a infografia tem sua origem no período pré-histórico. As inscrições feitas nas cavernas 

são consideradas as primeiras infografias da humanidade. Já na comunicação impressa, em 

que a infografia ganhou a configuração que se popularizou pelo mundo, os dois primeiros 

infográficos apareceram na Inglaterra em 1702, nos jornais The Daily Courant (Fig. 3) e, em 

1806, no The Times (Fig. 4), de Londres (CAIXETA, 2005). 

 

 
Figura 3: The Daily Courant - 1702 

Infográfico: Tentativa de invasão da baia de 

Cádiz por parte de tropas britânicas
11

. Fonte: 

http://migre.me/dqiBO 

 

Figura 4: The Times – 1806 

Infográfico: Reconstrução da cena de um 

crime
12

. Fonte: http://migre.me/dqiK0 

                                                           
11

 http://migre.me/dqiBO Acesso: jan2013 
12

 http://migre.me/dqiK0 Acesso: jan2013 

2.1. Olhar sobre 
antecedentes 

2.2. Olhar sobre conceitos 
2.3. Olhar sobre 
interatividade 

http://migre.me/dqiBO
http://migre.me/dqiK0
http://migre.me/dqiBO
http://migre.me/dqiK0
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Na década de 30, a revista  Time já usava infografia como recurso de informação. Já 

na década de 70, os departamentos de arte começam a surgir na redação dos grandes jornais 

com especialistas na produção de gráficos e mapas. Em 1982 é criado o jornal USA Today 

que, de fato, consagra o uso dos infográficos e da cor, transformando, a partir de então, o 

design dos jornais. O infográfico “Mapa do tempo” apresentado na figura 5 é um exemplo 

deste pioneirismo. 

 

Figura 5: Página do jornal USA Today. Infográfico: mapa do tempo
13

 (1982). Fonte: http://migre.me/dqiTL   

Com a tecnologia introduzida pelos computadores Macintosh, a partir de 1985 ocorreu 

uma grande expansão na produção infográfica, que deixa de ser produzida artesanalmente, de 

forma destacada nos jornais New York Times (Estados Unidos), El País (Espanha) e Clarín 

(Argentina). No mercado editorial brasileiro, as revistas da editora Abril, Superinteressante e 

Mundo Estranho, têm destaque no uso de infográficos para apresentar temas educativos e 

científicos.  

Também se destacam no uso sistemático de infografia, entre outras, as revistas Época, 

Superinteressante, Galileu e os jornais O Globo, Folha de São Paulo e Zero Hora, que criam 

infográficos para mídia impressa e para seus portais na internet. No menu principal
14

 reservam 

espaço exclusivo para os infográficos digitais. Notemos que esses infográficos diferem 

daqueles que são simplesmente transpostos do meio impresso, como observa Araújo: 

 

                                                           
13

 http://migre.me/dqiTL Acesso: jan2013 
14

 Botão/aba que apresenta lista de opções/assuntos  a serem selecionados na página de entrada do portal. 

http://migre.me/dqiTL
http://migre.me/dqiTL
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É necessário diferenciar o infográfico digital do infográfico para os meios 

impressos, pois ao mudar o suporte – do impresso para o online – muda-se 

também a linguagem, a função e a tecnologia envolvida na montagem de um 

infográfico. (ARAÚJO, 2011, p.23) 

 

 

 

Figura 6: Infográfico: 400 anos após Galileu, nascem os megatelescópios.  Fonte: Revista Época. Edição 637.  

 

No infográfico “400 anos após Galileu, nascem os megatelescópios” temos um 

exemplo de um infográfico que apresenta a versão para o suporte impresso e a versão online. 

Na figura 6 encontramos a imagem da versão impressa. No link < http://bit.ly/bXMlrv > 

podemos observar como foi feito o infográfico e no link < http://bit.ly/aWLH12 > podemos 

observar a versão online (animada) do infográfico.   

 

2.2. Olhar sobre conceitos 

Ao olharmos diversos estudos sobre infografia percebemos que ainda existe a busca 

por um conceito definitivo que possa superar polêmicas como a levantada por Cairo (2008, 

p.21), que prefere o termo Visualização de Informação, tendo em vista que o termo infografia 

deriva do inglês infographics e que pode ser confundida com o uso da informática na 

produção de gráficos.  Por outro lado, alguns autores consideram a infografia um gênero 

jornalístico, enquanto outros a consideram uma técnica, uma linguagem (RIBAS, 2005).  

http://bit.ly/bXMlrv
http://bit.ly/aWLH12
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Sinteticamente, podemos dizer que a Infografia (ou infográficos) são representações 

visuais de informação. Eles podem transformar uma informação, conteúdo e dados complexos 

numa apresentação dinâmica e organizada, de tal forma a produzir sentido. As informações 

jornalísticas, técnicas, educativas ou científicas são exemplos de sua potencial utilização. A 

definição de Fassina, auxilia-nos  a entender mais claramente:  

 

Representações visuais mais complexas que combinem várias camadas de 

informação e que não conseguiriam ser definidas por outros termos de menor 

abrangência como, por exemplo, mapas. Assim, apesar de um mapa 

rodoviário poder ser realmente considerado um tipo de infográfico em sua 

acepção mais abrangente,  restringiremos o uso da expressão para aquelas 

representações que não cabem em expressões mais comuns: mapas, tabelas, 

grafos, pictogramas, sinais, etc. Consideramos assim o infográfico como o 

conjunto completo que transporta a mensagem e não as subpartes e técnicas 

de representação que o compõem, sem limitar sua área de atuação ou 

propósito de uso. (FASSINA, 2011, p.45) 

 

Embora o conceito de infografia ainda tenha definições com significações diversas, 

podemos constatar que existe uma convergência em torno de uma caracterização básica que é 

a representação de uma informação com apoio de imagens, textos e recursos multimídia e 

digitais. 

Para finalizar trazemos a ideia da infografia como gênero dos autores De Pablos 

(1991) e Peltzer (1991) que defendem a infografia como publicação independente. Já Valero 

Sancho (2003) classifica a infografia como “gênero informativo visual”, expresso em uma 

unidade de informação única que carrega variações próprias e responde aos modelos 

narrativos e descritivos de forma diversa.   

 

2.3. Olhar sobre interatividade 

 

Nosso olhar sobre a interatividade em infográficos encontrou algumas categorias e 

características que apontam para sua evolução enquanto estratégia narrativa e hipermidiática. 

Destacamos alguns estudos que constroem fundamentação para o planejamento educacional e 

que ampliaram nossa percepção sobre o design de infográficos. 

As possibilidades de interatividade são fundamentais para a tomada de decisão sobre 

as escolhas que fazemos na seleção, concepção e ou produção de um infográfico com fins 
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educacionais. A proposição de Costa et al. (2011) classifica os infográficos em quatro 

categorias segundo o nível de interatividade proporcionado por cada um, como resumido na 

tabela 1. 

 

Tabela 1: Classificação dos infográficos de acordo com a interatividade 

 
CATEGORIA OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS 

Narrativo 

O objetivo é explicar algo ao 
leitor, permitindo-lhe 
experienciar o propósito da 
história. 

Histórias (fato, ficção), contadas 
sob um ponto de vista diferente. 
Incluem anedotas, histórias 
pessoais, histórias de negócios, 
estudos de caso, etc. 

Instrutivo 
O objetivo é contar uma história 
permitindo ao leitor seguir 
sequencialmente os fatos. 

Instruções passo a passo que 
explicam como as coisas 
funcionam ou como os eventos 
ocorrem. 

Exploratório 
O objetivo é dar ao leitor a 
oportunidade de explorar e 
descobrir o conteúdo. 

Permite ao leitor descobrir ele 
mesmo o conteúdo pela 
exploração ativa. 

De simulação 

O objetivo é permitir que o 
leitor experiencie todo o 
conteúdo (geralmente um 
fenômeno do mundo real). 

Permite que o leitor 
experimente o conteúdo como 
se fosse real. 

 

    Fonte: COSTA et al. (2011) Adaptado de (NICHANI; RAJAMANICKAM, 2003) 

 

Nos estudos de Rodrigues (2009) encontramos a definição da infografia interativa, 

presente na web, que utiliza um conjunto de elementos multimídia (áudio, vídeo, fotos e 

imagens em movimento) que formam uma linguagem caracterizada pela multilinearidade
15

. 

A autora postula, ainda, que a produção infográfica na web amplia as variedades de 

definições e, por isso, propõe uma classificação para a infografia interativa que possa 

perpassar suas fases evolutivas (Linear, Multimídia e em Base de Dados), suas características 

e funcionalidades. 

Ao longo do tempo, a infografia vem transformando-se de acordo com os novos 

recursos que foram introduzidos pelas tecnologias da informação e comunicação.  Nos 

estudos realizados por Amaral (2009) os infográficos são classificados em quatro gerações 

(Linear, Animada, Multimídia e em Base de Dados).  

                                                           
15 Uma narrativa multilinear supõe múltiplos encadeamentos descontínuos e entrelaçados entre um ponto A e um ponto B, 

com maior número de escolhas para criar caminhos e atalhos, onde muitas vezes o ponto B não é conhecido quando o usuário 

começa a desenvolver seu percurso. Essa narrativa se afirma como uma das principais características da linguagem 

hipertextual da web, onde se misturam as escolhas e decisões subjetivas dos usuários aos modelos de arquitetura da 

informação dos sites. < http://migre.me/dqeis> Acesso: jan. 2013 
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A partir dos quadros evolutivos do processo de desenvolvimento da infografia na web  

apresentados por Rodrigues (2009, p. 2) e Amaral (2009, p. 35-36) elaboramos um diagrama 

(Fig. 7) da evolução da infografia baseada nos recursos do meio digital. 

 

 

 

Figura 7: Evolução da  infografia/infográficos com base de recursos do meio digital.  Fonte: Elaborado pela 

autora com base nos estudos de AMARAL (2009) e RODRIGUES (2009) 

 

Já os estudos empreendidos por Rodrigues (2009), baseiam-se na infografia em base 

de dados, apresentando outras categorias de análise para uma abordagem em torno do gênero 

dos infográficos. Além disso, nos apresenta uma delimitação para os aspectos interativos, 

multimidiáticos, estrutura informativa e narrativa, atemporalidade/contextualidade e 

atualização, conforme apresentamos na tabela 2: 

 

Tabela 2: Modelo de categoria de análise para o infográfico no ciberespaço 

  

CATEGORIA CONCEITO 

Aspectos Interativos 

Trata-se de recursos interativos que permitem 
navegação multilinear ou intervenções dos 
leitores/internautas de forma a “dialogar” com o 
conteúdo como participante ativo. 

Aspectos Multimidiáticos 

A multimidialidade se constitui em um conjunto 
de elementos convergentes observados 
potencialmente no jornalismo digital ou nas 
infografias que integram áudio, texto, fotos, 
desenho, vídeos, mapas, números e outros 
recursos. 
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CATEGORIA CONCEITO 

Estrutura informativa e narrativa 

O texto informativo como gênero no jornalismo 
apresenta elementos básicos  e lógica interna 
para sua narrativa conforme Borrás e Caritá 
(2000) como resposta às perguntas clássicas como 
o que, quem, quando, onde, como e porque e 
uma estrutura narrativa que engloba 
personagens, ações, ambiente, função (do 
personagem no relato), contexto e o episódio em 
si. 

Atemporalidade/contextualidade 

Quando a questão do tempo não é levada como a 
mais importante, isto é, podem ser feitas 
infografias sob efeito de notícias de atualidade 
imediata (hard News) ou atemporais. Aqui o valor-
notícia é superestimado. 

Atualização 

Refere-se às informações que são atualizadas 
minuto a minuto na medida em que novos 
fatos/dados vão surgindo. Já há infografias com 
estas especificações. 

 

    Fonte: RODRIGUES (2009) 

 

A maior parte dos estudos sobre as potencialidades da infografia são oriundos da área 

do jornalismo ou da visualização da informação, todavia acreditamos que podem ser 

incorporados aos estudos voltados para o design educacional porque tem princípios similares 

e complementares.  No próximo capítulo lançamos nosso olhar sobre os infográficos na 

educação.  

  



26 

 

CAPÍTULO 3 – CONSTRUINDO UM OLHAR SOBRE INFOGRÁFICOS NA 

EDUCAÇÃO  

 

                       Figura 8:  Fluxograma Capítulo 3 

 

3.1. Olhar sobre educação 

 

Nosso olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem na educação profissional e 

tecnológica vislumbra um alinhamento às transformações que estão em curso na sociedade, à 

demanda do mercado de trabalho e o convívio coletivo. O imperativo disso são as constantes 

e rápidas mudanças científicas, tecnológicas e sociais. 

Acompanhar os processos de reestruturação produtiva, contínuos e acelerados, 

pressupõe uma formação que contemple diversos conhecimentos e amplie a capacitação dos 

estudantes para a resolução de problemas quando no exercício profissional. 

Ao mesmo tempo, a aprendizagem do estudante deve ser significativa para a vida. A 

aceleração das transformações socioeconômicas atuais, muitas vezes, desloca o foco do que é 

importante e, afinal, o objetivo maior de todos, a formação integral, com sujeitos com 

discernimento para tomada de decisões e posições de forma crítica e responsável. Segundo 

Ramos (2002): 

O conceito de qualificação consolidou-se com o modelo taylorista-fordista 

de produção, em torno do qual se inscreveram tanto os padrões de formação 

quanto os de emprego, carreira e remuneração. Compreendida inicialmente 

numa perspectiva essencialista (FRIEDMANN, 1992), que a identifica como 

propriedade dos postos de trabalho, a qualificação também tem sido 

analisada sob uma perspectiva historicista ou relativista (NAVILLE, 1956), 

que centra a análise no homem, não como fenômeno técnico individualizado, 

mas como valor social e diferencial dos trabalhadores. Em outras palavras, a 

qualificação passou a ser compreendida muito mais como uma relação social 

3.1. Olhar sobre 
educação 

3.2. Olhar sobre 
aprendizagem  

3.3. Olhar sobre design 
educacional 

3.4. Olhar sobre 
linguagem infográfica 
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complexa entre as operações técnicas, a estimativa de seu valor social e as 

implicações econômico-políticas que advêm dessa relação, do que como 

estoque de saberes. (RAMOS, 2002, p. 401) 

 

Historicamente, a educação profissional busca implementar novas formas e processos 

de ensino-aprendizagem que atendam às necessidades da sociedade.  Esse processo é contínuo 

e fundado na ideia de que “a educação só serve à vida econômica na medida em que serve 

amplamente a vida social” (OFFE, 1995, p. 65 apud CARVALHO, 2011, p. 33) 

Mediante essas considerações, a educação profissional também, deve estar atenta para 

processos de aprendizagem que estejam alinhados com o contexto atual. A mediação 

tecnológica advinda da aprendizagem eletrônica (e-learning) é uma realidade na maioria das 

instituições de educação profissional, em particular, através da modalidade a distância. 

Vejamos o que nos diz Leite: 

 

A tecnologia posta à disposição dos estudantes precisa ter como meta 

desenvolver as possibilidades individuais, tanto cognitivas como afetivas, 

sociais e estéticas, por meio da utilização e da experimentação no espaço da 

aprendizagem, seja presencial ou “virtual”. A prática docente deve responder 

às questões reais dos estudantes, que chegam até ela com todas as suas 

experiências vitais, e deve utilizar-se dos mesmos recursos que contribuíram 

para transformar suas mentes fora dali. Desconhecer a interferência da 

tecnologia, dos diferentes instrumentos tecnológicos, na vida cotidiana dos 

estudantes é retroceder a um ensino baseado na ficção (LEITE, 1999 apud 

GONÇALVES et al., 2004, p. 57) 

 

A experiência que vem sendo acumulada através da modalidade a distância contribui 

para adoção de procedimentos e metodologias educacionais desenvolvidas a partir de mídias 

digitais e que podem ampliar e enriquecer as práticas e processos de aprendizagem. Podemos 

refletir mais um pouco através de Gonçalves: 

 

Vale ressaltar que a importância da utilização dos recursos  tecnológicos 

ganha contornos especiais na prática da educação profissional. O 

comprometimento com a preparação de trabalhadores para a inserção no 

mundo produtivo, cuja configuração está a exigir, cada vez mais, pessoal 

competente para lidar com recursos virtuais e para transformar as novas 

exigências do processo em resultados, não permite que se fique indiferente à 
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questão. O desenvolvimento de competências dessa ordem, pelo contrário, 

torna imperativa a criação de ambientes pedagógicos que favoreçam o 

acesso ao diversificado mundo da informação, o contato com várias 

linguagens (impressa, televisiva, radiofônica, multimídia), exploradas de 

modo compartilhado, numa rede de interações, que possibilitem diferentes 

formas de ler, de olhar, de interpretar uma dada realidade, propiciando, 

inclusive, a geração de novas informações, novos significados. 

(GONÇALVES et al., 2004, p.59) 

 

A busca de equilíbrio deve ser uma constante no processo educacional, em todos os 

níveis, desta forma poderemos enfrentar as demandas da educação, da sociedade e do 

trabalho. A educação profissional demanda muitos desafios aos educadores no tratamento de 

assuntos complexos, nos quais processos, fluxos e experimentos não são possíveis de serem 

explicados apenas com imagens estáticas e exposição oral.  

Os educadores e equipe de produção de materiais didáticos necessitam orientações e 

referenciais que assegurem a aprendizagem significativa, contextualizada e em sintonia com 

os parâmetros curriculares institucionais e as exigências da vida contemporânea. No próximo 

tópico vamos lançar nosso olhar sobre a aprendizagem. 

 

3.2. Olhar sobre aprendizagem  

 

Os estudantes aprendem mais por meio de mensagens multimídia do que somente por 

mensagens verbais? Em que condições é benéfico juntar imagens às palavras? Como é que a 

aprendizagem multimídia funciona? Podem os estudantes participar de uma aprendizagem 

ativa quando aprendem a partir de mídias que não permitem muita atividade? Qual é o papel 

da tecnologia na promoção da aprendizagem? Os diferentes métodos obtêm os mesmos 

resultados em diferentes suportes (mídias), como, por exemplo, em ambientes baseados em 

livros ou em computadores? 

Tais questões podem encontrar respostas nos estudos de Mayer (2001) que se 

fundamentam na hipótese de que as mensagens educacionais ou instrucionais multimídia, que 

concebidas ou geradas, baseadas na forma como a mente humana funciona, têm mais 

probabilidade de levar a uma aprendizagem significativa, vejamos o que nos diz: 

 

Aprendizagem Multimídia ocorre quando os estudantes constroem 

representações mentais de palavras e imagens que são apresentadas a eles 
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(exemplo: textos impressos e ilustrações ou narração e animação). A 

promessa de aprendizagem multimídia é que os estudantes podem aprender 

mais profundamente de multimensagens de mídia bem concebidas 

consistindo em palavras e imagens do que de modos mais tradicionais de 

comunicação envolvendo apenas palavras. (MAYER, 2001) 

 

  A aprendizagem multimídia funda-se em três princípios da ciência cognitiva da 

aprendizagem. Em primeiro lugar o sistema humano de processamento de informação inclui 

dois canais duplos para o processamento visual/pictórico e auditivo/verbal  segundo a Teoria 

do Código Duplo (PAIVIO, 1986), (BADDELEY, 1999). Esta teoria tem como hipótese que 

os seres humanos codificam informações em ambas as formas, verbais e não verbais. Se 

receber a informação nestes dois formatos ao mesmo tempo, será  mais fácil mantê-la e 

recuperá-la.  

  Os seres humanos estão limitados quanto à quantidade de informação que conseguem 

processar simultaneamente em cada canal segundo a Teoria da Carga Cognitiva 

(CHANDLER; SWELLER, 1991). Esta teoria tem como hipótese que a carga ou a capacidade 

de memória de trabalho, tem um limite para a quantidade de informações que pode 

processar. Se essa carga for excedida, a aprendizagem não ocorre. Na figura 9 podemos 

vizualizar o fluxograma da teoria. 

 

 

 

Figura 9: Um quadro para uma teoria cognitiva de aprendizagem multimídia 

Fonte: Mayer (2001)  

 

  Estes estudos ressaltam a aprendizagem ativa que implica na execução de um conjunto 

coordenado de processos cognitivos. Os seres humanos participam na aprendizagem ativa, 

prestando atenção a informações recebidas relevantes, organizando a informação selecionada 

em representações mentais coerentes e integrando as representações mentais com outros 

conhecimentos. (MAYER, 2001) (WITTROCK, 1989)  

Metodologicamente, Mayer propõe sete princípios que devem estar subjacentes à 

concepção de um documento multimídia, são eles: Princípio Multimídia, Princípio 
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de Proximidade Espacial, Princípio de proximidade temporal, Princípio da coerência, 

Princípio de modalidade, Princípio de redundância e o Princípio das diferenças individuais. 

O Princípio Multimídia, no qual os estudantes aprendem melhor quando se combinam 

palavras e imagens do que só palavras. A apresentação de texto e imagem permite o 

estabelecimento de relações entre ambas. Os estudantes aprendem melhor quando à animação 

se junta à narração. 

O Princípio de proximidade espacial (ou contiguidade): nele, palavras e imagens 

correspondentes estão próximas em vez de afastadas (numa página ou tela). As imagens e 

textos devem ser apresentados em simultâneo, não em sequência. 

O Princípio de proximidade temporal é quando palavras e imagens são apresentadas, 

simultaneamente, em vez de sucessivamente.  

O Princípio da coerência: Quando palavras, imagens ou sons não relevantes para o 

assunto são excluídos, como por exemplo: música de fundo. 

O Princípio de modalidade: Quando se utiliza animação e narração em vez de 

animação e texto escrito; numa apresentação multimídia é melhor apresentar as palavras sob a 

forma de narração auditiva em vez de texto na tela. O texto na tela é uma representação visual 

e sobrecarrega o canal viso-espacial (efeito da atenção dividida). 

Já, o Princípio de redundância, que é quando se utiliza animação e narração em vez de 

animação, narração e texto. A adição de texto numa animação narrada não promove a 

compreensão e pode diminuí-la. O texto escrito juntamente com o mesmo texto narrado 

divide a atenção. 

Por fim, o Princípio das diferenças individuais (ou personalização) é aquele em que  os 

estudantes aprendem mais profundamente a partir de uma explicação multimídia quando as 

palavras são apresentadas num estilo coloquial do que num estilo formal. 

Os sistemas simbólicos das mídias influenciam a aquisição do conhecimento de 

diferentes modos, não apenas como representam o conhecimento, mas também pelo papel 

diferenciado que desempenham nas atividades mentais que desencadeiam e, 

consequentemente, na aprendizagem. Pereira reflete mais sobre isso: 

 

O que a investigação de Mayer permite concluir é que os estudantes 

aprendem menos quando o único meio / mídia disponível para a 

aprendizagem é o verbal e que se a mesma informação for apoiada noutros 

meios /mídias a aprendizagem se torna mais proveitosa. Por exemplo, 

palavras (texto impresso ou discurso oral) apoiadas por imagens (estáticas ou 
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animadas) ou quaisquer outros suportes / meios / mídias permitem um 

acréscimo significativo, mensurável, das aprendizagens. Note-se que não se 

trata necessariamente do recurso a novas tecnologias para melhorar as 

aprendizagens: mesmo um livro com texto e imagem permite acréscimos 

significativos em comparação com um livro baseado apenas em texto escrito. 

(PEREIRA et al., 2011) 

 

Cabe destacar que cada etapa da aprendizagem requer um tratamento particularizado. 

Um recurso digital pode ser usado para demonstrar um processo ou conceito em determinado 

momento, mas pode não ser uma boa escolha para uma introdução ou aprofundamento de um 

assunto, por exemplo. O educador deve avaliar em quais situações e decidir o que é mais 

conveniente para o planejamento educacional e as melhores condições de aplicação. 

É importante que o processo de aprendizagem deva ancorar-se em conceitos pré-

existentes (subsunçores) e estes, devem ser relevantes para que a aprendizagem ocorra por 

descoberta e por recepção. Opõe-se à aprendizagem mecânica baseada apenas na 

memorização, não produzindo entendimento, nem significação (AUZUBEL, 1968). 

 Segundo Moreira (2010) o princípio do conhecimento prévio é aprender que 

aprendemos a partir do que já sabemos. Outro aspecto importante destacado por ele é o 

princípio da não centralidade do livro de texto, podemos aprender a partir de distintos 

materiais educativos, conforme nos diz: 

 

Do uso de documentos, artigos e outros materiais educativos. Da diversidade 

de materiais instrucionais. Professores e estudante se apoiam em demasia no 

livro de texto.  Artigos científicos, contos, poesias, crônicas relatos, obras de 

arte e tantos outros materiais representam muito melhor a produção do 

conhecimento humano.  A utilização de materiais diversificados, e 

cuidadosamente selecionados, ao invés da "centralização" em livros de texto 

é também um princípio facilitador da aprendizagem significativa crítica. 

(MOREIRA, 2010 p. 10) 

 

Sua proposição demonstra plena aderência com o uso dos infográficos na educação, 

rompendo com a supremacia do livro texto. Neste mesmo sentido, Moreira (2010) nos propõe 

o princípio do conhecimento como linguagem: aprender que a linguagem está totalmente 

implicada em qualquer e em todas as tentativas humanas de perceber a realidade. Vejamos sua 

reflexão sobre isso: 
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Cada linguagem, tanto em termos de seu léxico como de sua estrutura, 

representa uma maneira singular de perceber a realidade. Praticamente tudo 

o que chamamos de "conhecimento" é linguagem. Isso significa que a chave 

da compreensão de um "conhecimento", ou de um "conteúdo" é conhecer 

sua linguagem. Aprendê-la de maneira crítica é perceber essa nova 

linguagem como uma nova maneira de perceber o mundo. (MOREIRA, 

2010 p. 12) 

 

Para finalizar, destacamos a afinidade da linguagem infográfica com os princípios 

elencados por Mayer (2001), em especial quando preconiza que o uso de imagens e textos 

deve ser apresentado em simultâneo, não em sequência (princípio de proximidade espacial ou 

contiguidade) e que palavras e imagens devem ser apresentadas, simultaneamente, em vez de 

sucessivamente (princípio de proximidade temporal).  Na sequencia lançamos nosso olhar 

sobre o design educacional na infografia. 

 

3.3. Olhar sobre design educacional 

 

Antes de selecionar, demandar/roteirizar ou criar um infográfico o educador e ou o 

designer educacional deve ter em mente as seguintes perguntas: Que conteúdo é mais 

apropriado para a linguagem infográfica? Quais as funções comunicativas da linguagem 

infográfica serão utilizadas? Quais softwares são mais apropriados? Qual o grau de 

interatividade? Quais os pressupostos cognitivos devem ser considerados de acordo com o 

estudante-alvo?  

De acordo com Filatro (2008) o Design Educacional
16

 é “o processo (conjunto de 

atividades) de identificar um problema (necessidade) de aprendizagem e desenhar, 

implementar e avaliar uma solução para esse problema”. A identificação de uma determinada 

necessidade de aprendizagem pode ser resolvida através da infografia. 

Vejamos as considerações de Bottentuit Junior et al. (2011), a partir de estudos que 

identificaram potencialidades que devemos ter em vista quando planejamos a utilização de 

infográficos em contexto educativo:  

 

- Os estudantes podem acompanhar passo a passo um processo, fato ou 

acontecimento histórico;  

- A riqueza de imagens e esquemas facilita a memorização por parte dos 

estudantes;  

- Possibilita a alfabetização visual visto que muitas das vezes os estudantes 

observam a imagem de maneira geral sem perceber aspectos importantes que 

                                                           
16 Optamos por utilizar o termo educacional ao invés de instrucional (termo que enfrenta resistência em alguns setores 

educacionais) 
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só são perceptíveis com uma maior atenção a determinadas áreas de um 

infográfico; 

- O aluno tem um maior controle sobre o recurso visual e a sua 

aprendizagem, pois poderá explorar e revisar quantas vezes desejar cada fase 

do processo apresentado no infográfico;  

- O infográfico poderá constituir-se num poderoso atrativo para veiculação 

da informação em ambientes e plataformas de ensino e aprendizagem;  

- As imagens chamam a atenção dos estudantes e o processo de observação 

dos infográficos poderá desenvolver as habilidades cognitivas de 

interpretação, análise e síntese;  

- Os estudantes recordam mais facilmente imagens e pequenos fragmentos 

de textos face à grande quantidade de textos sem o uso de esquemas ou 

imagens;  

- O aluno através do infográfico poderá realizar uma navegação não linear 

sobre o conteúdo e desta forma realizar novas descobertas;  

- O professor poderá combinar recursos multimídia durante as suas aulas 

com o intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes;  

- Permitem a visualização de processos muito lentos (o desabrochar de uma 

flor) ou muito rápidos (a transmissão do som).  

- O aluno poderá manipular o infográfico inúmeras vezes até que consiga 

realizar a compreensão completa do processo; 

- O aluno poderá utilizar o infográfico como uma fonte de informação, um 

recurso didático, um recurso para exploração visual e ainda para resolução 

de problemas ou questões elaboradas pelo professor. (BOTTENTUIT 

JUNIOR et al., 2011) 

 

Também encontramos uma proposta de planejamento de infográficos para educação 

que observa e relaciona os tipos de conteúdo e imagens de acordo com os objetivos previstos 

pelo educador. Na tabela 3, trazemos a matriz proposta por Costa et al. (2011) exemplificando 

possibilidades que  nos auxiliam no planejamento: 

 

Tabela 3: Imagens para ensinar tipos de conteúdo 

 

TIPO DE CONTEÚDO DESCRIÇÃO TIPO DE IMAGEM EXEMPLO 

Fato Informação única e 
isolada como um 
formulário, telas de 
aplicativos específicos 
ou dados de um 
produto. 
Foco: o que 

Representacional 
Organizacional 

A tela capturada de 
uma planilha 
eletrônica. 
Uma tabela com nome 
de peças e 
especificações 

Conceito 

Grupos de objetos, 
eventos ou símbolos 
identificados por um 
único nome. 
Foco: o que 

Representacional 
Organizacional 
Interpretativo 

Diagramas de tabelas 
de bancos de dados. 
Diagrama em árvore 
das espécies. 
Três fórmulas do Excel 
que mostrem regras de 
formatação. 
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TIPO DE CONTEÚDO DESCRIÇÃO TIPO DE IMAGEM EXEMPLO 

Processo 

Uma descrição de 
como algo funciona. 
Foco: como funciona 

Transformacional 
Interpretativo 
Relacional 

Animação de como o 
coração bombeia o 
sangue. 
Diagramas estáticos 
que ilustram como uma 
bomba de bicicleta 
funciona. 
Imagem mostrando 
como um vírus invade a 
célula. 

Procedimento 
Uma série de etapas 
que resulta na 
conclusão de uma 
tarefa. 
Foco: como fazer 

Transformacional 

Animação de como 
usar uma planilha 
eletrônica.  
Um diagrama com 
setas mostrando como 
instalar o cabo da 
impressora. 

Princípio Orientações que 
resultam na conclusão 
de uma tarefa. 
Relações de causa e 
efeito. 
Foco: o que, por que e 
como 

Transformacional 
Interpretativo 

Um vídeo mostrando 
abordagens eficazes de 
venda. 
Uma animação 
mostrando genes que 
passam de pais para 
filhos. 

 

    Fonte: COSTA et al., 2011 (baseado em CLARK; LYONS 2011) 

 

Para aprofundarmos mais um pouco na proposição de Costa et al. vejamos suas 

observações sobre os conceitos de: fato, conceito, procedimento, processo e princípio: 

 
Fato: enquanto cada pessoa tem uma representação mental distinta de um 

conceito (com características básicas comuns, mas detalhes diferentes), no 

fato todos têm a mesma representação. Exemplos: senhas, dados, a tela de 

um software específico, fórmulas matemáticas, norma ou uma declaração 

(que representa uma associação única entre conceitos).  

Conceito: pode ser abstrato ou concreto. O objetivo de ensiná-los é fazer 

com que os estudantes saibam identificar e distinguir um conceito de outro. 

1. Exemplo de conceitos concretos: Software, hardware, etc. (Informática). 

2. Exemplo de conceitos abstratos: Globalização, capitalismo, democracia, 

entre outros. (História).  

Procedimento: diretivo por natureza mostra o passo a passo de como realizar 

uma tarefa e é feito mais ou menos da mesma forma em situações diferentes.  

Processo: é semelhante ao procedimento, mostra como algo funciona.   

Princípio: trabalha com o julgamento, a criatividade, a contextualização. É 

preciso um pensamento crítico acerca do quê, do porque e do como para que 

o conhecimento possa ser adaptado a novas circunstâncias.  (COSTA et al., 

2011) 

 

As imagens na concepção de Costa et al. apresentam seis funções comunicativas: 

decorativa, representacional, organizacional, relacional, transformacional e interpretativa e 
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devem ser escolhas feita pelo educador, de acordo seus objetivos educacionais. Vejamos suas 

aplicações na tabela 4: 

 

Tabela 4: Funções decorativas das  imagens 
 

FUNÇÃO IMAGEM USADA PARA EXEMPLO 

Decorativa 
Adicionar um apelo estético ou 
de humor. 

Imagem colocada na capa de um 
livro. 

Representacional 
Representar um objeto de 
forma realística 

A tela capturada de um 
software, fotografia de um 
equipamento. 

Organizacional 
Mostrar relações qualitativas 
entre conteúdos. 

Um mapa conceitual. 
Um organograma. 

Relacional 
Mostrar relações quantitativas 
entre duas ou mais variáveis. 

Um gráfico de colunas ou de 
pizza. 

Transformacional 
Mostrar mudanças em um 
objeto ao longo do tempo e 
espaço. 

Uma animação do ciclo da água. 
Um vídeo mostrando como 
ocorre uma erupção vulcânica. 

Interpretativa 
Ilustra uma teoria, um princípio 
ou uma relação de causa e 
efeito. 

O desenho de uma estrutura 
molecular. 
Uma série de diagramas com 
setas que ilustram o fluxo 
sanguíneo no coração. 

 

   Fonte: COSTA et al., 2011 (baseado em CLARK; LYONS 2008) 

 

As imagens com função decorativa e representacional são as que menos contribuem 

para a aprendizagem observam Costa et al. A decorativa limita-se a ter uma função estética. A 

representacional deve ser usada somente quando for necessário apresentar uma visão realística 

do assunto abordado, como a imagem do quadro de um pintor, por exemplo. Em outros casos, 

deve-se refletir sobre o uso de esquemas ou imagens simplificadas ao invés das realísticas.  

Finalizando, Costa et al. analisam como se dá a relação entre os tipos de conteúdos e 

as imagens e, assim definem o nível de interatividade dos infográficos, vejamos na tabela 5, 

de acordo com a classificação: Narrativo, Instrutivo, Exploratório, Simulação. 

 

Tabela 5: Relação Conteúdo/Imagem/Interatividade 

 

TIPO DE CONTEÚDO TIPO DE IMAGEM 
TIPO 

INFOGRÁFICO/INTERATIVIDADE 

Fato 
Representacional 
Organizacional 

Narrativo 

Conceito 
Representacional 
Organizacional 
Interpretativo 

Narrativo 

Processo 
Transformacional 
Interpretativo 
Relacional 

Instrutivo 
Simulação 
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TIPO DE CONTEÚDO TIPO DE IMAGEM 
TIPO 

INFOGRÁFICO/INTERATIVIDADE 

Procedimento Transformacional 
Instrutivo 
Simulação 

Princípio 
Transformacional 
Interpretativo 

Exploratório 
Simulação 

    
    Fonte: COSTA et al., 2011 (baseado em NICHANI; RAJAMANICKAM, 2003) 

 

O objetivo principal deste planejamento enseja que os infográficos tenham eficácia na 

aprendizagem.  Observemos a analise das relações levando em consideração os objetivos a 

serem atingidos: 

Infográfico narrativo e instrutivo: possuem uma interatividade mais básica, 

podendo ser utilizados para ensinar conteúdos mais “básicos” e 

“independentes”, como fatos e conceitos. Os infográficos do tipo instrutivo 

são adequados ao ensino de um processo ou procedimento, pois nestes casos 

há estágios/componentes de um sistema ou uma sequência a ser seguida para 

se obter algum resultado ou resolver algum problema. Há também a 

possibilidade de se utilizar simulações nestes tipos de conteúdo.  

Infográfico exploratório e de simulação: mais interativos e dão maior 

autonomia ao aluno, são recomendados para conteúdos que demandam 

associações, interdependência entre fatores e uma maior 

interpretação/abstração por parte do aluno. A simulação pode ser 

amplamente utilizada para estudante da educação profissional e da educação 

corporativa com o intuito de simular situações reais no ambiente acadêmico.  

(COSTA et al., 2011) 

 

Mediante a matriz de análise apresentada podemos ter um panorama das 

possibilidades educacionais dos infográficos na perspectiva de seu planejamento e criação 

pelo próprio educador. É importante ressaltar que estes princípios também poderão ser 

utilizados para a seleção de infográficos disponíveis em publicações impressas ou digitais, 

assim como referencial para revisão ou roteirização de equipes de design educacional. 

É fundamental, ainda, que os sujeitos envolvidos no processo, o educador ou a equipe 

de elaboração de materiais didáticos, não percam de vista o estudante-alvo e as condições de 

distribuição dos infográficos no ambiente de aprendizagem. No próximo tópico olhamos a 

infografia como linguagem. 

 

3.4. Olhar sobre linguagem infográfica 

 

A linguagem pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para 

aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto à uma instância 

específica de um sistema de comunicação complexo (HOUAISS, 1991). Nesse sentido, 
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podemos afirmar que a infografia reúne elementos comunicacionais que fazem parte de 

múltiplas linguagens e, através de uma articulação intencional, apresenta-se como uma nova 

possibilidade de leitura e compreensão imediata. Atente para o que nos dizem Pessoa e Maia: 

 

Quando o leitor consegue realizar uma leitura fluida, a infografia atinge a 

sua completude, pois se eliminam as fronteiras entre a leitura verbal e a 

visual, procedendo-se a uma leitura única. Essa linguagem é autônoma e 

oferece ao seu leitor uma gama de elementos a serem observados 

separadamente como tipografia, desenhos, dados narrativos e informação. 

(PESSOA; MAIA, 2012) 
 

A infografia apresenta-se como uma alternativa capaz de efetivar uma comunicação 

com diversos públicos, quando usada nos meios de comunicação de massa ou como uma 

estratégia didática para apoiar a aprendizagem. Assim, deve ser vista através de uma 

perspectiva da apreensão de uma informação ou de dados mais complexos, em uma sociedade 

cada vez mais imediatista e, substancialmente familiarizada com a linguagem visual e 

mensagens objetivas.  

No jornalismo, o infográfico é criado para informar o leitor-alvo de determinado 

segmento. Quando pensamos no uso de infográfico na educação, a flexibilidade da linguagem 

é apropriada para mostrar o funcionamento de um motor, por exemplo, para o estudante de 

um curso de engenharia mecânica de uma forma, assim como para um estudante de ensino 

médio, de outra forma, atendendo a demanda cognitiva e a necessidade da aprendizagem. A 

carga conceitual e tecnológica inserida no infográfico pode ser adaptada conforme as 

características do nível de ensino que o estudante está cursando. 

A integração entre um texto e uma imagem ocorre quando ambos são apreendidos 

como um todo, de tal forma que a sua dissociação comprometerá a compreensão do conteúdo. 

Santaella e Nöth (2008) apregoam que existem três condições de integração do texto com a 

imagem: a redundância, a informatividade e a complementaridade.   

A redundância acontece quando a imagem apenas ilustra ou repete a informação do 

texto, sua eliminação não muda a compreensão do texto. A informatividade, ao contrário, a 

imagem é mais informativa que o texto, preponderando-o. E, a complementaridade integra 

texto e imagem, pois, ambos têm a mesma importância para que a informação possa ser 

compreendida. Vejamos como este conceito é corroborado por Fassina:  

 

A relação complementar entre a linguagem escrita e a linguagem imagética 

aumenta o potencial comunicativo da mensagem. A infografia é quase que 

um esquema mental representado graficamente. A explicação de um 
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acontecimento descrito textualmente se torna mais concreta e compreensível 

quando elementos visuais são fornecidos, para que o leitor possa estabelecer 

relações e comparações que alimentem seu processo cognitivo e assim possa 

interpretar e compreender de maneira mais eficaz. (FASSINA, 2011, p. 48) 

 

Como já afirmamos, a infografia utiliza, predominantemente, a imagem e o texto de 

forma amalgamada, sendo imprescindível sua integração e complementaridade. Um texto 

elaborado para um infográfico terá sentido se estiver associado à imagem que justifica sua 

existência e, vice-versa. Portanto, o sentido completo da informação a ser transmitida dar-se-

á, obrigatoriamente, da apreensão deste conjunto articulado, conforme descreve Teixeira: 

 

O infográfico, enquanto discurso, deve ser capaz de passar uma informação 

de conteúdo completo, favorecendo a compreensão de algo e, neste sentido, 

nem imagem, nem texto devem  se sobressair a ponto de tornar um ou outro 

indispensável. (TEIXEIRA, 2007, p. 113) 

 

De acordo com os estudos de Módolo (2007) as principais características da 

linguagem infográfica, além da clareza no tratamento do conteúdo/informação, são a 

conectividade e a interatividade entre texto e imagem.  Para ela, existe uma  

indissociabilidade entre ambas: “imagem deixa de ter somente o papel de ilustrar o texto 

escrito, pelo contrário, apresenta-se como a própria informação, protagonizando, juntamente 

com o verbal, o processo de comunicação”.  

Ainda, segundo Módolo (2007) os infográficos seriam capazes de mudar a forma de 

leitura, aumentando a eficácia no seu propósito de comunicação: 

 

Passando da leitura segmentada e linear das letras da linguagem verbal para 

uma leitura da página como um todo; A leitura, que se apresenta de maneira 

linear (da esquerda para a direita e de cima para baixo), seria transformada 

na comunicação infográfica; O leitor poderá começar a ler por onde desejar. 

Ou melhor, haverá no texto dado um ponto de entrada de tensão do olhar que 

não será o mesmo ponto clássico de entrada do olhar sobre o verbal (parte 

superior esquerda da página). O ponto de entrada é estratégico e o olhar 

percorrerá esse espaço, segundo linhas de força dos formantes do texto dado. 

O ponto de entrada pode variar de leitor para leitor, segundo suas 

necessidades, mas o que se pode assegurar é que, geralmente, será 

determinado pelo enunciador do discurso que procurará orientar essa 

visualidade. Isso pode significar a quebra dos padrões de redação para o 

meio impresso, pois a leitura já não seguiria mais o caminho: Título, Linha 

fina, Abertura, Texto, Intertítulo, Boxe e Notas de rodapé. Os textos enxutos, 

com linguagem direta e objetivo subdividido em itens, facilitando a 

compreensão da informação e oferecendo uma noção mais rápida e clara dos 

sujeitos, do tempo e do espaço. (MÓDOLO, 2007, p. 7) 

 



39 

 

Enquanto Módulo (2007) enfatiza as características dos infográficos mais lineares, 

típicas de publicações impressas,  Cairo (2008) amplia esses aspectos atentando para o caráter 

funcional dos infográficos através das seguintes características: dados; ferramenta de análise e 

troca de paradigmas, como podemos observar na tabela 6:  

 

Tabela 6: Características dos infográficos 

 

DADOS FERRAMENTA DE ANÁLISE TROCA DE PARADIGMAS 

Os dados transformados em 
informação visual são atraentes 
por si só, sem necessidade de 
artifícios, seja em uma página 
impressa ou na web. 

A infografia, a visualização de 
informação, não é um objeto 
decorativo cujo principal objetivo 
seja páginas mais leves, dinâmicas 
ou com um design impactante. A 
infografia deve funcionar como 
uma ferramenta de análise da 
realidade a serviço do leitor, 
melhorando sua compreensão. 

A incorporação de ferramentas 
interativas na publicação digital 
impulsiona uma troca de 
paradigma na visualização de 
informação: a liberdade tradicional 
que o leitor possui em ler os 
conteúdos de uma infografia na 
ordem que achar melhor, criando 
sentido a partir dos dados e o 
formato digital, com a construção 
de interação feita não mais a partir 
da infografia propriamente dita, 
mas pelo design de 
navegabilidade. 

 

Fonte: CAIRO, 2008 

 

Para finalizar este capítulo reafirmamos nosso olhar sobre processos educativos que 

priorizem cenários e práticas mais próximas do estudante, que já chega às instituições de 

ensino profissional com um olhar permeado da linguagem infográfica. Esta linguagem está 

em toda parte e sempre esteve de uma forma ou outra, acompanhando a evolução da 

humanidade. No próximo capítulo apresentamos o desenvolvimento dos nossos referenciais 

de análise. 
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CAPÍTULO 4 CONSTRUINDO UM OLHAR SOBRE INFOGRÁFICOS E 

DEMANDAS DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

                       Figura 10: Fluxograma Capítulo 4 

 

4.1 Representação do Conhecimento 

 

Que tipos de conhecimento estão representados neste infográfico? Com esta pergunta 

iniciamos nossa investigação e assim fomos construindo uma visão sobre os tipos de 

conhecimento que frequentemente se utilizam de infográficos como estratégia de 

representação. 

A representação do conhecimento normalmente nos é apresentada por textos. Na 

infografia, além do texto, é utilizado um conjunto de representações visuais para transmitir 

uma informação. 

O educador em seus programas curriculares muitas vezes depara-se com demandas do 

conhecimento que necessitam uma representação para além do texto como forma de apoio na 

implementação de um processo específico de aprendizagem. 

Na revisão de literatura não foi encontrada uma fonte única e convergente que reunisse 

critérios de classificação sobre as demandas de representação do conhecimento. Esse fato nos 

impulsionou no movimento da pesquisa a criar nossos próprios critérios de classificação que 

atendem a demanda de design educacional.  

Da mesma forma, na busca de referência sobre os elementos de linguagem, foram 

encontrados poucos e dispersos elementos de classificação, novamente fomos impulsionados 

para construir um olhar crítico e de classificação que permitisse dar conta desta necessidade. 

Para estabelecermos uma estratégia de reflexão partimos da nossa experiência em 

educação, especificamente na perspectiva do design educacional para o tratamento de 

4.1 Representação do 
Conhecimento 

4.2 Tipos de Demanda de 
Representação do 
Conhecimento 

4.3 Repertório de 
Elementos de Linguagem 

4.4 Mapeando 
Infográficos 
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demandas de diversos tipos de conhecimento. Dessa forma, dividimos essas demandas em 

seis (6) grandes tipos: Temporal; Lógico; Funcional; Científico; Natural; e Sociocultural. Para 

fim de análise, os seis tipos foram nomeadas, respectivamente: T; L; F; C; N; e S. 

Na classificação das demandas de representação do conhecimento (tabela 7), 

apresentamos os conceitos que desenvolvemos para identificar os seis tipos de demandas e 

possíveis enfoques delimitadores. 

 

Tabela 7: Classificação das Demandas de Representação do Conhecimento 
 

DEMANDAS DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

TIPOS ENFOQUES 

TEMPORAL [T]: Explicar posições sequenciais ou 
relações causais no tempo. 

  Mostrar progressão cronológica ou 
histórica; 

  Mostrar mudanças de relações, ações, 
movimentos, fluxos através do tempo; 

 Mostrar sucessão de eventos, ações e 
relações de causa. 

LÓGICO [L]: Explicar escalas, proporções, 
mudanças e a organização de dados no espaço, 
tempo ou ambos. 

 Organizar fatos e números coletados, 
analisados e sintetizados para 
apresentação e interpretação; 

 Demonstrar combinação de partes que, 
coordenadas, concorrem para um fim; 

 Mostrar sucessão de eventos, ações e 
relações de causa. 

FUNCIONAL [F]: Explicar posições e relações 
espaciais em uma locação física ou conceitual. 

 Mostrar conjunto sequencial de 
ações/procedimentos que permitem 
realizar um trabalho de forma correta e 
atingir uma meta; 

 Mostrar interações passo-a-passo através 
do espaço e tempo; 

 Mostrar sucessão de eventos, ações e 
relações de causa. 

CIENTÍFICO [C]: Explicar eventos, sistemas, 
processos meteorológicos, elétricos, físicos, 
geológicos, hidrológicos, óticos, químicos, 
térmicos, eletrônicos, informático-digitais, 
mecânicos, construtivos 
(engenharia/arquitetura), astronômicos. 
 

 
 

 Mostrar detalhes observáveis, interna e 
externamente; 

 Mostrar detalhes de um ponto de vista 
normalmente não possível para o olho 
humano; 

 Mostrar sucessão de eventos, ações e 
relações de causa. 
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TIPOS ENFOQUES 

NATURAL [N]: Explicar organismos, sistemas 
vivos, fenômenos biológicos, ambientais, 
ecológicos.  
 

 Mostrar detalhes observáveis, interna e 
externamente; 

 Mostrar detalhes de um ponto de vista 
normalmente não possível para o olho 
humano; 

 Mostrar sucessão de eventos, ações e 
relações de causa. 

SOCIOCULTURAL [S]: Explicar eventos, fatos, 
processos, sistemas social, político, econômico, 
cultural. 

 Mostrar detalhes da interação de seres 
humanos na sociedade;  

 Mostrar sucessão de eventos, ações e 
relações de causa. 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Os conceitos desenvolvidos não são exclusivos, nem contemplam a infindável gama 

de demandas que podem suscitar das diversas áreas do conhecimento
17

. Notadamente, essa 

conceituação foi baseada no olhar que construímos sobre infográficos e a expectativa de 

atender necessidades de representação do conhecimento em programas curriculares da 

educação profissional e tecnológica. 

 

4.2 Tipos de Demanda de Representação do Conhecimento 

 

A tipificação das demandas do conhecimento apresenta-se como uma ferramenta para 

o educador ou designer educacional de uma equipe de produção de materiais didáticos, 

enquanto etapa de planejamento. 

Ao compreendermos o tipo de necessidade (demanda) que o nosso conteúdo curricular 

(conhecimento) requer para determinado objetivo de aprendizagem podemos, de forma mais 

eficiente, determinar ou selecionar uma representação. 

Salientamos que essa ferramenta pode ser utilizada para tomada de decisão em 

qualquer forma de representação do conhecimento, por exemplo, texto; vídeo; exposição oral; 

entre outras. Obviamente, neste estudo, os infográficos são a forma de representação que 

estamos avaliando. De qualquer forma vale lembrar o que nos diz Kanno: 

 

O infográfico não tem o poder milagroso de ‘fazer coisas complexas ficarem 

simples’, ele é apenas a melhor maneira de representar certo tipo de 

                                                           
17 No texto optamos por utilizar “tipos de conhecimento” ao invés de “áreas do conhecimento”, expressão já consagrada e 

utilizada pela CAPES na definição das grandes áreas do conhecimento. A ênfase da pesquisa recai sobre as diferentes 

demandas/natureza (tipos) de representação do conhecimento nos infográficos. 
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informação. Da mesma forma que o texto é o meio mais eficaz de descrever 

outros tipos de informação e a foto é mais eficiente em outros casos. 

(KANNO, 2013 p. 11) 
 

Assim, para ilustrar nossa reflexão apresentamos na sequência exemplos de 

infográficos que contemplam demandas e enfoques que construímos como referencial para 

análise. 

 

4.2.1 Representação do Conhecimento Temporal [T] 

 

As demandas de representação do conhecimento temporal contemplam a necessidade 

de explicar posições sequenciais no tempo, de forma a mostrar uma progressão cronológica 

ou histórica. Nesta progressão são contextualizadas mudanças de relações, ações, movimentos 

e fluxos encadeados numa sucessão de relações causais.  Nas figuras 11 e 12, trazemos dois 

infográficos para exemplificar esta demanda.  

 

 

      Figura 11: Infográfico [322]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Saúde. Publicação: nov/2011.  

      Autores: Laura Salaberry, Erika Onodera e André Biernath. 

 

O infográfico “Quais foram os avanços na corrida contra o câncer nos últimos 40 

anos?” (Figura 11) trata o tema por uma perspectiva histórica dos acontecimentos e seus 

resultados no combate a doença. A linha do tempo demarca a progressão de quatro aspectos 
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de forma concomitante: estudos e pesquisas, tratamentos e bem-estar, grandes cientistas da 

área e suas premiações, assim como as políticas públicas implementadas. Estes aspectos estão 

representados nos quatro semicírculos coloridos, enquanto o marco temporal aparece nas 

linhas cinza, que cortam perpendicularmente as linhas coloridas. 

 

           

          Figura 12: Infográfico [170].  Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Agência Neuroniadesing. Publicação: ago/2012.  

          Autores: Walkyria Garotti e Sérgio Adeodato 


No infográfico acima uma linha imaginária formada na suposta convergência entre céu 

e floresta ancora datas e fatos sobre a questão da reciclagem. O infográfico “Ano + 20: a 

reciclagem na vida do brasileiro” (Figura 12) faz uma reflexão retrospectiva de eventos e 

ações ocorridas no Brasil após a Conferência Mundial sobre Ambiente Humano realizada, em 

Estocolmo, na década de 70. Os pontos pretos circundados por setas verde e amarelo 

representam o marco temporal, blocos de textos acima e abaixo destes pontos apresentam as 

respectivas reflexões.  

 

4.2.2 Representação do Conhecimento Lógico [L] 

 

As demandas de representação do conhecimento lógico contemplam a necessidade de 

explicar escalas, proporções, mudanças e a organização de dados no espaço, tempo ou ambos. 

Nessa organização os fatos e números coletados são analisados e sintetizados para 

apresentação e interpretação.  
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Normalmente os enfoques estão na combinação de partes que, coordenadas, 

concorrem para um fim, implicando numa sucessão de eventos, ações e relações de causa. Nas 

Figuras 13 e 14, trazemos dois infográficos para exemplificar esta demanda.  

 

 

      Figura 13:  Infográfico [288]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Almanaque Abril. Publicação: jan/2012.  

      Autores: Fábio Volpe, Fábio Sasaki, Paulo Zocchi, Giovana Suzin, Thereza Venturolli e Mariana Bonfim 

 

O infográfico “O Brasil em números” (Figura 13) analisa e sintetiza dados do Censo 

de 2010. Através de diversos gráficos, mapas e ilustrações apresenta a interpretação de 

inúmeros dados coletados na pesquisa para diferentes áreas da sociedade brasileira, tais como 

questões urbanas das grandes cidades, aspectos históricos e culturais, assim como sócio-

políticos, situação da saúde e da economia. O grid visível através dos quadros coloridos 

organizam as diferentes questões pesquisadas. 
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        Figura 14: Infográfico [74]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Revista Época. Publicação: jun/2013. Autor:      

       Otávio Burin

 

No Infográfico “Escala de Protestos” (Figura 14) são apresentados os dados sobre a 

participação da população nas manifestações de rua ocorridas no inverno de 2013 nas capitais 

do Brasil e, ao mesmo tempo, faz uma relação com dados de outras manifestações ocorridas 

durante a Ditadura Militar, Diretas Já e Fora Collor. As diferentes cores indicadas nas 

legendas orientam a interpretação dos dados do infográfico. 

 

4.2.3 Representação do Conhecimento Funcional [F] 

 

As demandas de representação do conhecimento funcional contemplam a necessidade 

de explicar posições e relações espaciais em uma locação física ou conceitual. A demanda 

contempla a necessidade de mostrar um conjunto sequencial de ações e procedimentos que 

permitem realizar um trabalho de forma correta e atingir uma meta.  

Normalmente os enfoques são mostrar interações passo-a-passo através do espaço e 

tempo, procedimentos, considerando a sucessão de eventos, ações e relações de causa. Nas 

Figuras 15 e 16, trazemos dois infográficos para exemplificar esta demanda.  
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      Figura 15: Infográfico [163]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Agência Maná E.D.I. Autores: Gerson Mora, Anna  

      Luiza Aragão e Ricardo Martins 

 

O infográfico “Produção de chapas grossas” (Figura 15) representa o processo passo-

a-passo da produção de chapas de aço da Usiminas. O processo de produção pode ser 

acompanhado através de uma ilustração simplificada das instalações da usina, dos textos 

explicativos e numeração que indica o percurso de leitura. Além das informações textuais 

sobre a forma de produção, também é informada a quantidade mensal produzida através de 

um gráfico de barras. 
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      Figura 16: Infográfico [314]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Mundo Estranho. Publicação: nov/2011.  

      Autores: Yuri Vasconcelos, Filipe Campoi, Jaaairo, Tiago Joku 

 

No infográfico “Casa Branca voadora” (Figura 16) observamos uma ilustração 

simplificada do avião do presidente americano, Barack Obama. Através de uma estratégia de 

representação que desprende a parte superior da aeronave podemos visualizar as suas 

dependências. Pequenos textos explicativos no entorno da ilustração explicam as principais 

funções e atributos do avião. Ao mesmo tempo outros dados ampliam as informações sobre as 

viagens do presidente pelo mundo. 

 

4.2.4 Representação do Conhecimento Científico [C] 

 

As demandas de representação do conhecimento científico contemplam a necessidade 

de explicar eventos, sistemas, processos: meteorológicos, elétricos, físicos, geológicos, 

hidrológicos, óticos, químicos, térmicos, eletrônicos, informático-digitais, mecânicos, 

construtivos (engenharia/arquitetura), astronômicos.  

Frequentemente, o enfoque é mostrar detalhes de um ponto de vista normalmente não 

possível para o olho humano, aspectos e detalhes observáveis, interna e externamente, assim 

como a sucessão de eventos, ações e relações de causa. A demanda de representação do 

conhecimento científico está exemplificada nas Figuras 17 e 18.  
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                Figura 17: Infográfico [231]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Jornal O Globo. Publicação: 09/out/2011.  

              Autores: Alessandro Alvim, Renato Carvalho, Kamilla Pavão e Michelle Rodrigues 
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O infográfico “A história e o Projeto” do Cristo Redentor (figura 17) além de receber 

destaque na Mostra Nacional INFOLIDE, recebeu medalha de prata na Mostra Internacional 

Malofiej (Espanha). O processo construtivo do monumento é apresentado passo-a-passo 

através de ilustrações detalhadas e informações explicativas de cada etapa, incluindo seu 

entorno e a história do projeto. 

 

 

 

      Figura 18: Infográfico [318]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Mundo Estranho.  Autores: Texto: Julia   

      Moioli, Pedro Melo, Bernardo Borges e Giselle Hirata. 

 

O infográfico “Mundo subatômico” (Figura 18) representa os novos elementos, 

descobertos recentemente, que compõem o universo atômico para além do átomo. As formas, 

linhas e cores esquematicamente demonstram essa diversidade. Os textos explicativos e a 

relação com objetos e corpos físicos ajudam na compreensão do assunto. 

 

4.2.5 Representação do Conhecimento Natural [N] 

 

 

As demandas de representação do conhecimento natural dizem respeito a necessidade 

de explicar organismos, sistemas vivos, fenômenos biológicos, ambientais, ecológicos. 

Normalmente são mostrados detalhes observáveis, interna e externamente, bem como 

condições, situações e detalhes de um ponto de vista não possível para a visão humana. 
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Também pode contemplar a sucessão de eventos, ações e relações de causa. A demanda de 

representação do conhecimento natural está exemplificada nas Figuras 19 e 20.  

 

 

      Figura 19: Infográfico [164]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Agência  Maná E.D.I. Autores: Gerson  Mora,  

      Anna Luiza Aragão. 

 

O infográfico “Como os terremotos geram os tsunamis” (Figura 19) representa através 

de uma ilustração simplificada e cortes esquemáticos como ocorre o fenômeno. A 

visualização dessa forma, simples e objetiva, favorece uma compreensão imediata do fato e 

suas consequências. Os textos em torno da ilustração ampliam as informações.  
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      Figura 20: Infográfico [324]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Saúde. Publicação:  mar/2012.  

      Autores: Fernanda Didini, Laura Salaberry, Erika Onodera e André Biernath 
 

No infográfico “Como é feito o implante de silicone nas mamas?” (Figura 20) 

demonstra em poucos passos como é realizada a mamoplastia que aumenta e projeta os seios. 

As ilustrações simplificadas e a organização das informações permitem que possamos 

entender todo o procedimento do começo ao fim. Os textos distribuídos no entorno das 

ilustrações contribuem para o aprofundamento das informações visuais. 

 

4.2.6 Representação do Conhecimento Sociocultural [S] 

 

As demandas de representação do conhecimento sociocultural contemplam a 

necessidade de explicar eventos, fatos, processos, sistemas sociais, políticos, econômicos, 

culturais. Normalmente são mostrados aspectos do cotidiano, dos costumes, práticas e 

dinâmicas que envolvem os acontecimentos que compõem as interações sociais, suas 

repercussões e relações de causa. A demanda de representação do conhecimento sociocultural 

está exemplificada nas Figuras 21 e 22.  
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      Figura 21: Infográfico [35]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Jornal O Dia-RJ. Publicação: 24/ago/2012.  

      Autores: Gustavo Moore  e Nei Lima 
 

O infográfico “Metrô ‘geladão’” (Figura 21) relaciona uma série de informações a 

respeito das novidades que irão beneficiar os usuários de uma linha de metrô do Rio de 

Janeiro.  Os recursos visuais utilizados facilitam a apreensão dos inúmeros dados de forma 

bem simplificada e objetiva.  
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     Figura 22: Infográfico [319]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Mundo Estranho. Autores: Victor   

     Bianchin,  Luiz Iria, Eber Evangelista, Marcelo Garcia, Fabricio Miranda, Diego Sanches 

 

O infográfico “Tragédia titânica” (Figura 22) reporta-se ao afundamento do navio 

Titanic ao chocar-se com um iceberg no oceano Atlântico, em 1911. O infográfico tem um 

visual realista e através da cena em que o navio parte-se e afunda, descreve inúmeros detalhes 

sobre o que aconteceu com os passageiros e com a estrutura do navio à deriva. Textos, 

imagens e elementos gráficos complementam-se para a compreensão da tragédia. 

Como podemos observar nos infográficos apresentados, existem infinitas 

possibilidades para representação de qualquer tipo de demanda do conhecimento.  Os 

infografistas recorrem a diversos elementos e soluções visuais para transmitirem as 

informações de forma precisa, objetiva e, na maioria das vezes, essas soluções são 

incrivelmente criativas e esteticamente atrativas ao leitor. Sobre esses elementos e soluções 

visuais trataremos no próximo tópico. 
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4.3 Repertório de Elementos de Linguagem 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa sentimos a necessidade de categorizar o 

repertório de elementos de linguagem. Assim, criamos uma lista de dez (10) grandes 

categorias, que emergiram dos dados dos infográficos analisados. Um parâmetro de análise 

muito útil, que permitiria ver a recorrência dos elementos, por tipo de necessidade de 

representação do conhecimento. 

Estas dez categorias reúnem os seguintes elementos de linguagem dos infográficos, a 

saber: mapas, tipografia, gráficos, fotografia, diagramas, texto, elementos básicos da 

linguagem visual, ilustrações, efeitos e elementos básicos da linguagem digital, conforme 

pode ser visto na figura 23.   

 

Figura 23: Elementos de Linguagem. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os elementos de linguagem são combinados entre si para constituírem soluções 

visuais que garantam a comunicação. As soluções surgem a partir de sobreposições, 

alinhamentos, repetições, justaposições, contrastes e imbricamentos dos elementos de 

linguagem para estabelecer relações, ações, sucessões, interações, movimentos, fluxos, 

processos, progressões, hierarquias, procedimentos e qualquer outra necessidade de 

representação.  
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A partir da classificação das dez (10) grandes categorias foram geradas suas 

respectivas subcategorias que totalizam setenta e três (73) elementos e são descritas nos 

tópicos que seguem. 

 

4.3.1 Mapas 

 

Os mapas tem a função de localizar geograficamente um determinado tema. Neste 

estudo estabelecemos duas possibilidades para identificar este elemento, o mapa de 

localização e o mapa geográfico. O mapa geográfico é a representação geopolítica de 

territórios, uma representação cartográfica. O que diferencia um mapa geográfico de um atlas 

e um “mapa geográfico infográfico” é a ampliação das possibilidades de representação que, 

integra dados informativos diversos e outros elementos que o contexto do infográfico 

necessitar.  Já o mapa de localização mostra a localidade de algo em relação à outra coisa ou 

um todo.  

 

4.3.2 Tipografia 

 

Embora este elemento possua inúmeras outras subcategorias, basicamente a maior 

ocorrência nos textos infográficos são os marcadores, a variação de fontes, a variação de 

tamanho das fontes, o uso de bold e itálico. 

A variação de fonte tem por objetivo dar personalidade ao texto, como por exemplo, 

dar um estilo antigo, moderno, manuscrito, decorativo, com ou sem serifa. O uso do bold e 

itálico são um tipo de destaque utilizado para chamar atenção para terminados tópicos do 

assunto, títulos e subtítulos. 

Os marcadores são geralmente utilizados para introduzir uma lista, que poderá ter 

vários níveis, ser numerada ou ainda aparecer com inúmeros estilos de símbolos: 

 Variação de fontes 

 Variação de TAMANHOS 

 Uso de bold 

 Uso de itálico 

O planejamento dos elementos tipográficos contribui para a legibilidade dos textos do 

infográfico, bem como complementam a composição visual de forma harmoniosa e integrada. 
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4.3.3 Gráficos 

 

Os gráficos possuem uma função organizacional de dados. Mostram as partes de uma 

estrutura e a relação entre si. Em nossa classificação consideramos os gráficos de linha, 

barra/coluna, dispersão, pizza, área, múltiplos e radar. 

 

 Linha – Essa versão de gráfico mostra a evolução de valor no tempo sobre o eixo x e 

y. 

 Barra/Coluna – Estes tipos de gráficos mostram comparação ou evolução de valor ou 

magnitude sobre o eixo x e y quando se trata de gráfico de barras também podendo ser 

chamado de barra empilhada, a leitura dos dados ocorre no sentido horizontal. No 

gráfico de coluna o sentido da leitura é vertical. 

 Dispersão – Este gráfico mostra detalhes de cada dado, sendo mais apropriado para 

dados não muito bem estruturados ou que não sejam em números absolutos. 

Apresenta-se sobre um eixo x e y. 

 Pizza – Neste gráfico a distribuição de valores é dividida em partes diferentes, 

mostradas num todo (100%). Estas partes podem mostrar preferencias, por exemplo. 

 Área – Este gráfico mostra comparações de partes dentro de um todo, baseando-se 

numa visualização de estrutura hierárquica. Compara os dados por meio da 

identificação de padrões. 

 Múltiplos – Gráficos deste tipo representam quantidades através da repetição de um 

elemento, são muito utilizados como uma solução visual de fácil interpretação. 

 Radar – São gráficos que mostram uma variação de dados, sem a preocupação com o 

todo, ou seja, fechar 100%. 

 

4.3.4 Fotografia 

 

As fotografias são divididas em dois tipos. Em nossa classificação consideramos a 

fotografia padrão, que é a imagem fotográfica comum sem nenhuma alteração ou 

manipulação. E a fotomontagem, que consideramos as fotos que são modificadas, 

manipuladas e ou ressignificadas para destacar uma ideia, uma informação. 
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4.3.5 Diagramas 

 

Os diagramas são representações visuais estruturadas e simplificadas de um 

determinado conceito, ideia, estrutura, processo. Em nossa classificação consideramos alguns 

tipos de diagramas: fluxograma, organograma, estereograma, cartograma, radial e 

timeline. 

 

 Fluxograma – Representação gráfica que mostra sequencia, fluxo, transformação, 

movimento de algo, no tempo-espaço. 

 Organograma – Representação gráfica organizada de tal forma a demonstrar uma 

hierarquia entre os dados.  

 Estereograma – Representação gráfica de uma série de dados por meio de formas 

geométricas em três dimensões (cubos, pirâmides, cilindros, cones, etc.). 

 Cartograma – Representação gráfica em mapas nos quais os valores são assinalados 

nos locais em que se verificam. 

 Radial – Representação gráfica em que os elementos e dados são organizados por 

radianos (arcos de circunferência). 

 Timeline (linha do tempo) – Pode ser representada graficamente, de várias formas, de 

acordo com a proposta do infográfico, mas fundamentalmente, os dados apresentados, 

são caracterizados pela reflexão sobre acontecimentos e suas consequências ao longo 

de um determinado período de tempo. 

 

4.3.6 Textos 

 

Os textos são conjuntos de palavras, frases que se integram com as ilustrações e 

demais elementos constituintes do infográfico. Como diz Kanno (2013) o texto para infografia 

deve ser “curto, direto e objetivo se valendo de ‘dois pontos’ ou ‘hifens’ e pensado para 

interagir com as imagens”. Em nossa classificação consideramos como estratégias de 

organização das diferenças possibilidades de representação destes textos: bullets, lista, 

tabela, numeração, resumo, legenda, cronologia, título e descrição. 

 

 Bullets – Pequeno texto explicativo posicionado no entorno de uma ilustração. 

 Lista – As informações são organizadas em tópicos, em muitos casos os tópicos estão 

com marcadores tipográficos. 
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 Tabela – É um quadro simples em que se apresentam dados descritivos ou comparação 

de dados numéricos. 

 Numeração - Textos verbais ou imagens são numerados para indicar a ordem de 

leitura, no sentido de conduzir a leitura. 

 Resumo/Introdução – São informações úteis para a compreensão do assunto. Tanto 

podem ter o objetivo de introduzir o assunto ou resumi-lo. 

 Legenda – Normalmente são usadas pequenas formas geométricas coloridas com um 

texto correspondente para identificar condições, estados ou dados que aparecem em 

outro ponto do infográfico. Esta identificação orienta a leitura e compreensão do que 

foi sinalizado. 

 Cronologia - Quando certos aspectos temporais são necessários para complementar a 

informação, como por exemplo, data e horário de um acontecimento, diferente de uma 

timeline que tem a sequenciação no tempo fundamentada em uma reflexão mais 

ampla. 

 Titulo/Subtítulo – São as palavras ou frases que aparecem como destaques, 

divisão/subdivisão ou/e hierarquização de partes do assunto. Os destaques são 

evidenciados através da tipologia e da cor. 

 Descrição – São textos que detalham a informação, explicam objetivamente certo 

aspecto do assunto. 

 

4.3.7 Elementos Básicos da Linguagem Visual (EBLV) 

 

Os elementos básicos da linguagem visual são aqueles elementos que constituem os 

princípios de configuração das representações visuais e são descritos em estudos, já clássicos, 

como Sintaxe da Linguagem Visual (DONDIS, 1997). Em nossa classificação consideramos o 

ponto, a linha, as formas geométricas básicas, a direção, a dimensão, o movimento, 

escala, textura, cor, tom e grid visível.



 Ponto – Indica posição, tem a função de marcação. 

 Linha - À medida que um ponto se move, sua trajetória se torna uma linha. As linhas 

tem a função de ligação entre elementos do infográfico. 

 Formas geométricas básicas – As formas mais básicas são o quadrado, círculo e 

triângulo. 



60 

 

 Direção – É definida pela posição dos elementos gráficos. No sentido horizontal 

denota uma natureza estática e calma. No sentido vertical denota uma natureza de 

prontidão e equilíbrio. No sentido inclinado denota uma natureza de instabilidade e 

atividade. No sentido curvo denota uma natureza de continuidade e totalidade. As 

linhas com setas são bastante utilizadas para indicar direção. 

 Dimensão – A partir de um plano são consideradas a altura, comprimento e 

profundidade. 

 Movimento – o elemento que é utilizado para representar o movimento sempre é 

relativo a outros(s) elementos para a intepretação do sentido.  A repetição de um 

elemento em diferentes posições no espaço pode descrever um movimento. 

 Escala/Proporção – podemos descrever em termos de tamanho, grandeza ou 

pequeneza e em relação a outro elemento. 

 Textura – É relativa às características visuais de uma superfície, podendo ter um 

padrão de formas geométricas, formas orgânicas, formas abstratas, entre outras. 

 Cor – Não existe uma conceituação muito simples para cor, podemos dizer que se 

contrapõe ao branco, que é a síntese das radiações eletromagnéticas percebidas pelo 

olho humano, e o preto, que é a ausência de luz. É comum atribuir-se sentidos 

simbólicos e ou ligados à emoção, como: verde representa a esperança, entre muitos 

outros. De qualquer forma, a palheta de cores de um infográfico em muitos casos, é 

elemento fundamental para a interpretação dos dados. 

 Tom – É a gradação entre o claro e o escuro de uma cor. 

 Grid visível – Embora o grid não seja um elemento propriamente, a sua função é 

presente em qualquer composição visual. Uma estrutura invisível (espécie de grade) 

que serve de orientação para a organização dos elementos dentro do todo. Em muitos 

infográficos, propositadamente, o grid é visível transformando-se também em um 

elemento. 

 

4.3.8 Ilustrações 

 

As ilustrações são as imagens utilizadas para acompanhar, explicar, interpretar, 

sintetizar uma informação. Frequentemente podem ser descritas como desenhos, pinturas e 

colagens. A fotografia também é uma ilustração, todavia em nossa classificação a 

consideramos como um elemento distinto. Assim em nossa classificação atentamos mais o 
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caráter da forma: ícone, pictograma, realista, metafórica, simplificada e Storyboard 

(narrativa). 



 Ícone/Símbolo – É um tipo de ilustração esquemática muito pequena, apresenta-se 

normalmente de forma individualizada e de caráter simbólico. 

 Pictograma – É um tipo de desenho icônico, muito simples e de fácil interpretação. Os 

desenhos de sinalização, em geral, são deste tipo. 

 Realista - É o tipo de ilustração que tem uma representação próxima de uma imagem 

fotográfica. 

 Metafórica – ilustração que representa o “espírito dos dados” (Kanno, 2013). 

Visualmente explica algo utilizando referências de senso comum. 

 Simplificada – É a ilustração que utiliza poucos elementos gráficos, restringindo-se ao 

essencial para ser compreendida visualmente. 

 Storyboard/história em quadrinhos – É uma história ilustrada contada através de uma 

sequência de quadros. 

 

4.3.9 Efeitos 

 

Os efeitos são recursos visuais especiais que mostram detalhes de um ponto de vista 

normalmente não possível para o olho humano.  Em nossa classificação consideramos os 

seguintes efeitos: raio-X, corte, zoom, perspectiva impossível, simultaneidade, 

transparência e deformação. São soluções visuais estratégicas da infografia para dar conta 

de situações ou condições que não são possíveis de representar através de uma fotografia, 

ilustração ou texto, por exemplo. 



 Raio-X – Mostra a parte interna de algo que não é visível ao olho humano. Podemos 

comparar com a habilidade de um ‘personagem de ficção’ que vê através dos objetos.  

A representação visual prioriza a visualização de um ponto específico, muitas vezes 

integrando um zoom para evidenciar o destaque – diferentemente do efeito 

transparência que não dissocia a forma interna da externa. 

 Corte – Podemos dizer que é uma espécie de fatiamento ou recorte em três dimensões 

de uma figura para mostrar a partes, ângulos ou perspectivas não visível para o olho 

humano e de uma forma que seja possível mostrar detalhes, por exemplo, de um 

fenômeno ou sistema. 
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 Zoom/lupa – Efeito de aproximação, representação ampliada da uma parte de um todo. 

Usualmente é um destaque feito de um detalhe do infográfico e colocado em um 

círculo, o que lembra uma lente de aumento de uma lupa ou de uma lente de câmera 

fotográfica. 

 Perspectiva Impossível – É uma vista explodida, as partes de um todo são separadas 

para mostrar um processo construtivo ou a parte interna de algo. A representação 

visual assume uma total liberdade para manipular a forma original de tal forma a 

atender um propósito de visualização e revelação de partes de um todo. 

 Simultaneidade – Em uma única cena podemos visualizar todos os passos de um 

processo de transformação, evolução, ação, etc., mesmo que o tempo-espaço entre eles 

sejam distintos. 

 Transparência – Mostra o interior e o exterior concomitantemente, a intenção é que o 

leitor não abstraia uma forma da outra. A interpretação deve considerar o conjunto, 

por exemplo, um objeto deliberadamente tem uma parte de sua proteção externa, 

delimitada por uma ‘película transparente’ para mostrar algo específico, ao mesmo 

tempo a parte externa restante é mantida por inteiro. 

 Deformação – É resultante da distorção do formato original de uma representação 

visual em prol da completude de uma informação ou dados.  

 

4.3.10 Elementos básicos da linguagem digital (EBLD) 

 

Os EBLD são os recursos relativos aos sistemas e mecanismos de navegação em 

páginas web. Em nossa classificação consideramos os recursos que observamos em 

infográficos de sites de jornais e revistas brasileiros conforme descrito na sequencia. 

 

 Link contextual – O link é interno, remete para outra parte da interface do infográfico, 

é feito a partir do próprio conteúdo, tem a função de ampliar os aspectos do assunto – 

está atrelado ao seu contexto. 

 Link externo – Este link remete para outros sites, sai da interface do infográfico, em 

geral, envia para outras páginas com assuntos relacionados, com objetivo de ampliar a 

percepção do assunto e ou resgatar informações que antecederam o fato. 

 Menus – São mecanismos de navegação que têm a mesma função de árvores e 

diretórios (mostrar a hierarquia usada para classificar o conteúdo). Pode ser horizontal, 

vertical, dropdown, entre outros. 
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 Games/quizzes – São jogos ou testes que usam os dados do assunto do infográfico para 

criar uma interação com o usuário. 

 Zoom dinâmico – Com mouse ou tato pode fazer movimento para aproximação de 

parte da imagem do infográfico. 

 Animação – Elementos do infográfico movimentam-se para contextualizar alguma 

situação, também pode ocorrer um movimento a partir da intervenção do usuário. 

 Simulação – Simula uma experiência através da personalização dos dados feita pelo 

usuário. 

 Download/embed – Disponibiliza para o usuário o arquivo do infográfico ou o código 

para que o infográfico seja incorporado em outra página web. 

 Instrução de uso – São ajudas que orientam os procedimentos para navegar pelo 

infográfico, como por exemplo, onde deve avançar e recuar. 

 Storytelling – São histórias narradas a partir de palavras e ou recursos audiovisuais. 

 Áudio – Apenas som, sem estar acompanhado de vídeo. 

 Barra de rolagem – Recurso utilizado para mover o corpo de um documento digital, o 

usuário controla o posicionamento através do mouse ou tato. 

 Barra de progresso – Exibe o status (andamento) de um determinado processo que foi 

acionado pelo usuário na interface do infográfico. 

 Vídeo – Consideramos qualquer vídeo que venha a ser integrado no infográfico, mas 

que não foi feito exclusivamente para ele, é utilizado como um recurso complementar 

que vai ampliar a informação. 

 Arrastar e soltar – Permite que elementos do infográfico sejam movidos usando o 

mouse ou o tato. 

 Videográfico (on demand) – É um infográfico preparado exclusivamente para o 

assunto em pauta, utilizando os recursos audiovisuais específicos do vídeo. Muitos 

desses vídeos apresentam animações de diferentes elementos: ilustrações, gráficos, 

diagramas, entre outros. 

 Mouseover – Filtro eletrônico que é acionado quando passamos o mouse sobre uma 

palavra ou imagem e surge uma informação. 

 Timeline dinâmica - Com o mouse ou tato podemos movimentar os dados da linha do 

tempo. 

 

O repertório dos elementos de linguagem que reunimos neste tópico é resultante da 

observação de inúmeros infográficos disponíveis em publicações da web. Este processo foi a 
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etapa inicial deste estudo. Certamente muitos elementos de linguagem não foram 

considerados, tão pouco as descrições de cada elemento aqui apresentadas são definitivas, ao 

contrário, são passíveis de reavaliações e ressignificações. 

Após a descrição dos elementos de linguagem reunimos sinteticamente na tabela 8 as 

categorias e suas respectivas subcategorias para que possamos ter uma visualização mais 

simples para uma consulta rápida. 

 

Tabela 8: Síntese do Repertório dos Elementos de Linguagem 

 

ELEMENTOS DE LINGUAGEM 

Qte CATEGORIAS Qte SUBCATEGORIAS 

1 MAPAS 1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Mapa Geográfico 
Mapa de Localização 

2 TIPOGRAFIA Marcadores  
Variação de Fontes 
Variação do Tamanho de Fontes  
Uso de Bold  
Uso de Itálico 

3 GRÁFICOS Linha  
Barra/Coluna  
Dispersão  
Pizza  
Área  
Múltiplos  
Radar 

4 FOTOGRAFIA Fotografia Padrão  
Fotomontagem 

5 DIAGRAMAS Fluxograma  
Organograma  
Estereograma  
Cartograma  
Radial  
Timeline 

6 TEXTOS Bullets  
Lista 
Tabela 
Numeração 
Resumo 
Legenda 
Cronologia 
Título 
Descrição 

7 ELEMENTOS BÁSICOS DA 
LINGUAGEM VISUAL (EBLV) 
 

Ponto 
Linha 
Formas Geométricas Básicas 
Direção 
Dimensão 
Movimento 
Escala 
Textura 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

Cor 
Tom 
Grid Visível 

8 ILUSTRAÇÕES 
 

Ícone/Símbolo 
Pictograma  
Realista  
Metáfora  
Simplificada  
Storyboard/História em Quadrinhos 

9 EFEITOS 
 

Raio- X 
Corte 
Zoom 
Perspectiva Impossível 
Simultaneidade 
Transparência 
Deformação 

10 ELEMENTOS BÁSICOS DA 
LINGUAGEM DIGITAL (EBLD) 

Link Contextual  
Link Externo  
Menus  
Games/Quizzes  
Zoom Dinâmico  
Animação  
Simulação  
Download/Embed  
Instrução de Uso  
Storytelling  
Áudio  
Barra de Rolagem  
Barra de Progresso  
Vídeo  
Arrastar e Soltar  
Videográfico (on demand)  
Mouseover  
Timeline Dinâmica 

           

          Fonte: Elaborada pela autora 

 

A necessidade de criar esse repertório de elementos fundamenta-se na intenção de 

conhecer mais profundamente a linguagem infográfica e com isso ampliar nossa compreensão 

sobre suas possibilidades na representação do conhecimento no meio educacional. No 

próximo tópico reunimos uma série de infográficos para exemplificar os elementos de 

linguagem que aqui foram descritos. 

 

4.4 Mapeando Infográficos 

 

Os elementos de linguagem que classificamos formaram o repertório utilizado para o 

mapeamento dos infográficos. Esse movimento de pesquisa foi indispensável para validar a 

utilidade e viabilidade dos critérios de classificação construídos pela pesquisadora. Podemos 
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observar que os infográficos podem conter demandas de representação múltiplas, tanto no que 

diz respeito aos diversos enfoques que o assunto pode ter, bem como os inúmeros elementos 

de linguagem que entram na criação da composição infográfica.  

Relembramos que em nossa classificação consideramos dez (10) grandes categorias 

que se desdobram em setenta e três (73) subcategorias, que são os elementos de linguagem 

descritos anteriormente neste estudo (tabela 8). Esses elementos estão mapeados
18

 nos 

infográficos que selecionamos e apresentamos a seguir. 

 

4.4.1 Infográfico “Passeio no espaço”  

 

 

                             Figura 24: Infográfico [189].  Fonte:  6ª INFOLIDE 2012. Jornal Correio Brasiliense.  

                             Publicação: 18/set/2011. Autor: Valdo Virgo. Intervenção da autora: Destaques em linhas  

                             vermelhas  para assinalar elementos de linguagem 

 

Neste infográfico destacamos os elementos: linha, movimento, direção, cor, tom, 

dimensão, escala/proporção. A cor azul e os tons acinzentados existentes entre o branco das 

nuvens situadas na parte inferior e o preto na parte superior compõem o plano de fundo do 

infográfico e tem a função de ampliar nossa percepção sobre a distância que a nave espacial 

Spaceship Two pode chegar. 

                                                           
18 O mapeamento dos elementos de linguagem são assinalados  com linhas que delimitam áreas especificas e setas que 

indicam os elementos. As linhas usadas para as respectivas indicações estão na cor vermelha. 
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A trajetória da nave espacial é demonstrada por linhas e a repetição do desenho da 

nave em diversas posições que demonstram seu desempenho, sua forma de operação durante 

o percurso. As linhas com setas nos indicam a direção. As linhas curvas e as diferentes 

posições da nave nos indicam o movimento. No canto inferior direito é feito um destaque para 

as representações de escala, proporção e dimensão através da comparação entre diferentes 

tipos de aeronaves conhecidas. 

 

4.4.2 Infográfico “Um colosso na Amazônia”  

 

 

      Figura 25: Infográfico [223]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Jornal Folha de São Paulo. Publicação:  

      20/nov/2011. Autores: Agnaldo Brito e Simon Ducroquet. Intervenção da autora: Destaques em linhas  

      vermelhas para assinalar elementos de linguagem 

 

No infográfico (Figura 25) destacamos um gráfico de linha e uma forma de 

representação de dimensão, escala e proporção. No lado direito do infográfico, destacamos 

os efeitos de corte, transparência e perspectiva impossível. Os efeitos são soluções visuais 

que nos possibilitam ver detalhes de um ponto de vista normalmente não possível para o olho 

humano.  
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4.4.3. Infográfico “Riqueza natural”  

 

 

      Figura 26: Infográfico [236]. Fonte:  6ª INFOLIDE 2012. Jornal O Globo. Publicação: 14/ago/2012.  

     Autor: Alessandro Alvim. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos  

     de linguagem 

 

O infográfico (figura 26) é um exemplo de um cartograma. Os cartogramas são 

representações visuais que através de uma relação espacial de uma área mapeada transmite 

informações quantitativas. Os dados são indicados nos locais/regiões/países/continentes onde 

se verificam. 
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4.4.4 Infográfico “A casa de US$ 6 mil”  

 

 

       Figura 27: Infográfico [303]. Fonte:  6ª INFOLIDE 2012. Revista Galileu. Publicação: fev/2012. Autores: Ricardo 

       Martins, Anna Luiza Aragão, Gerson Mora e Rafael Tonon.  Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas 

       para assinalar elementos de linguagem 

 

 

Este infográfico (figura 27) utiliza efeitos como simultaneidade, perspectiva 

impossível e transparência que são estratégias visuais para mostrar ângulos impossíveis. No 

texto aparecem bullets, pequenos textos informativos que destacam de forma muito sucinta 

algum aspecto da figura. A variação de tamanho de fonte no texto é uma estratégia para 

chamar a atenção de dados específicos. Na parte inferior do infográfico podemos observar 

uma linha do tempo (timeline) formada pelas diferentes fases de construção da casa. 
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4.4.5 Infográfico “O Brasil em movimento”  

 

 
 

  Figura 28: Infográfico [309]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Guia do Estudante. Publicação: ago/2011.   

  Autor:  MultiSP. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de linguagem 

 

A representação deste infográfico (figura 28) embora não tenha aparência tradicional 

de um gráfico de área, o apresenta de uma forma criativa. As cores delimitam os espaços 

correspondentes a cada área do gráfico. Ao mesmo tempo, as ilustrações simplificadas 

trazem um caráter lúdico para a visualização dos dados. 
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4.4.6 Infográfico “Como uma espada é forjada?”  

 

 

Figura 29: Infográfico [317]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Mundo Estranho. Publicação: jul/2012. 

Autores: Diego Meneghetti, Ligia Duque, Thiago Lyra e Tiago Jokura. Intervenção da autora: Destaques em 

linhas vermelhas para assinalar elementos de linguagem 

 

 

Observamos neste infográfico (figura 29) o efeito de simultaneidade através da 

linearidade do processo de forja de uma espada. O efeito coloca as etapas construtivas do 

objeto como se ocorressem simultaneamente para que possamos visualizar em uma única 

imagem (cena) todo o processo. 
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4.4.7 Infográfico “O fim das lembranças”  

 

Figura 30: Infográfico [325]. Fonte:  6ª INFOLIDE 2012. Revista Saúde. Publicação: jul/2012. Autores: Pilker, 

Erika Onodera e Theo Ruprecht. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos 

de linguagem 

 

Neste infográfico (figura 30) são tratados alguns estados de funcionamento de partes 

do cérebro humano. A ilustração simplificada preocupa-se em esquematizar a forma para 

que a interpretação seja direta. O efeito de corte é usado a fim de dar destaque para estruturas 

não visíveis ao olho humano. Mais uma vez podemos observar a estratégia do uso de bullets 

para destacar informações curtas próximas à ilustração. 
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4.4.8 Infográfico “A seleção brasileira real”  

 

 

 

Figura 31: Infográfico [328]. Fonte:  6ª Mostra Nacional  de Infografia 2012. Revista Superinteressante. 

Publicação: jul/2012. Autores: Karin Hueck, Itamar Cardin, Rafael Quick, Jorge Oliveira e Dulla. Intervenção da 

autora: Destaques em linhas vermelhas  para assinalar elementos de linguagem 

 

 

Este infográfico (figura 31) nos apresenta um tipo de fotomontagem que substitui os 

jogadores de futebol da seleção brasileira por pessoas comuns. Por sua vez, estas pessoas são 

representativas de diferentes perfis sócio-econômico-cultural da população brasileira. O texto 

utiliza-se de título, resumo e descrição a fim de ampliar as informações contidas nos dados. 

O uso de bold e a variação de tamanhos das fontes são recursos para captar a atenção do 

leitor e também uma forma de hierarquização dos dados. 
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4.4.9 Infográfico “A água que você usa por dia: 7887 litros”  

 

 

Figura 32: Infográfico [329]. Fonte:  6ª INFOLIDE 2012. Revista Superinteressante. Publicação: fev/2012. 

Autores: André Bernardo, Karin Hueck e Jorge Oliveira. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas 

para assinalar elementos de linguagem 

 

Neste infográfico (figura 32) observamos um diagrama radial, cada radiano vai 

pontuando os diferentes usos e quantidades de água utilizadas durante um dia. Além dos 

dados contidos os períodos de tempo são enfatizados por diferentes tons da cor azul. As 

ilustrações aparecem como pictogramas (esquematizadas) acompanhando o estilo abstrato do 

infográfico. Também os mapas geográficos e os gráficos de coluna são representados de 

forma bem simplificada e informam os dados de consumo diário nas regiões do Brasil e 

continentes. 
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4.4.10 Infográfico “República Imigrante do Brasil”  

 

 

  

 Figura 33: Infográfico [331]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Revista Superinteressante. Publicação: mai/2012. 

Autores: Karin Hueck, Rafael Quick, Itamar Cardin, Fabricio Lopes e Diogo Blanco. Intervenção da autora: 

Destaques em linhas vermelhas  para assinalar elementos de linguagem 

 

Neste infográfico (figura 33) podemos verificar o uso da textura de fundo, 

fotografias, carimbos, símbolos e ilustrações encontradas em passaportes antigos. São 

referenciais visuais empáticos, reforçam o contexto do tema que esta sendo tratado. A 

legenda relaciona as cores da linha do tempo (timeline) e seus respectivos dados. 
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4.4.11 Infográfico “Uma ajuda providencial”  

 

 

  
 

Figura 34: Infográfico [337]. Fonte:  6ª INFOLIDE 2012. Revista Valorinveste.  Publicação: mai/2012. Autor: 

MultiSP.  Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de linguagem 
 

 

O gráfico de dispersão demonstra as possibilidades de crescimento na indústria ao 

receber incentivos fiscais, analisando a relação entre dívidas e preços entre diversos setores. É 

um infográfico (figura 34) do tipo dataviz
19

.  Estes dados são descritos de forma sintética nas 

“bolhas” (círculos laranja) nos quadrantes do eixo x-y. Podemos observar o grid (linhas 

guias) que aparece como fundo dos quadrantes, normalmente o grid é um rascunho para 

organizar os elementos gráficos e na finalização é apagado. Quando o grid é visível, na nossa 

classificação, o consideramos como um elemento de linguagem, pois está contribuindo para a 

interpretação da informação. 

 

 

                                                           
19 Dataviz é abreviatura para a expressão “Visualização de Dados”. O dataviz é um tipo de infográfico baseado em gráficos 

de análise numérica e estatística. 
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4.4.12 Infográfico “Duro de roer”  

 

 

 

 Figura 35: Infográfico [348]. Fonte:  6ª INFOLIDE 2012. Revista Women’Shealth. Publicação: jun/2011. 

Autores: Gabriel Moro, Everton Prudêncio, Luiz Iria, Eber Evangelista e Aluísio C. Santos. Intervenção da 

autora: Destaques em linhas vermelhas  para assinalar elementos de linguagem 

 

Destacamos neste infográfico (figura 35) a numeração que indica a ordem de leitura 

da informação. O efeito de corte no fatiamento de ossos e a sua ilustração simplificada nos 

ajuda a compreender de forma muito objetiva o problema que esta ocorrendo. O efeito 

transparência é uma solução visual para mostrar uma parte do corpo não visível ao olho 

humano, mas ao mesmo tempo sem perdermos a relação com a aparência externa do corpo. 
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4.4.13 Infográfico “A Corrente de Humboldt”  

 

 

 

Figura 36: Infográfico [352]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Material Didático. Editora Moderna.  Autor: Sattu.  

Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de linguagem 

 

A ilustração realista é bem próxima de uma imagem fotográfica. O mapa geográfico 

é um misto de cores, tons e texturas que evidenciam as diferenças de relevo entre as regiões 

da América. As linhas mostram direções através de setas e movimentos através de curvas. 

No infográfico (figura 36) ainda observamos o efeito corte que fatia parte do continente nos 

mostra em detalhe um movimento.  Este efeito é uma solução visual de uma perspectiva 

inexistente, mas que é eficaz para compreendermos como ocorre o fenômeno. 
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4.4.14 Infográfico “As Minorias Étnicas”  
 

 

 

Figura 37: Infográfico [353]. Fonte: 6ª INFOLIDE 2012. Material Didático.  Editora Moderna. Autor: Marcus 

Penna. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de linguagem 

 

O gráfico de múltiplos, composto pela repetição da figura de um pictograma 

(imagem esquemática de um ser humano) representando as minorias étnicas nos Estados 

Unidos. No infográfico (figura 37) podemos observar que os dados são representados de 

forma proporcional através da quantificação e das cores que identificam os grupos, os dados 

nos são informados através das legendas. O efeito zoom amplia uma parte do mapa 

geográfico e assim nos detalha a informação num mapa de localização. 
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4.4.15 Infográfico “Para onde vai o lixo?” 

 

 

 

Figura 38: Infográfico [358]. Fonte:  6ª INFOLIDE 2012. Material Didático. Editora Saraiva. Publicação: 6 

/jun/2012. Autor: Filipe Borin da Silva. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar 

elementos de linguagem 

 

Temos aqui (figura 38) o efeito corte fatiando um determinado território para nos 

mostrar determinado processo, ao mesmo tempo trata-se de uma perspectiva impossível que 

soluciona visualmente a necessidade do tema. A numeração e a descrição orientam a ordem 

de leitura e a compreensão de determinado conceito respectivamente. A ilustração 

simplificada e os pictogramas, de forma muito simples, compõem o cenário sem tirar a 

atenção do tema principal. Podemos observar a variação no tamanho da fonte que destaca o 

título da massa de texto que introduz o assunto e o uso do bold que destaca o tema. 
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4.4.16 Infográfico “Quem venceu nas urnas pelo país”  

 

 

 

 Figura 39: Infográfico [9]. Fonte: 7ª INFOLIDE  2013. Jornal Folha de São Paulo. Publicação: out/2012.   

Autores: Simon Ducroquet, Marcelo Pliger, Alexandre Argozino. Intervenção da autora: Destaques em linhas 

vermelhas para assinalar elementos de linguagem 

 

 

Este infográfico (figura 39) é um dataviz. Podemos observar quatro tipos de gráficos 

(pizza, múltiplos, linha e coluna) e o cartograma que usa círculos coloridos para informar 

os dados e os locais onde se verificam. Estes círculos são identificados por cores e tamanhos 

diferentes como solução para mostrar dados e quantidades. O efeito deformação é visto no 

mapa maior. É um recurso visual que deforma o desenho original do território em prol da 

representação dos dados que ali devem estar contidos. 
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4.4.17 Infográfico “40 anos: resgate nos Andes”  

 

 

 

Figura 40: Infográfico [14]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Jornal Zero Hora. Publicação: dez/2012.  Autores: 

Fernando Gonda, Guilherme Gonçalves e Edu Oliveira. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas 

para assinalar elementos de linguagem 

 

O estereograma é um diagrama que representa informações e dados em formato 3D 

(três dimensões). No infográfico (figura 40) podemos observar a área montanhosa onde 

ocorreu o acidente através de um recorte em 3D que acompanha o mesmo padrão visual das 

formas que se encontram no seu entorno. É uma solução visual empática, aproxima nossa 

percepção do ambiente gelado e inóspito. 
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4.4.18  Infográfico “A tomada de Porto Alegre”  

 

 

Figura 41: Infográfico [17]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Jornal Zero Hora. Publicação: 06/set/2012. Autor: 

Gilmar Fraga. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas  para assinalar elementos de linguagem 

 

Este infográfico (figura 41) utiliza-se da ilustração em forma de História em 

Quadrinhos para narrar um evento histórico através de seu recurso de passagem de tempo e 

perspectiva no espaço. 
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4.4.19 Infográfico “A salvação pelos dividendos”  

 

 

Figura 42: Infográfico [23]. Fonte: 7ª INFOLIDE  2013. Jornal Valor Econômico. Publicação: 21/mar/2012. 

Autor: Sandro Falsetti. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de 

linguagem 

 

 

As ilustrações metafóricas são utilizadas como solução visual que interpreta o 

“espírito dos dados” (KANNO, 2013). É comum ver essa solução visual em dataviz com 

poucos dados. Neste infográfico (figura 42) podemos observar que os gráficos de coluna, 

barra e de linha foram arranjados numa composição visual que desperta a atenção do leitor. 
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4.4.20 Infográfico “Entenda os mecanismos da dor”  

 

 

 

 

Figura 43: Infográfico [42]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Jornal O Povo-CE. Publicação: 24/fev/2013 Autores: 

Pedro Turano e Guabiras. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de 

linguagem 

 

Novamente observamos o uso da numeração como solução para conduzir a ordem de 

leitura em diferentes áreas do infográfico (figura 43). A ilustração simplificada destaca 

apenas os órgãos que fazem parte do tema assim desperta a nossa atenção. Em forma de lista 

são destacados os nomes dos medicamentos usados para aliviar a dor. Ilustrações 

metafóricas da dor trazem um aspecto lúdico para “amenizar” o tema. 
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4.4.21 Infográfico “Leishmaniose”  

 

 

          Figura 44: Infográfico [43]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Jornal O Povo-CE. Publicação: 26/mai/2013.  

          Autores: Luciana Pimenta e Pedro Turano. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas 

          para assinalar elementos de linguagem 
 

 

Destacamos o uso da cor como solução visual deste infográfico (figura 44). A divisão 

entre a cor azul e a cinza auxilia na delimitação das causas e efeitos envolvendo os dois 

protagonistas do assunto. Observamos uma tabela de comparação numérica e três tipos de 

gráficos (pizza, coluna e linha) que analisam as repercussões da Leshmaniose no Brasil. 
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4.4.22  Infográfico “O país das 108 medalhas”  

 

Figura 45: Infográfico [47]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Jornal Placar. Publicação: jul-ago/2012. Autores: Alex 

Xavier, Pedro Proença, Marcelo Goto e Thales Molina. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas 

para assinalar elementos de linguagem 
 

A timeline é apresentada num formato circular reunindo e relacionando vários dados 

do período. Os ícones são representados em forma circular identificando os países 

participantes dos jogos, assim como as medalhas e pontos de marcação. A solução visual é 

predominantemente circular reforçando a relação com a forma de medalhas, tema do 

infográfico (figura 45). 
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4.4.23 Infográfico “Conheça as novas moradoras de Itajaí”  

 

 

Figura 46: Infográfico [50]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Jornal de Santa Catarina. Publicação: 24-25/nov/2012.  

Autores: Maiara Santos, Felipe Parucci, Melissa Aragão de Souza, Patrícia Auth e Rafaela Martins. Intervenção 

da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de linguagem 

 

O efeito raio-X  nos mostra a região da mandíbula de uma capivara. Notemos aqui a 

diferença entre os efeitos  raio-X  e transparência,  os quais classificamos como elementos de 

linguagem distintos, são fáceis de serem confundidos. Em suma, o efeito raio-X, ocorre 

quando não existe a preocupação de fazer uma relação entre a parte revelada e o restante do 

corpo. Podemos observar nesse infográfico (figura 46) que a representação da mandíbula foi 

projetada fora do corpo da capivara através de uma ilustração simplificada e o efeito zoom. 

Enquanto o efeito transparência revelaria a mandíbula no corpo. 
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4.4.24  Infográfico “À espera da nova BR-470”  

 

 

 

Figura 47: Infográfico [53]. Fonte: 7ª INFOLIDE  2013. Jornal de  Santa Catarina. Publicação:  22-23/set/2013. 

Autores: Marcelo Camacho, Cleisi Soares e Cristian Weiss. Intervenção da autora: Destaques em linhas 

vermelhas  para assinalar elementos de linguagem 

 

Neste infográfico (figura 47) observamos um mapa de localização. Ao longo da linha 

que representa a rodovia em obras são sinalizados pontos e destes são projetados círculos 

com fundo branco para destacarem a imagem ampliada (efeito zoom) de trechos da estrada 

que estão em obras. 
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4.4.25 Infográfico “Vaivém Urbano”  

 

 

 

 

 

Figura 48: Infográfico [76]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Revista Galileu. Publicação: mai/2013 Autores: Ana 

Paula Megda, Dimitre Lima, Fábio Dias e Tiago Mali. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas  

para assinalar elementos de linguagem 

 

Neste infográfico temos um fluxograma (figura 48) no qual podemos observar o fluxo 

dos deslocamentos diários de trabalhadores e estudantes na Grande São Paulo. O plano de 

fundo é um mapa das diversas cidades da região metropolitana e os círculos nas cores verdes 

e cinzas representam a população que mora nos locais assinalados (verde) e a população que 

se desloca para trabalhar ou estudar (cinza). As linhas ligam as procedências e destinos. 
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4.4.26 Infográfico “Raio-X do trabalho escravo”  

 

 

Figura 49: Infográfico [77].  Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Revista Galileu. Publicação: abr/2013. Autores: André 

Moscatelli e Tiago Mali. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de 

linguagem 
 

Temos aqui mais um infográfico (figura 49) do tipo dataviz. Destacamos o uso da cor, 

tons e texturas para a interpretação do cartograma. O mapeamento do trabalho escravo no 

Brasil contemporâneo é representado através de pontos e círculos nas regiões onde se 

verificam. Os tons da cor vermelha sinalizam a variação entre a maior e menor incidência, de 

acordo com as informações da legenda. 
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4.4.27 Infográfico “Calouros pé na estrada”  

 

 

 

 

Figura 50: Infográfico [79]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Revista Galileu. Publicação: nov/2012.  Autores: André 

Moscatelli, Gabriel Gianordoli e Tarso Araujo. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para 

assinalar elementos de linguagem 
 

 

Este infográfico em forma de fluxograma (figura 50), é mais outro dataviz, trata dos 

fluxos de migração de estudantes entre os estados do Brasil depois da implantação do sistema 

unificado que substitui os vestibulares pelo Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). As 

cores identificam os estados de origem dos estudantes e universidades e o movimento das 

linhas o destino dos estudantes. 
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4.4.28 Infográfico “As cidades e seus desafios”  

 

 

 

 

 

 Figura 51: Infográfico [81].  Fonte: 7ª INFOLIDE  2013. Revista Guia do Estudante. Publicação: 1º sem/2013. 

Autores: Fábio Bosquê, André Tietzmann e Danuê Falcão. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelha  

para assinalar elementos de linguagem 

 

Podemos observar que os gráficos de coluna e de barras foram organizados para 

representar o “espírito” dos dados sobre saneamento básico. Na tipografia destacamos o uso 

do itálico como forma de diferenciar determinados aspectos entre os dados. Neste infográfico 

(figura 51) o gráfico de radar permite fazer a relação entre cinco pontos apontados pelo 

estudo como matriz de análise para o planejamento urbano: igualdade e inclusão social; 

produtividade; qualidade de vida; infraestrutura; e sustentabilidade ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

4.4.29 Infográfico “A bicicleta em Belo Horizonte”  

 

. 

 

Figura 52: Infográfico [93]. Fonte: 7ª INFOLIDE 2013. Revista Encontro. Publicação: mai/2013.  Autor: 

Reinaldo Soares. Intervenção da autora: Destaques em linhas vermelhas para assinalar elementos de linguagem 
 

 

O infográfico (figura 52) dataviz emprega o recurso tipográfico marcadores como um 

elemento de linguagem importante para a classificação das informações. Os marcadores são 

evidenciados por formas e cores distintas no sentido de auxiliar a relação com os diferentes 

tópicos do assunto. 
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No mapeamento dos infográficos identificamos cada um dos elementos de linguagem 

compilados no repertório que apresentamos na tabela 8. Para que fosse possível identificar 

todos os elementos foi necessário resgatar os 29 infográficos mostrados anteriormente.   

Nesta etapa identificamos cada um dos elementos de linguagem de forma isolada e 

aleatoriamente. A identificação de todos os elementos que aparecem em cada infográfico é 

feita no movimento seguinte da investigação e será abordada no próximo capítulo.  

Consideramos esse processo uma construção do olhar crítico sobre a linguagem 

infográfica, indispensável na formação do designer educacional e que compartilhamos com o 

leitor neste capítulo. 
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CAPÍTULO 5 MAPEANDO OS PRINCÍPIOS DE DESIGN DE INFOGRÁFICOS 

 

 

                       Figura 53: Fluxograma Capítulo 5 

 

5.1 Coletânea de Infográficos 

Na etapa de observação de infográficos na web encontramos o site da INFOLIDE – 

Mostra Nacional de Infográficos
20

. Essa descoberta foi decisiva para o estabelecimento do 

lócus da presente pesquisa. 

Até aquele momento a busca por infográficos acontecia em publicações nacionais e 

internacionais vislumbrando organizar um corpus de pesquisa através de um procedimento 

aleatório. Em muitos momentos, este procedimento parecia falho, pois poderia deixar de fora 

infográficos que tivessem elementos de linguagem importantes, mas que esteticamente não 

eram tão atrativos, visto que as produções mais estetizantes acabavam dominando a seleção. 

Ao encontrar a INFOLIDE foi possível estabelecer um lócus de pesquisa apreciável, 

notadamente por reunir os melhores infográficos publicados nos principais jornais, revistas e 

sites nacionais. A seleção dos infográficos para a INFOLIDE é feita pelos editores das 

publicações participantes, pessoas competentes da área, o que nos assegura sua legitimação. 

Considerando essas informações sobre a INFOLIDE, finalmente tínhamos uma 

seleção de infográficos que poderiam dar conta da nossa proposta de estudo. 

A INFOLIDE foi criada em 2007, por Mário Kanno, professor e editor de arte do 

jornal Folha de São Paulo. A ideia da mostra, segundo Kanno, surgiu para fazer  jus a 

qualidade gráfica e informativa dos trabalhos produzidos no país e que são amplamente 

premiados em eventos como Society for News Design-SND (EUA) e Malofiej (Espanha). 

                                                           
20 www.infolide.com 
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O SND e Malofiej premiam os melhores da infografia mundial e é uma oportunidade 

para os profissionais que trabalham nesta área refletirem sobre motivações, produções e 

soluções produzidas no universo da comunicação. 

O acesso aos arquivos (ebooks) dos infográficos e dados da 6ª e 7ª INFOLIDE (2012-

2013) está disponível no site do evento
21

, na figura 54 observamos a reprodução das capas dos 

respectivos ebooks. 

 

  

Figura 54:  Capas dos e-books da  Mostra INFOLIDE 2012 e 2013. Fonte: www.infolide.com 

 

Ao pretender mapear elementos de linguagem sabíamos que teríamos de nos debruçar 

sobre um número significativo de infográficos, desta forma optamos por analisar o último 

biênio (2012-2013) da INFOLIDE que nos proporcionava um número considerável de 

infográficos, bem como estaríamos trabalhando com a produção brasileira mais recente.  

A INFOLIDE, como já anunciava Moraes (2013) pode “servir de base para futuros 

estudos no campo da Infografia, sobretudo a partir de uma abordagem historiográfica que 

teria papel de contar como se desenvolveu uma das infografias mais premiadas do mundo.”  

Para organizarmos os dados, inicialmente optamos por manter a mesma estrutura dos 

ebooks da mostra, ou seja, os infográficos divididos em cinco grandes categorias: jornais, 

revistas, sites, editoras e agências. A pesquisa analisou integralmente todos os quatrocentos e 

vinte e três (423) infográficos que abrangiam as respectivas categorias da mostra. 

Na sequência apresentamos a categoria jornal, nominando-os e quantificando os 

números de infográficos selecionados para a mostra, no biênio (tabela 9). Podemos observar 

que são vinte e um (21) jornais de grande destaque nacional. Os cento e sessenta e cinco (165) 

infográficos da categoria foram objetos da análise deste estudo.  

  

                                                           
21 www.infolide.com 
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Tabela 9: Número de Infográficos produzidos por Jornais 

 

JORNAIS/ANO 2012 2013 TOTAL 

A Notícia (SC) 4 - 4 

Brasil Econômico 5 - 5 

Correio Braziliense 6 - 6 

Diário Catarinense - 4 4 

Diário de São Paulo 6 - 6 

Extra (RJ) 6 5 11 

Folha de São Paulo 6 6 12 

Gazeta do Povo (PR) 6 5 11 

Jornal Placar - 3 3 

Jornal de Santa Catarina 5 4 9 

Lance! (RJ) 4 1 5 

Lance! (SP) 3 4 7 

Marca 6 - 6 

O Dia (RJ) 6 6 12 

O Estado de São Paulo 6 6 12 

O Globo 6 6 12 

O Povo (CE) 6 6 12 

O Tempo 5 - 5 

Valor Econômico 6 6 12 

Zero Hora (RS) 6 5 11 

TOTAIS 98 67 165 

 

Fonte: Dados da  Mostra  INFOLIDE 2012-2013 compilados pela autora 

 

Na tabela 10 estão relacionadas as duas editoras que participaram das mostras com 

infográficos produzidos para material didático. No biênio, participaram dezenove (19) 

infográficos desta categoria, com destaque para a Editora Moderna que manteve uma 

regularidade na participação. Podemos constatar que a produção para material didático ainda é 

reduzida. 

 

Tabela 10: Número de Infográficos produzidos por Editoras 

EDITORA/ANO 2012 2013 TOTAL 

Editora Moderna 7 6 13 

Editora Saraiva 6 - 6 

TOTAIS 13 6 19 

 

Fonte: Dados da Mostra INFOLIDE 2012-2013 compilados pela autora 
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Na tabela 11 apresentamos as agências que produziram infográficos para o setor 

corporativo. É significativo o crescimento da produção de vinte e quatro (24) infográficos no 

ano 2013 contra dois (2) produzidos em 2012. Os infográficos para o setor corporativo, em 

sua maioria, tratam de informações de cunho científico e tecnológico. Esta coletânea é 

importante e extremamente relacionada com o lócus da pesquisa em analisar infográficos para 

representação de informações científicas e tecnológicas.  

 

Tabela 11: Número de Infográficos produzidos por Agências. 

AGÊNCIA/ANO 2012 2013 TOTAL 

Estúdio Grafen 1 - 1 

Estúdio Manu’Cunhas 1 - 1 

BBOXSPBR - 4 4 

Geodinâmica - 6 6 

Maná E.D.I. - 6 6 

Neuroniadesign - 5 5 

Santo de Casa - 3 3 

TOTAIS 2 24 26 

 

Fonte: Dados da Mostra INFOLIDE 2012-2013 compilados pela autora 

 

As revistas são a categoria que apresentamos na tabela 12. Assim como os jornais, as 

revistas já tem uma tradição na produção de infográficos. No biênio foram cento e quatorze 

(114) infográficos entre as dezessete (17) revistas participantes. Podemos observar a 

participação de revistas muito conhecidas em todo o Brasil. 

 

Tabela 12: Número de Infográficos produzidos por Revistas 

REVISTAS 2012 2013 TOTAL 

Administradores 6 - 6 

Almanaque Abril 1 1 2 

Atualidades-Guia do Estudante 6 4 10 

Encontro 6 4 10 

Época 6 6 12 

Galileu 6 6 12 

Guia 4 Rodas 1 - 1 

Mundo Estranho 6 6 12 

Revista 21 (SC) - 1 1 

Runner’s World 1 1 2 

Saúde! 6 6 12 

Superinteressante 6 6 12 

Valorinveste 5 - 5 

Veja (RJ) 6 6 12 

Viagem e Turismo 4 - 4 

Women’s Health 1 - 1 

TOTAIS 67 47 114 

 

Fonte: Dados da Mostra INFOLIDE 2012-2013 compilados pela autora 
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Na categoria sites participaram, no biênio, quinze (15) portais. Alguns deles também 

participaram na categoria jornal ou revista. Salientamos que um mesmo infográfico pode ter a 

versão para mídia impressa e a versão digital, cada uma adaptada às especificidades de 

linguagem do meio. 

No total, temos a produção de noventa e nove (99) infográficos digitais (tabela 13). 

Como nos demais meios de comunicação, os portais participantes são consagrados e 

reconhecidos nacionalmente. 

Tabela 13: Número de Infográficos produzidos para Sites 

SITES/ANO 2012 2013 TOTAL 

Almanaque Abril - 3 3 

Crescer 2 1 3 

Época 6 9 15 

Estado de São Paulo 3 2 5 

Folha de São Paulo 5 5 10 

G1 6 6 12 

Galileu 5 - 5 

Gazeta do Povo 3 - 3 

IG 6 - 6 

Mundo estranho 6 - 6 

R7 6 7 13 

Saúde - 1 1 

Terra  6 - 6 

Veja 6 5 11 

TOTAIS 60 39 99 

 

Fonte: Dados da Mostra INFOLIDE 2012-2013 compilados pela autora 

 

Para concluir apresentamos o total geral de quatrocentos e vinte e três (423) 

infográficos que são o objeto de análise desta pesquisa. Na tabela 14 temos a síntese dos 

dados compilados reunindo o número de infográficos em cada ano e em cada categoria. 

 

Tabela 14: Número Total de Infográficos Analisados 

 

INFOGRÁFICOS 2012 2013 TOTAIS 

Agências 02 24 26 

Editoras 13 06 19 

Jornais 98 67 165 

Revistas 67 47 114 

Sites 60 39 99 

TOTAIS 240 183 423 

 

Fonte: Dados da Mostra INFOLIDE 2012-2013 compilados pela autora 
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Considerando a totalização dos dados apresentados no gráfico 1, constatamos que a 

produção de infográficos é mais expressiva em jornais, revistas e sites (em sua maioria portais 

de revistas e jornais). Já a produção de infográficos para materiais didáticos (editoras) e 

infográficos para o setor corporativo (agências) é bem menos expressiva. A infografia 

consagrou-se através dos meios de comunicação de massa como jornais e revistas e só 

recentemente esta sendo reconhecida como um recurso potencial para qualquer demanda de 

representação de conhecimento e em qualquer mídia. 

 

 

                         Gráfico 1: Número de Infográficos correspondentes a cada meio de comunicação. 

                         Fonte: Dados da Mostra INFOLIDE 2012-2013 compilados pela autora 

 

O gráfico 1, nos apresenta os seguintes dados: jornais 39%; revistas 27%; agências 6% 

e editoras 4%, ou seja, 76% dos infográficos analisados são lineares de 1ª geração. Esta 

afirmação é demonstrada na análise que realizamos a seguir. 

 

5.2 Caminho da análise 

 

Para analisar os infográficos lócus do nosso estudo estabelecemos um procedimento 

padrão que conta com sete (7) passos, descritos no fluxograma (figura 55). 
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               Figura 55: Síntese do procedimento padrão de análise. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Relembramos que na classificação dos tipos de representação do conhecimento (tabela 

7, p. 41), apresentamos os conceitos para identificar os seis  tipos de demandas: Temporal; 

Lógico; Funcional; Científico; Natural; e Sociocultural.   

Enquanto que o repertório de elementos de linguagem (tabela 8, p. 64) está classificado 

em dez (10) grandes categorias e suas respectivas subcategorias que totalizam setenta e três 

(73) elementos. 

Estas classificações constituem os critérios de analise dos infográficos selecionados 

para este estudo. Este referencial foi construído a partir de nossa experiência como designer 

educacional, a observação de infográficos e a revisão do estado da arte de estudos sobre 

infográficos na educação.  

 

5.3 Infográficos Lineares de 1ª Geração: um cenário atual 

 

Relembramos a classificação apresentada anteriormente (figura 7, p. 24) na qual 

abordamos a evolução da infografia baseada nos recursos do meio digital. Lá destacamos que 

os infográficos podem ser lineares, multimídia e de banco de dados.   Os infográficos lineares 

dividem-se em duas gerações, neste tópico vamos nos concentrar nos infográficos de 1ª 

geração.  

1. Identificar  o tipo de 
representação do  
conhecimento  de cada 
infográfico 

2. Identificar os 
elementos de linguagem 
utilizados na 
composição de cada 
infográfico  

3. Quantificar o número 
de infográficos por  tipo 
de representação do 
conhecimento  

4. Quantificar os 
elementos de linguagem 
identificados  em cada 
um dos tipos de 
representação  

5. Calcular o VMO - 
Valor Médio de 
Ocorrências dos 
elementos de linguagem 

6. Classificar as 
ocorrencias acima e 
abaixo do VMO 

7. Identificar os 
elementos básicos e 
característicos de cada 
tipo de representação 
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Os infográficos lineares de 1ª geração possuem a linguagem linear (visual e textual) 

utilizada para o meio impresso. A transposição do meio impresso para o digital não implica 

nenhuma inovação, nem interatividade com o usuário. 

Mediante a compilação dos dados que apresentamos neste tópico iniciamos a análise 

dos 423 infográficos classificando-os por tipo de representação do conhecimento (tabela 7, p. 

41) e identificando os elementos de linguagem (tabela 8, p. 64). Como estratégia de 

organização e acessibilidade aos infográficos da INFOLIDE, criamos um endereço web 
22

 no 

qual podemos consultar todos os infográficos analisados. Nos próximos tópicos apresentamos 

o movimento da pesquisa a partir das respectivas classificações. 

                                                           
22 < http://infografar.blogspot.com.br >   “infografar” é a denominação do espaço virtual organizado para disponibilizar os 

infográficos analisados nesta pesquisa, ao mesmo tempo pretende constituir-se como um meio para compartilhar os 

resultados  encontrados  e estabelecer um movimento de interação com educadores, designers educacionais e demais 

interessados  no assunto.  

http://infografar.blogspot.com.br/
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5.3.1 Representação Temporal e seus Elementos de Linguagem 

 

Observamos na tabela
23

 15 a relação dos vinte e seis (26) infográficos que foram 

classificados na tipologia representação do conhecimento temporal. 

 

Tabela 15: Tipo de Representação do Conhecimento: Temporal  

 
Fonte: Elaborado pela autora 


Relembramos que as demandas de representação do conhecimento temporal 

contemplam a necessidade de explicar posições sequenciais no tempo, de forma a mostrar 

uma progressão cronológica ou histórica. Nesta progressão são contextualizadas mudanças de 

relações, ações, movimentos e fluxos encadeados numa sucessão de relações causais.   



                                                           
23 Para sintetizar a identificação dos infográficos usamos a numeração de 1 a 423. Observe que na primeira coluna da 

tabela aparece uma numeração correspondente aos infográficos daquele tipo de representação (1 a 26); a segunda coluna 

(entre colchetes) corresponde a numeração relativa à identificação do infográfico; e na terceira coluna consta a palavra link, 

pelo qual pode ser acessado o respectivo infográfico. Obs.: O modo como a tabela esta formatada se repete na análise de cada 

um dos tipos de representação do conhecimento. 
 

INFOGRÁFICOS - REPRESENTAÇÃO TEMPORAL 

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [14] link  2 [17] link  3 [37] link  4 [47] link  5 [49] link  

6 [62] link  7 [65] link  8 [115] link  9 [123] link  10 [170] link  

11 [173] link  12 [179] link  13 [185] link  14 [211] link 15 [213] link 

16 [216] link 17 [285] link 18 [292] link 19 [322] link 20 [375] link 

21 [377] link 22 [379] link 23 [383] link 24 [389] link 25 [396] link 

26 [402] link - - - - - - - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/14.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/17.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/37.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/47.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/49.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/62.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/65.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/115.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/123.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/170.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/173.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/179.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/185.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/211.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/213.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/216.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/285.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/292.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/322.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/375.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/377.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/379.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/383.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/389.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/396.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/402.html
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       Gráfico 2. Elementos de Linguagem. Infográficos – Representação Temporal. Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observamos no gráfico
24

 2 a relação entre os vinte e seis (26) infográficos classificados na tipologia representação do conhecimento 

temporal e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos. 

 

                                                           
24 No eixo vertical do gráfico encontramos a quantificação dos infográficos e no eixo horizontal o repertório dos elementos. As colunas (cor vermelha) representam a quantificação 

de cada um dos elementos que foram identificados na análise deste grupo. Obs.: O modo como este gráfico esta formatado se repete nos demais tipos de classificação analisadas na 

sequencia. 
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A estratificação dos dados nos leva a encontrar quais são os elementos de linguagem que aparecem em cada um dos tipos de 

representação do conhecimento. Esse movimento da pesquisa nos remete para o mapeamento dos princípios de design de infográficos. Nesse 

ponto, criamos o VMO - Valor Médio das Ocorrências que resulta do equacionamento entre a Soma das Ocorrências de cada Elemento (SOE) 

e o Número de Elementos de Linguagem (NEL) que é 73, um valor constante, conforme a seguinte fórmula: 

     
   

  
 

O número encontrado no VMO é o nosso “ponto de corte” para orientar a análise. Para demonstrar o procedimento mostramos o 

calculo realizado para encontrar o VMO
25

 dos infográficos do tipo temporal.  O gráfico 3 nos fornece os dados para o cálculo, vejamos:  

     
   

  
                                                                                                  

 



                                Gráfico 3. Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos – Representação Temporal. Fonte: Elaborado pela autora

                                                           
25 O VMO  esta registrado no canto superior direito do gráfico 3 e a sua representação aparece na linha pontilhada (cor azul) paralela ao eixo x. Obs.: Os resultados com valores fracionados 

foram arredondados para meio (0,5) ou número inteiro para facilitar a análise. Obs.: Este procedimento se repete em todas as análises encontradas na sequencia. 
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No tabela 16 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 16: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Temporal  

 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 
MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte MAPA/Localização  

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold   

FOTOGRAFIA/Formato padrão  EBLV/Grid visível 

DIAGRAMA/Timeline TIPOGRAFIA/Uso de marcadores  

TEXTO/Bullets TIPOGRAFIA/Uso de itálico ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

TEXTO/Lista GRÁFICO/Linha  

TEXTO/Resumo/introdução GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Legenda GRÁFICO/Dispersão ILUSTRAÇÃO/Simplificada 

TEXTO/Cronologia GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Múltiplos EFEITO/Corte 

EBLV/Ponto GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

EBLV/Linha  EFEITO/Perspectiva impossível 

EBLV/Formas geométricas FOTOGRAFIA/Fotomontagem EFEITO/Simultaneidade 

EBLV/Textura DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

EBLV/Cor DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

EBLV/Tom DIAGRAMA/Estereograma  

ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo DIAGRAMA/Cartograma EBLD/Link externo 

ILUSTRAÇÃO/Realista DIAGRAMA/Radial EBLD/Menus 

EBLD/Link contextual  EBLD/Games/quizzes 

EBLD/Timeline dinâmica  EBLD/Zoom dinâmico 

X  EBLD/Animação 

X TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

X TEXTO/Numeração EBLD/Download/embed 

X  EBLD/Instrução de uso 

X  EBLD/Storytelling 

X  EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X  EBLD/Vídeo 

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X  EBLD/Videográfico (on demand) 

X EBLV/Direção EBLD/Mouseover 

X EBLV/Dimensão  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Continuando no movimento de estratificação dos dados, nesse ponto nos 

concentramos nos elementos de linguagem que tem ocorrência acima do VMO, para 

identificarmos quais são os elementos recorrentes na representação do conhecimento 

temporal. Das 10 categorias de elementos são utilizadas oito (8): Mapa; Tipografia; 

Fotografia; Diagrama; Texto; EBLV; Ilustração e EBLD.  

Entre as oito categorias foram utilizadas vinte e três (23) subcategorias: Mapa 

(geográfico); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, uso de 

bold); Fotografia (formato padrão); Diagrama (timeline); Texto (bullets, lista, 
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resumo/introdução, legenda, cronologia, título/subtítulo, descrição); EBLV (ponto, linha, 

formas geométricas, textura, cor, tom); Ilustração (ícone/símbolo, realista) e EBLD (link 

contextual, timeline dinâmica). 

 

5.3.2 Representação Lógica e seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 17 estão relacionados os cento e trinta e oito (138) infográficos que foram 

classificados na tipologia representação do conhecimento lógico. 

 

Tabela 17: Tipo de Representação do Conhecimento: Lógico 

INFOGRÁFICOS – REPRESENTAÇÃO LÓGICA 

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [7] link  2 [18] link 3 [19] link 4 [20] link  5 [21] link  

6 [22] link 7 [23] link  8 [25] link  9 [31] link 10 [32] link  

11 [33] link 12 [36] link  13 [40] link  14 [48] link  15 [57] link  

16 [60] link 17 [61] link  18 [63] link  19 [66] link  20 [68] Link 

21 [69] link  22 [70] link  23  [72] link  24 [74] link  25 [75] Link 

26 [76] link  27 [77] link  28 [79] link 29 [81] link 30 [82] link  

31 [83] link  32 [91] link  33 [92] link  34 [93] link  35 [94] link  

36 [103] link  37 [106] link  38 [107] link  39 [108] link  40 [117] link  

41 [121] link  42 [124] link  43 [127] link  44 [132] link  45 [140] link  

46 [142] link  47 [144] link  48 [145] link  49 [147] link  50 [148] link  

51 [152] link  52 [153] link  53 [156] link  54 [161] link  55 [162] link  

56 [180] link 57 [181] link 58 [182] link 59 [184] link 60 [186] Link 

61 [187] link  62 [188] link  63 [190] link  64 [195] link  65 [199] Link 

66   [120] link 67 [203] link 68 [204] link 69 [205] link  70 [206] link  

71   [214] link 72 [215] link 73 [218] link 74 [222] link 75 [236] link 

76   [242] link 77  [245] link 78 [249] link 79 [250] link 80 [252] link 

81   [253] link 82  [254] link  83 [255] link 84 [268] link 85 [270] link 

86   [271] link 87  [272] link  88 [273] link 89 [274] link 90 [275] link 

91   [277] link 92  [280] link 93 [287] link  94 [288] link 95 [289] link 

96   [290] link 97  [291] link 98 [294] link 99 [295] link 100 [296] link 

101   [298] link 102  [299] link 103 [300] link 104 [304] link 105 [306] link 

106   [308] link 107  [309] link 108 [311] link 109 [313] link 110 [323] link 

111   [327] link 112  [328] link 113  [329] link 114 [333] link 115 [334] link 

116   [335] link 117  [336] link 118 [337] link 119 [338] link 120 [351] link 

121   [353] link 122  [356] link 123 [365] link   124   [366] link 125 [368] link 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/7.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/20.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/21.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-16T10:27:00-02:00&max-results=20&start=120&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/23.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/25.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-16T10:27:00-02:00&max-results=20&start=120&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/31.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-16T10:27:00-02:00&max-results=20&start=120&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/36.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/40.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/48.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/57.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-16T10:27:00-02:00&max-results=20&start=120&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/61.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/63.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/66.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-16T17:33:00-02:00&max-results=20&start=100&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/69.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/70.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/72.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/74.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-16T17:33:00-02:00&max-results=20&start=100&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/76.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/77.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-16T17:33:00-02:00&max-results=20&start=100&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-16T17:33:00-02:00&max-results=20&start=100&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/82.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/83.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/91.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/92.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/93.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/94.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/103.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/revista-super-fev.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/107.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/108.html?zx=13d2633f604b9bc
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/117.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/121.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/124.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/127.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/132.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/140.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/142.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/144.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/145.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/147.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/148.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/152.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/153.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/156.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/161.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/162.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-17T17:30:00-02:00&max-results=20&start=80&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-17T17:30:00-02:00&max-results=20&start=80&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-17T17:30:00-02:00&max-results=20&start=80&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-20T13:38:00-02:00&max-results=20&start=60&by-date=false
file:///E:/Lélia%20Backup/MESTRADO_PRSQUISA/DISSERTAÇÃO/Montagem%20do%20texto/ANALISES/TESTES-FINAIS/GRAFICOS-Analise%20online%20-%20Dirce_8h50
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/187.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/188.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/190.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/195.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-20T13:38:00-02:00&max-results=20&start=60&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-20T13:38:00-02:00&max-results=20&start=60&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-20T13:38:00-02:00&max-results=20&start=60&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/205.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/206.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/215.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/218.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/222.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/236.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/249.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/250.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/252.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/254.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/255.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/268.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/270.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/271.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/272.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/273.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/B?updated-max=2014-01-20T15:22:00-02:00&max-results=20&start=40&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/275.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/277.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/280.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/287.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/288.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/289.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/290.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/291.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/295.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/296.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/298.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/299.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/300.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/304.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/306.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/308.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/309.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/311.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/313.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/323.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/327.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/328.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/329.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/333.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/334.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/335.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/336.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/337.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/338.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/351.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/353.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/356.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/365.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/366.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/368.html
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     Fonte: Elaborado pela autora 

 

Relembramos que as demandas de representação do conhecimento lógico contemplam 

a necessidade de explicar escalas, proporções, mudanças e a organização de dados no espaço, 

tempo ou ambos. Nessa organização os fatos e números coletados são analisados e 

sintetizados para apresentação e interpretação. Normalmente os enfoques estão na 

combinação de partes que, coordenadas, concorrem para um fim, implicando numa sucessão 

de eventos, ações e relações de causa. 

 

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico] 

126   [371] link 127  [372] link 128 [373] link   129  [374] link 130 [376] link 

131   [378] link 132  [380] link 133 [381] link   134  [391] link 135 [411] link 

136   [412] link 137  [417] link 138 [422] link      - - - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/371.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/372.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/373.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/374.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/376.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/378.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/380.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/381.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/391.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/411.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/412.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/417.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/422.html
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            Gráfico 4: Elementos de Linguagem. Infográfico - Representação Lógica.  

           Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos no gráfico 4 a relação entre os cento e trinta e oito (138) infográficos 

classificados na tipologia representação do conhecimento lógico e os elementos de 

linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                    Gráfico 5: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográfico - Representação Lógica. Fonte: Elaborado pela autora 


Observamos no gráfico 5 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos classificados 

na tipologia representação do conhecimento lógico apresentaram um VMO = 26.
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No tabela 18 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 18: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Lógico 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte MAPA/Localização EBLV/Textura 

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold   

GRÁFICO/Linha  EBLV/Grid visível 

GRÁFICO/Barra/coluna TIPOGRAFIA/Uso de marcadores  

GRÁFICO/Pizza TIPOGRAFIA/Uso de itálico  

FOTOGRAFIA/Formato padrão  ILUSTRAÇÃO/Realista 

TEXTO/Bullets  ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Tabela GRÁFICO/Dispersão  

TEXTO/Numeração  ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

TEXTO/Resumo/introdução GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

TEXTO/Legenda GRÁFICO/Múltiplos EFEITO/Corte 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

TEXTO/Descrição  EFEITO/Perspectiva impossível 

EBLV/Ponto FOTOGRAFIA/Fotomontagem  

EBLV/Linha DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

EBLV/Formas geométricas DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

EBLV/Cor DIAGRAMA/Estereograma EBLD/Link contextual 

EBLV/Tom DIAGRAMA/Cartograma EBLD/Link externo 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo DIAGRAMA/Radial EBLD/Menus 

ILUSTRAÇÃO/Pictograma DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada  EBLD/Zoom dinâmico 

EFEITO/Simultaneidade TEXTO/Lista EBLD/Animação 

X  EBLD/Simulação 

X  EBLD/Download/embed 

X  EBLD/Instrução de uso 

X  EBLD/Storytelling 

X TEXTO/Cronologia EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X  EBLD/Vídeo 

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X  EBLD/Videográfico (on demand) 

X EBLV/Direção EBLD/Mouseover 

X EBLV/Dimensão EBLD/Timeline dinâmica  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Neste tipo de representação do conhecimento lógico encontramos oito (8) categorias 

com ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Gráfico; Fotografia; Texto; EBLV; 

Ilustração e Efeito.  

Entre as oito categorias foram utilizadas vinte e quatro (24) subcategorias: Mapa 

(geográfico); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, uso de 

bold); Gráfico (linha, barra/coluna, pizza); Fotografia (formato padrão); Texto (bullets, tabela, 

numeração, resumo/introdução, legenda, título/subtítulo, descrição); EBLV (ponto, linha, 
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formas geométricas, cor, tom); Ilustração (ícone/símbolo, pictograma, simplificada) e Efeito 

(simultaneidade). 

 

5.3.3 Representação Funcional e seus Elementos de Linguagem  

 

Na tabela 19 estão relacionados os quarenta e sete (47) infográficos que foram 

classificados na tipologia representação do conhecimento funcional. 

 

Tabela 19: Tipo de Representação do Conhecimento: Funcional


 

Fonte: Elaborado pela autora 


Relembramos que as demandas de representação do conhecimento funcional 

contemplam a necessidade de explicar posições e relações espaciais em uma locação física ou 

conceitual. A demanda contempla a necessidade de mostrar um conjunto sequencial de ações 

e procedimentos que permitem realizar um trabalho de forma correta e atingir uma meta.  

Normalmente os enfoques são mostrar interações passo-a-passo através do espaço e tempo, 

procedimentos, considerando a sucessão de eventos, ações e relações de causa. 

INFOGRÁFICOS – REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL 

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [27] link  2 [53] link  3 [58] link  4 [64] link  5 [109] link 

6 [118] link  7 [120] link  8 [361] link  9 [160] link  10 [163] link 

11 [171] link  12 [172] link  13 [176] link  14 [177] link  15 [191] link   

16 [197] link  17 [219] link 18 [230] link 19 [235] link 20 [241] link 

21 [243] link 22 [244] link 23 [251] link 24 [257] link 25 [258] link 

26 [278] link 27 [279] link 28 [301] link 29 [302] link 30 [307] link 

31 [314] link 32 [339] link 33 [340] link 34 [341] link 35 [343] link 

36 [344] link 37 [349] link 38 [358] link 39 [360] link 40 [364] link 

41 [370] link 42 [390] link 43 [397] link 44 [401] link 45 [419] link 

46 [420] link 47 [421] link - - - - - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/27.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/53.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/58.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/64.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/C?updated-max=2014-01-16T21:16:00-02:00&max-results=20&start=40&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/118.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/120.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/136.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/160.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/C?updated-max=2014-01-20T15:49:00-02:00&max-results=20&start=20&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/171.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/172.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/176.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/177.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/191.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/191.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/197.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/219.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/230.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/235.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/241.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/243.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/244.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/251.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/257.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/258.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/278.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/279.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/301.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/302.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/307.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/314.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/339.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/340.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/341.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/343.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/344.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/349.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/358.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/360.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/364.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/370.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/390.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/397.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/401.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/419.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/420.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/421.html
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                    Gráfico 6: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Funcional [F]. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos no gráfico 6 a relação entre os quarenta e sete (47) infográficos classificados na tipologia representação do 

conhecimento funcional e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                    Gráfico 7: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Funcional [F]. Fonte: Elaborado pela autora 


Observamos no gráfico 7 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos classificados 

na tipologia representação do conhecimento funcional apresentaram um VMO = 10.
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No tabela 20 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 20: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Funcional 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

MAPA/Localização   

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte   

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold  EBLV/Grid visível 

FOTOGRAFIA/Formato padrão TIPOGRAFIA/Uso de marcadores ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

TEXTO/Bullets TIPOGRAFIA/Uso de itálico  

TEXTO/Numeração GRÁFICO/Linha ILUSTRAÇÃO/Realista 

TEXTO/Resumo/introdução GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Dispersão  

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

EBLV/Linha GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

EBLV/Formas geométricas GRÁFICO/Múltiplos  

EBLV/Direção GRÁFICO/Radar  

EBLV/Dimensão   

EBLV/Textura FOTOGRAFIA/Fotomontagem  

EBLV/Cor DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

EBLV/Tom DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

ILUSTRAÇÃO/Pictograma DIAGRAMA/Estereograma EBLD/Link contextual 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Cartograma EBLD/Link externo 

EFEITO/Corte DIAGRAMA/Radial EBLD/Menus 

EFEITO/Zoom/lupa DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

EFEITO/Perspectiva impossível  EBLD/Zoom dinâmico 

EFEITO/Simultaneidade TEXTO/Lista EBLD/Animação 

X TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

X  EBLD/Download/embed 

X  EBLD/Instrução de uso 

X TEXTO/Legenda EBLD/Storytelling 

X TEXTO/Cronologia EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X EBLV/Ponto EBLD/Vídeo 

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X  EBLD/Videográfico (on demand) 

X  EBLD/Mouseover 

X  EBLD/Timeline dinâmica  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento funcional encontramos sete (7) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração e Efeito.  

Entre as sete categorias foram utilizadas vinte e quatro (24) subcategorias: Mapa 

(geográfico, localização); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, 

uso de bold); Fotografia (formato padrão); Texto (bullets, numeração, resumo/introdução,  

título/subtítulo, descrição); EBLV (linha, formas geométricas, direção, dimensão, textura, cor, 

tom); Ilustração (pictograma, simplificada) e Efeito (corte, zoom/lupa, perspectiva impossível, 

simultaneidade). 
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5.3.4 Representação Científica e seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 21 estão relacionados os sessenta e nove (69) infográficos que foram 

classificados na tipologia representação do conhecimento científico. 

 

Tabela 21: Tipo de Representação do Conhecimento: Científica 
     

 

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

Relembramos que as demandas de representação do conhecimento científico 

contemplam a necessidade de explicar eventos, sistemas, processos: meteorológicos, elétricos, 

físicos, geológicos, hidrológicos, óticos, químicos, térmicos, eletrônicos, informático-digitais, 

mecânicos, construtivos (engenharia/arquitetura), astronômicos.  Frequentemente, o enfoque é 

mostrar detalhes de um ponto de vista normalmente não possível para o olho humano, 

aspectos e detalhes observáveis, interna e externamente, assim como a sucessão de eventos, 

ações e relações de causa. 

INFOGRÁFICOS -  REPRESENTAÇÃO CIENTÍFICA 

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [3] link 2 [4] link 3 [6] link 4 [16] link  5 [24] link  

6 [26] link  7 [29] link  8 [30] link  9 [54] link  10 [73] link  

11 [78] link  12   [84] link  13 [85] link  14 [86] link  15 [90] link  

16 [102] link  17 [111] link  18 [113] link  19 [114] link  20 [128] link  

21 [129] link  22 [151] link  23 [155] link  24 [164] link  25 [165] link  

26 [166] link  27 [167] link  28 [168] link  29 [169] link  30 [174] link  

31 [175] link  32 [178] link  33 [189] link  34 [198] link  35 [200] link  

36 [207] link  37 [208] link 38 [212] link 39 [221] link 40 [223] link 

41 [225] link 42 [226] link 43 [231] link 44 [247] link 45 [256] link 

46 [261] link 47 [262] link 48 [265] link 49 [276] link 50 [281] link 

51 [286] link 52 [297] link 53 [303] link 54 [305] link 55 [316] link 

56 [317] link 57 [318] link 58 [355] link 59 [361] link 60 [367] link 

61 [369] link 62 [382] link 63 [387] link 64 [388] link 65 [395] link 

66 [406] link 67 [410] link 68 [415] link 69 [416] link - - 

http://infografar.blogspot.com.br/search/label/D?updated-max=2014-01-16T10:37:00-02:00&max-results=20&start=60&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/D?updated-max=2014-01-16T10:37:00-02:00&max-results=20&start=60&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/D?updated-max=2014-01-16T10:37:00-02:00&max-results=20&start=60&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/16.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/24.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/26.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/29.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/30.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/54.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/73.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/78.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/84.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/85.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/86.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/90.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/102.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/111.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/113.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/114.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/128.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/129.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/151.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/155.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/164.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/165.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/166.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/167.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/168.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/169.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/174.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/175.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/178.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/189.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/198.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/200.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/207.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/208.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/212.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/221.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/223.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/225.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/226.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/231.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/247.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/256.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/261.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/262.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/265.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/276.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/281.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/286.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/297.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/303.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/305.html?zx=4f0e48c52b1c0ba4
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/316.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/317.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/318.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/367.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/369.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/382.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/387.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/388.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/395.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/406.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/410.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/415.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/416.html
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                                  Gráfico 8: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Científica. Fonte: Elaborado pela autora 


Observamos no gráfico 8 a relação entre os sessenta e nove (69) infográficos classificados na tipologia representação do 

conhecimento cientifico e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                               Gráfico 9: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Científica. Fonte: Elaborado pela autora 


Observamos no gráfico 9 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos classificados 

na tipologia  representação do conhecimento cientifico apresentaram um VMO = 15.



121 

 

No tabela 22 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 22:  Análise do VMO na Representação do Conhecimento Científico 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico   

MAPA/Localização   

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte   

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold  EBLV/Grid visível 

TEXTO/Bullets TIPOGRAFIA/Uso de marcadores ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

TEXTO/Numeração TIPOGRAFIA/Uso de itálico  

TEXTO/Resumo/introdução GRÁFICO/Linha ILUSTRAÇÃO/Realista 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Dispersão  

EBLV/Ponto GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

EBLV/Linha GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

EBLV/Formas geométricas GRÁFICO/Múltiplos  

EBLV/Direção GRÁFICO/Radar  

EBLV/Dimensão FOTOGRAFIA/Formato padrão  

EBLV/Escala/proporção FOTOGRAFIA/Fotomontagem  

EBLV/Textura DIAGRAMA/Fluxograma  

EBLV/Cor DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

EBLV/Tom DIAGRAMA/Estereograma EBLD/Link contextual 

ILUSTRAÇÃO/Pictograma DIAGRAMA/Cartograma EBLD/Link externo 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Radial EBLD/Menus 

EFEITO/Corte DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

EFEITO/Zoom/lupa  EBLD/Zoom dinâmico 

EFEITO/Perspectiva impossível TEXTO/Lista EBLD/Animação 

EFEITO/Simultaneidade TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

EFEITO/Transparência  EBLD/Download/embed 

X  EBLD/Instrução de uso 

X TEXTO/Legenda EBLD/Storytelling 

X TEXTO/Cronologia EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X  EBLD/Vídeo 

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X  EBLD/Videográfico (on demand) 

X  EBLD/Mouseover 

X  EBLD/Timeline dinâmica  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento cientifico encontramos seis (6) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Texto; EBLV; Ilustração e Efeito.  

Entre as seis categorias foram utilizadas vinte e seis (26) subcategorias: Mapa 

(geográfico, localização); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, 

uso de bold); Texto (bullets, numeração, resumo/introdução, título/subtítulo, descrição); 

EBLV (ponto, linha, formas geométricas, direção, dimensão, escala/proporção, textura, cor, 

tom); Ilustração (pictograma, simplificada) e Efeito (corte, zoom/lupa, perspectiva impossível, 

simultaneidade, transparência). 
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5.3.5 Representação Natural e seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 23 estão relacionados os sessenta e cinco (65) infográficos que foram 

classificados na tipologia representação do conhecimento natural. 

 

Tabela 23: Tipo de Representação do Conhecimento Natural 


 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Relembramos que as demandas de representação do conhecimento natural dizem 

respeito à necessidade de explicar organismos, sistemas vivos, fenômenos biológicos, 

ambientais, ecológicos. Normalmente são mostrados detalhes observáveis, interna e 

externamente, bem como condições, situações e detalhes de um ponto de vista não possível 

para a visão humana. Também pode contemplar a sucessão de eventos, ações e relações de 

causa.

INFOGRÁFICOS - REPRESENTAÇÃO NATURAL  

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [34] link  2 [42] link  3 [44] link  4 [50] link  5  [52] link 

6 [59] link  7 [67] link  8 [80] link  9 [95] link 10  [96] link  

11 [97] link  12 [98] link  13 [99] link  14 [100] link  15 [101] link  

16 [104] link 17 [105] link 18 [125] link  19 [126] link  20 [131] link  

21 [133] link  22 [138] link  23 [139] link  24 [143] link  25 [150] link  

26 [157] link  27 [158] link  28 [159] link  29 [183] link  30 [192] link  

31 [194] link 32 [202] link  33 [209] link 34 [210] link 35 [237] link 

36 [240] link 37 [245] link 38 [259] link 39 [260] link 40 [263] link 

41 [310] link 42 [312] link 43 [320] link 44 [321] link 45 [324] link 

46 [325] link 47 [326] link 48 [330] link 49 [332] link 50 [347] link 

51 [348] link 52 [350] link       53 [352] link 54 [357] link 55 [359] link 

56 [362] link 57 [363] link 58 [385] link 59 [393] link 60 [399] link 

61 [400] link 62 [407] link 63 [414] link 64 [418] link 65 [423] link 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/34.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/42.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/44.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/50.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/E?updated-max=2014-01-16T10:21:00-02:00&max-results=20&start=60&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/59.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/67.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/80.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/E?updated-max=2014-01-17T12:18:00-02:00&max-results=20&start=40&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/96.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/97.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/98.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/99.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/100.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/101.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/E?updated-max=2014-01-17T12:18:00-02:00&max-results=20&start=40&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/E?updated-max=2014-01-17T12:18:00-02:00&max-results=20&start=40&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/125.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/126.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/131.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/133.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/138.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/139.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/143.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/150.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/157.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/158.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/159.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/183.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/192.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/E?updated-max=2014-01-21T14:10:00-02:00&max-results=20&start=20&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/202.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/E?updated-max=2014-01-21T14:10:00-02:00&max-results=20&start=20&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/210.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/237.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/240.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/245.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/259.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/260.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/263.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/310.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/312.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/320.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/321.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/324.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/325.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/326.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/330.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/332.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/347.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/348.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/350.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/352.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/357.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/359.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/362.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/363.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/385.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/393.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/399.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/400.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/407.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/414.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/418.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/423.html
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                                Gráfico 10: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Natural. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos no gráfico 10 a relação entre os sessenta e cinco (65) infográficos classificados na tipologia representação do 

conhecimento natural e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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         Gráfico 11: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Natural. Fonte: Elaborado pela autora 




Observamos no gráfico 11 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos 

classificados na tipologia  representação do conhecimento natural apresentaram um VMO = 12.
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No tabela 24 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 24: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Natural 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte MAPA/Localização  

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold   

FOTOGRAFIA/Formato padrão  EBLV/Grid visível 

TEXTO/Bullets TIPOGRAFIA/Uso de marcadores ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

TEXTO/Numeração TIPOGRAFIA/Uso de itálico  

TEXTO/Resumo/introdução GRÁFICO/Linha  

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Dispersão  

EBLV/Ponto GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

EBLV/Linha GRÁFICO/Área  

EBLV/Formas geométricas GRÁFICO/Múltiplos  

EBLV/Direção GRÁFICO/Radar  

EBLV/Textura  EFEITO/Perspectiva impossível 

EBLV/Cor FOTOGRAFIA/Fotomontagem EFEITO/Simultaneidade 

EBLV/Tom DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

ILUSTRAÇÃO/Pictograma DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

ILUSTRAÇÃO/Realista DIAGRAMA/Estereograma EBLD/Link contextual 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Cartograma EBLD/Link externo 

EFEITO/Raio-X DIAGRAMA/Radial EBLD/Menus 

EFEITO/Corte DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

EFEITO/Zoom/lupa  EBLD/Zoom dinâmico 

X TEXTO/Lista EBLD/Animação 

X TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

X  EBLD/Download/embed 

X  EBLD/Instrução de uso 

X TEXTO/Legenda EBLD/Storytelling 

X TEXTO/Cronologia EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X  EBLD/Vídeo 

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X  EBLD/Videográfico (on demand) 

X  EBLD/Mouseover 

X EBLV/Dimensão EBLD/Timeline dinâmica  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento natural encontramos sete (7) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração e Efeito.  

Entre as sete categorias foram utilizadas vinte e três (23) subcategorias: Mapa 

(geográfico); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, uso de 

bold); Fotografia (formato padrão); Texto (bullets, numeração, resumo/introdução, 

título/subtítulo, descrição); EBLV (ponto, linha, formas geométricas, direção, textura, cor, 

tom); Ilustração (pictograma, realista, simplificada) e Efeito (raio-X, corte, zoom/lupa). 
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5.3.6 Representação Sociocultural e seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 25 estão relacionados os setenta e oito (78) infográficos que foram 

classificados na tipologia representação do conhecimento sociocultural. 

 

Tabela 25: Tipo de Representação do Conhecimento Sociocultural 


  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Relembramos que as demandas de representação do conhecimento sociocultural 

contemplam a necessidade de explicar eventos, fatos, processos, sistemas sociais, políticos, 

econômicos, culturais. Normalmente são mostrados aspectos do cotidiano, dos costumes, 

práticas e dinâmicas que envolvem os acontecimentos que compõem as interações sociais, 

suas repercussões e relações de causa. 

INFOGRÁFICOS – REPRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL 

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico] 

1 [1] link  2 [2] link  3 [5] link  4 [8] link  5 [9] link  

6 [10] link  7 [11] link  8 [12] link  9 [13] link  10 [15] link  

11 [28] link  12 [35] link  13 [38] link  14 [39] link  15 [41] link  

16 [43] link  17 [45] link  18 [46] link  19 [51] link  20 [55] link  

21 [56] link  22 [71] link  23 [87] link  24 [88] link  25 [89] link  

26 [110] link  27 [112] link  28 [116] link  29 [119] link  30 [122] link  

31 [130] link  32 [134] link  33 [135] link  34 [137] link  35 [141] link  

36 [146] link  37 [149] link  38 [154] link  39 [193] link  40 [196] link  

41 [217] link 42 [220] link 43 [224] link 44 [227] link 45 [228] link 

46 [229] link 47 [232] link 48 [233] link 49 [234] link 50 [238] link 

51 [239] link 52 [248] link 53 [264] link 54 [266] link 55 [267] link 

56 [269] link 57 [282] link 58 [283] link 59 [284] link 60 [293] link 

61 [315] link 62 [319] link 63 [331] link 64 [342] link 65 [345] link 

66 [346] link 67 [354] link 68 [384] link 69 [386] link 70 [392] link 

71 [394] link 72 [398] link 73 [403] link 74 [404] link 75 [405] link 

76 [408] link 77 [409] link 78 [413] link - - - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/blog-post.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/2.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/5.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/8.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/9.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/10.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/11.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/12.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/13.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/15.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/28.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/35.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/38.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/39.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/41.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/43.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/45.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/46.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/51.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/55.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/56.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/71.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/87.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/88.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/89.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/110.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/112.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/116.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/119.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/122.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/130.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/134.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/135.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/137.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/141.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/146.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/149.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/154.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/193.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/196.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/217.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/220.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/224.html
http://infografar.blogspot.com.br/search/label/F?updated-max=2014-01-20T14:44:00-02:00&max-results=20&start=20&by-date=false
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/228.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/229.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/232.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/233.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/234.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/238.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/239.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/248.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/264.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/266.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/267.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/269.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/282.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/283.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/284.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/293.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/315.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/319.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/331.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/342.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/345.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/346.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/354.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/384.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/386.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/392.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/394.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/398.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/403.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/404.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/405.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/408.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/409.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/413.html


127 

 



                                             Gráfico 12: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Sociocultural. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos no gráfico 12 a relação entre os setenta e oito (78) infográficos classificados na tipologia representação do 

conhecimento sociocultural e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                            Gráfico 13: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Sociocultural. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos no gráfico 13 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos 

classificados na tipologia  representação do conhecimento sociocultural apresentaram um VMO = 15.
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No tabela 26 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 26: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Sociocultural 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

MAPA/Localização   

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte   

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold  EBLV/Grid visível 

FOTOGRAFIA/Formato padrão TIPOGRAFIA/Uso de marcadores ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

TEXTO/Bullets TIPOGRAFIA/Uso de itálico  

TEXTO/Numeração GRÁFICO/Linha  

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Dispersão  

EBLV/Linha GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

EBLV/Formas geométricas GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

EBLV/Direção GRÁFICO/Múltiplos EFEITO/Corte 

EBLV/Textura GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

EBLV/Cor  EFEITO/Perspectiva impossível 

EBLV/Tom FOTOGRAFIA/Fotomontagem EFEITO/Simultaneidade 

ILUSTRAÇÃO/Pictograma DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

ILUSTRAÇÃO/Realista DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Estereograma EBLD/Link contextual 

X DIAGRAMA/Cartograma EBLD/Link externo 

X DIAGRAMA/Radial EBLD/Menus 

X DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

X  EBLD/Zoom dinâmico 

X TEXTO/Lista EBLD/Animação 

X TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

X  EBLD/Download/embed 

X TEXTO/Resumo/introdução EBLD/Instrução de uso 

X TEXTO/Legenda EBLD/Storytelling 

X TEXTO/Cronologia EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X EBLV/Ponto EBLD/Vídeo 

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X  EBLD/Videográfico (on demand) 

X  EBLD/Mouseover 

X EBLV/Dimensão EBLD/Timeline dinâmica  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento sociocultural encontramos seis (6) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração.  

Entre as seis categorias foram utilizadas dezenove (19) subcategorias: Mapa 

(geográfico, localização); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, 

uso de bold); Fotografia (formato padrão); Texto (bullets, numeração, resumo/introdução, 

título/subtítulo, descrição); EBLV (linha, formas geométricas, direção, textura, cor, tom); 

Ilustração (pictograma, realista, simplificada). 
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5.3.7 Panorama Geral da Ocorrência dos Elementos de Linguagem 

 

Neste tópico fazemos a analise geral da ocorrência dos elementos de linguagem. Na 

tabela 27 temos o comparativo linear das ocorrências dos elementos de linguagem que 

ficaram acima do VMO, nos seis tipos de representação do conhecimento: 

 

Tabela 27: Comparativo dos Elementos de Linguagem dos seis tipos de Representação do Conhecimento  
 

TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico 

  MAPA/Localização MAPA/Localização  MAPA/Localização 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

 GRÁFICO/Linha     

 GRÁFICO/Barra/col
una 

    

 GRÁFICO/Pizza     

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

 FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

DIAGRAMA/Timelin
e 

     

TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets 

TEXTO/Lista      

 TEXTO/Tabela     

 TEXTO/Numeração TEXTO/Numeração TEXTO/Numeração TEXTO/Numeração TEXTO/Numeração 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

 

TEXTO/Legenda TEXTO/Legenda     

TEXTO/Cronologia      

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição 

EBLV/Ponto EBLV/Ponto  EBLV/Ponto EBLV/Ponto  

EBLV/Linha EBLV/Linha EBLV/Linha EBLV/Linha EBLV/Linha EBLV/Linha 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

  EBLV/Direção EBLV/Direção EBLV/Direção EBLV/Direção 

  EBLV/Dimensão EBLV/Dimensão   

   EBLV/Escala/propor
ção 

  

EBLV/Textura  EBLV/Textura EBLV/Textura EBLV/Textura EBLV/Textura 

EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor 

EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom 
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TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/
símbolo 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/
símbolo 

    

 ILUSTRAÇÃO/Pictog
rama 

ILUSTRAÇÃO/Pictog
rama 

ILUSTRAÇÃO/Pictog
rama 

ILUSTRAÇÃO/Pictog
rama 

ILUSTRAÇÃO/Pictog
rama 

ILUSTRAÇÃO/Realist
a 

   ILUSTRAÇÃO/Realist
a 

ILUSTRAÇÃO/Realist
a 

 ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simpli
ficada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

    EFEITO/Raio-X  

  EFEITO/Corte EFEITO/Corte EFEITO/Corte  

  EFEITO/Zoom/lupa EFEITO/Zoom/lupa EFEITO/Zoom/lupa  

  EFEITO/Perspectiva 
impossível 

EFEITO/Perspectiva 
impossível 

  

 EFEITO/Simultaneid
ade 

EFEITO/Simultaneid
ade 

EFEITO/Simultaneid
ade 

  

   EFEITO/Transparênc
ia 

  

EBLD/Link 
contextual 

     

EBLD/Timeline 
dinâmica 

     

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O comparativo apresenta um resultado que permite chegar as seguintes conclusões: 

temos os elementos que sempre estão presentes em qualquer tipo de representação e aqueles 

que podemos considerar como característicos de cada um dos tipos de representação.  

Na tabela 28 destacamos os elementos que estão presentes nos seis tipos de 

representação, os quais passamos a considerar como básicos da linguagem infográfica: 

 

Tabela 28: Elementos de Básicos da Linguagem Infográfica 
 

TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição 

EBLV/Linha EBLV/Linha EBLV/Linha EBLV/Linha EBLV/Linha EBLV/Linha 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Formas 
geométricas 
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TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor 

EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao sintetizar os resultados da tabela 28 encontramos quatro (4) categorias: Mapa; 

Tipografia; Texto e EBLV.  Entre as quatro categorias foram utilizadas onze (11) 

subcategorias: Mapa (geográfico); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho 

de fonte, uso de bold); Texto (bullets, título/subtítulo e descrição); EBLV (linha, formas 

geométricas, cor, tom). Vejamos a síntese na tabela 29. 

 

Tabela 29: Síntese dos Elementos Básicos da Linguagem Infográfica  
 

MAPA TIPOGRAFIA TEXTO EBLV 

 

GEOGRÁFICO 

 

VARIAÇÃO DO TIPO DE FONTE 

VARIAÇÃO DO TAMANHO DA 

FONTE 

USO DE BOLD 

 

BULLETS 

TÍTULO/SUBTÍTULO 

DESCRIÇÃO 

 

LINHA 

FORMAS GEOMÉTRICAS 

COR 

TOM 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir da identificação dos elementos básicos da linguagem infográfica (tabela 28) 

encontrados na comparação dos elementos de linguagem dos seis tipos de representação do 

conhecimento, fizemos mais um movimento na estratificação dos dados no sentido de 

identificar em cada um dos tipos de representação do conhecimento, os elementos básicos e 

os seus elementos característicos. 

Desta forma, vejamos na tabela 30 os resultados obtidos na identificação destes 

elementos na representação do conhecimento temporal: 

 

Tabela 30: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Temporal  
 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
MAPA/Geográfico  

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  
TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
 FOTOGRAFIA/Formato padrão 
 DIAGRAMA/Timeline 
TEXTO/Bullets  
 TEXTO/Lista 

 TEXTO/Resumo/introdução 

 TEXTO/Legenda 

 TEXTO/Cronologia 

TEXTO/Título/subtítulo  
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ELEMENTOS BÁSICOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

TEXTO/Descrição  
 EBLV/Ponto 
EBLV/Linha  
EBLV/Formas geométricas  
 EBLV/Textura 

EBLV/Cor  
EBLV/Tom  
 ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 
 ILUSTRAÇÃO/Realista 
 EBLD/Link contextual 
 EBLD/Timeline dinâmica 

                             

                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento temporal (tabela 30) encontramos seis (6) categorias: Fotografia; Diagrama; 

Texto; EBLV; Ilustração e EBLD.  Entre as seis categorias foram utilizadas doze (12) 

subcategorias: Fotografia (formato padrão); Diagrama (timeline); Texto (lista, 

resumo/introdução, legenda, cronologia); EBLV (ponto, textura); Ilustração (ícone/símbolo, 

realista) e EBLD (link contextual, timeline dinâmica). 

Destacamos os elementos timeline, cronologia e timeline dinâmica dentre os 

principais elementos característicos para representar posições sequenciais no tempo, de 

forma a mostrar uma progressão cronológica ou histórica. A importância dos demais 

elementos característicos esta na representação de mudanças, ações, movimentos, fluxos e 

relações causais.   

A seguir, vejamos a tabela 31 com os resultados obtidos na identificação dos 

elementos de linguagem característicos da representação do conhecimento lógico: 

 

Tabela 31:  Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Lógico 
 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
MAPA/Geográfico  

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  
TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
 GRÁFICO/Linha 

 GRÁFICO/Barra/coluna 

 GRÁFICO/Pizza 

 FOTOGRAFIA/Formato padrão 
TEXTO/Bullets  
 TEXTO/Tabela 

 TEXTO/Numeração 
 TEXTO/Resumo/introdução 

 TEXTO/Legenda 

TEXTO/Título/subtítulo  
TEXTO/Descrição  
 EBLV/Ponto 
EBLV/Linha  
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ELEMENTOS BÁSICOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

EBLV/Formas geométricas  
EBLV/Cor  
EBLV/Tom  
 ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

 ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

 ILUSTRAÇÃO/Simplificada 

 EFEITO/Simultaneidade 

                            

                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento lógico (tabela 31) encontramos seis (6) categorias: Gráfico; Fotografia; Texto; 

EBLV; Ilustração e Efeito.  Entre as seis categorias foram utilizadas doze (13) subcategorias: 

Gráfico (linha, barra/coluna, pizza); Fotografia (formato padrão); Texto (tabela, numeração, 

resumo/introdução, legenda); EBLV (ponto); Ilustração (ícone/símbolo, pictograma, 

simplificada) e Efeito (simultaneidade). 

Destacamos os elementos gráficos de linha, de barra/coluna, de pizza, tabela, 

numeração, legenda e simultaneidade dentre os principais elementos característicos para 

representar a organização de dados e números, escalas, proporções, mudanças e a organização 

de dados no espaço, tempo ou ambos. A importância dos demais elementos característicos 

esta na representação de eventos, ações e relações de causa para apresentação e interpretação 

dos dados.  

Na tabela 32 encontramos os resultados obtidos na identificação dos elementos de 

linguagem característicos da representação do conhecimento funcional: 

 

 

Tabela 32: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Funcional 

 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
MAPA/Geográfico  

 MAPA/Localização 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  
TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
 FOTOGRAFIA/Formato padrão 

TEXTO/Bullets  
 TEXTO/Numeração 

 TEXTO/Resumo/introdução 

TEXTO/Título/subtítulo  
TEXTO/Descrição  
EBLV/Linha  
EBLV/Formas geométricas  
 EBLV/Direção 

 EBLV/Dimensão 

EBLV/Textura  
EBLV/Cor  
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ELEMENTOS BÁSICOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

EBLV/Tom  
 ILUSTRAÇÃO/Pictograma 
 ILUSTRAÇÃO/Simplificada 

 EFEITO/Corte 

 EFEITO/Zoom/lupa 

 EFEITO/Perspectiva impossível 

 EFEITO/Simultaneidade 

                               

                           Fonte: Elaborado pela autora 

               

Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento funcional (tabela 32) encontramos seis (6) categorias: Mapa; Fotografia; Texto; 

EBLV; Ilustração e Efeito.  Entre as seis categorias foram utilizadas doze (12) subcategorias: 

Mapa (localização); Fotografia (formato padrão); Texto (numeração, resumo/introdução); 

EBLV (direção, dimensão); Ilustração (pictograma, simplificada) e Efeito (corte, zoom/lupa, 

perspectiva impossível, simultaneidade). 

Destacamos os elementos mapa de localização, numeração, direção, dimensão, 

corte, zoom/lupa, perspectiva impossível e simultaneidade dentre os principais elementos 

característicos para representar posições e relações espaciais em uma locação física ou 

conceitual mostrando um conjunto sequencial de ações e procedimentos, passo-a-passo,  que 

permitem realizar um trabalho de forma correta e atingir uma meta.  A importância dos 

demais elementos característicos esta na representação das interações na sucessão de 

eventos, ações e relações de causa. 

A tabela 33 apresenta os resultados obtidos na identificação dos elementos de 

linguagem característicos da representação do conhecimento cientifico: 

 

Tabela 33: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Científico 
 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
MAPA/Geográfico  

 MAPA/Localização 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  

TIPOGRAFIA/Uso de bold  

TEXTO/Bullets  
 TEXTO/Numeração 

 TEXTO/Resumo/introdução 

TEXTO/Título/subtítulo  
TEXTO/Descrição  
 EBLV/Ponto 
EBLV/Linha  
EBLV/Formas geométricas  
 EBLV/Direção 

 EBLV/Dimensão 

 EBLV/Escala/proporção 

 EBLV/Textura 
EBLV/Cor  
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ELEMENTOS BÁSICOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

EBLV/Tom  

 ILUSTRAÇÃO/Pictograma 
 ILUSTRAÇÃO/Simplificada 

 EFEITO/Corte 

 EFEITO/Zoom/lupa 

 EFEITO/Perspectiva impossível 

 EFEITO/Simultaneidade 
 EFEITO/Transparência 

                            

                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento cientifico (tabela 33) encontramos cinco (5) categorias: Mapa; Texto; EBLV; 

Ilustração e Efeito.  Entre as cinco categorias foram utilizadas quinze (15) subcategorias: 

Mapa (localização); Texto (numeração, resumo/introdução); EBLV (ponto, direção, 

dimensão, escala/proporção, textura); Ilustração (pictograma, simplificada) e Efeito (corte, 

zoom/lupa, perspectiva impossível, simultaneidade, transparência). 

Destacamos os elementos mapa de localização, numeração, direção, dimensão, 

escala/proporção, textura, corte, zoom/lupa, perspectiva impossível, simultaneidade e 

transparência dentre os principais elementos característicos para representar eventos, 

sistemas, processos:  meteorológicos, elétricos, físicos, geológicos, hidrológicos, óticos, 

químicos, térmicos, eletrônicos, informáticos/digitais, mecânicos, construtivos 

(engenharia/arquitetura), astronômicos.  São elementos que mostram detalhes de um ponto de 

vista normalmente não possível para o olho humano ou aspectos e detalhes observáveis, 

interna e externamente. 

Podemos ver na tabela 34 os resultados obtidos na identificação dos elementos de 

linguagem característicos da representação do conhecimento natural: 

 

 

Tabela 34:  Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Natural 

 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
MAPA/Geográfico  

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  

TIPOGRAFIA/Uso de bold  

 FOTOGRAFIA/Formato padrão 

TEXTO/Bullets  
 TEXTO/Numeração 

 TEXTO/Resumo/introdução 

TEXTO/Título/subtítulo  
TEXTO/Descrição  
 EBLV/Ponto 
EBLV/Linha  
EBLV/Formas geométricas  
 EBLV/Direção 

 EBLV/Textura 
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ELEMENTOS BÁSICOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

EBLV/Cor  
EBLV/Tom  
 ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

 ILUSTRAÇÃO/Realista 
 ILUSTRAÇÃO/Simplificada 

 EFEITO/Raio-X 

 EFEITO/Corte 

 EFEITO/Zoom/lupa 

                               

                            Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento natural (tabela 34) encontramos cinco (5) categorias: Fotografia; Texto; EBLV; 

Ilustração e Efeito.  Entre as cinco categorias foram utilizadas doze (12) subcategorias: 

Fotografia (formato padrão); Texto (numeração, resumo/introdução); EBLV (ponto, direção, 

textura); Ilustração (pictograma, realista, simplificada) e Efeito (raio-X, corte, zoom/lupa). 

Destacamos os elementos direção, textura, raio-X, corte, zoom/lupa, dentre os 

principais elementos característicos para representar organismos, sistemas vivos, fenômenos 

biológicos, ambientais, ecológicos, muitas vezes, em condições, situações e detalhes de um 

ponto de vista não possível para a visão humana. 

Para finalizar, vejamos a tabela 35 com os resultados obtidos na identificação dos 

elementos de linguagem característicos da representação do conhecimento sociocultural: 

 

Tabela 35:  Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento 

Sociocultural 
 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
MAPA/Geográfico  

 MAPA/Localização 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  

TIPOGRAFIA/Uso de bold  

 FOTOGRAFIA/Formato padrão 

TEXTO/Bullets  
 TEXTO/Numeração 
TEXTO/Título/subtítulo  
TEXTO/Descrição  
EBLV/Linha  
EBLV/Formas geométricas  
 EBLV/Direção 

 EBLV/Textura 

EBLV/Cor  
EBLV/Tom  
 ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

 ILUSTRAÇÃO/Realista 
 ILUSTRAÇÃO/Simplificada 

                            

                           Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento natural (tabela 35) encontramos cinco (5) categorias: Mapa; Fotografia; Texto; 

EBLV; Ilustração.  Entre as cinco categorias foram utilizadas oito (8) subcategorias: Mapa 

(localização); Fotografia (formato padrão); Texto (numeração); EBLV (direção, textura); 

Ilustração (pictograma, realista, simplificada). 

Destacamos os elementos mapa de localização, fotografia, ilustração realista dentre 

os principais elementos característicos para representar eventos, fatos, processos, sistemas: 

sociais, políticos, econômicos e culturais, normalmente mostrando aspectos dos costumes, 

práticas e dinâmicas do cotidiano. A importância dos demais elementos característicos esta 

na representação das interações sociais, suas repercussões e relações de causa. 

Ao concluirmos a analise da ocorrência dos elementos de linguagem em cada um dos 

tipos de representação do conhecimento podemos constatar a pertinência desta investigação 

como forma de construir o olhar do designer educacional, no sentido de identificar as 

demandas de representação do conhecimento.  

Trazemos um repertório de tipos de representação e um repertório extenso de 

elementos de linguagem da infografia. A estratificação dos dados chega à identificação dos 

principais elementos básicos de linguagem e dos principais elementos que caracterizam a 

representação de cada tipo de conhecimento. Acreditamos que estes resultados podem 

subsidiar tomadas de decisão no planejamento de design educacional na educação profissional 

e tecnológica. 

Para termos uma visualização mais sintética desta etapa da análise elaboramos a tabela 

36 que se encontra a seguir. 



139 

 

Tabela 36:  Síntese dos Elementos de Linguagem Básicos e Elementos Característicos dos seis tipos de Representação do Conhecimento  

 

ELEMENTOS BÁSICOS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTÍFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

MAPA/Geográfico 
FOTOGRAFIA/Formato 
padrão 

GRÁFICO/Linha MAPA/Localização MAPA/Localização 
FOTOGRAFIA/Formato 
padrão 

MAPA/Localização 

TIPOGRAFIA/Variação do 
tipo de fonte 

DIAGRAMA/Timeline
26

 GRÁFICO/Barra/coluna 
FOTOGRAFIA/Formato 
padrão 

TEXTO/Numeração TEXTO/Numeração 
FOTOGRAFIA/Formato 
padrão 

TIPOGRAFIA/Variação do 
tamanho da fonte 

TEXTO/Lista GRÁFICO/Pizza TEXTO/Numeração 
TEXTO/Resumo/introduç
ão 

TEXTO/Resumo/introduç
ão 

TEXTO/Numeração 

TIPOGRAFIA/Uso de bold 
TEXTO/Resumo/introduç
ão 

FOTOGRAFIA/Formato 
padrão 

TEXTO/Resumo/introduç
ão 

EBLV/Ponto EBLV/Ponto EBLV/Direção 

TEXTO/Bullets TEXTO/Legenda TEXTO/Tabela EBLV/Direção EBLV/Direção EBLV/Direção EBLV/Textura 

TEXTO/Título/subtítulo TEXTO/Cronologia TEXTO/Numeração EBLV/Dimensão EBLV/Dimensão EBLV/Textura ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

TEXTO/Descrição EBLV/Ponto 
TEXTO/Resumo/introduç
ão 

ILUSTRAÇÃO/Pictograma EBLV/Escala/proporção ILUSTRAÇÃO/Pictograma ILUSTRAÇÃO/Realista 

EBLV/Linha EBLV/Textura TEXTO/Legenda ILUSTRAÇÃO/Simplificada EBLV/Textura ILUSTRAÇÃO/Realista ILUSTRAÇÃO/Simplificada 

EBLV/Formas 
geométricas 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/símb
olo 

EBLV/Ponto EFEITO/Corte ILUSTRAÇÃO/Pictograma ILUSTRAÇÃO/Simplificada  

EBLV/Cor ILUSTRAÇÃO/Realista 
ILUSTRAÇÃO/Ícone/símb
olo 

EFEITO/Zoom/lupa ILUSTRAÇÃO/Simplificada EFEITO/Raio-X  

EBLV/Tom EBLD/Link contextual ILUSTRAÇÃO/Pictograma 
EFEITO/Perspectiva 
impossível 

EFEITO/Corte EFEITO/Corte  

 EBLD/Timeline dinâmica ILUSTRAÇÃO/Simplificada EFEITO/Simultaneidade EFEITO/Zoom/lupa EFEITO/Zoom/lupa  

  EFEITO/Simultaneidade  
EFEITO/Perspectiva 
impossível 

  

    EFEITO/Simultaneidade   

    EFEITO/Transparência   

 
   Fonte: Elaborado pela autora

                                                           
26 Os elementos destacados (realce amarelo) nesta tabela correspondem aqueles que consideramos como principais, conforme análise que se encontra após cada tabela de Elementos de 

Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento que antecederam esta tabela de síntese. 
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Durante a análise identificamos que os elementos da categoria EBLD não apareceram 

nas ocorrências acima do VMO, parâmetro que utilizamos como “ponto de corte” para 

proceder à análise dos dados.  Sendo mais precisos, apareceram apenas duas ocorrências nos 

elementos característicos da representação temporal (link contextual e timeline dinâmica). 

Consideramos inconclusiva a ocorrência, mediante o número expressivo de 

infográficos em sites, na Mostra INFOLIDE, chegando a noventa e nove (99) do total de 423, 

portanto fazemos um novo movimento de análise no sentido de avaliarmos essa produção. No 

próximo tópico compartilhamos a análise. 
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5.4 infográficos Digitais: um cenário em construção 

 

Como já vimos no tópico anterior (5.1) os infográficos digitais podem ser lineares, 

multimídia e de banco de dados. Naquele tópico nos concentramos nos infográficos lineares 

de 1ª geração, classificação que contemplava trezentos e vinte e quatro (324) dentre os 423 

infográficos do nosso corpus de pesquisa.  Os demais noventa e nove (99) infográficos estão 

classificados entre lineares de 2ª geração, multimídia (3ª geração) e de banco de dados (4ª 

geração). 

 Os infográficos lineares de 2ª geração apresentam hipertextualidade, narrativa não 

linear, botões de avançar e retroceder a ação, menus divididos em etapas, o usuário pode criar 

um caminho próprio de leitura. A narrativa deste tipo de infográfico é semelhante a um 

Storyboard ou slideshow. 

Infográficos multimídia são classificados como 3ª geração e já apresentam vídeos, 

imagens animadas, fotos, ilustrações, podcasts produzidos exclusivamente (on demand) para 

o infográfico. As diferentes linguagens são pensadas de forma conjunta, a leitura é 

multilinear, simulação de cenários de hiper-realidade e potencialização da interatividade. 

Os infográficos de 4ª geração são criados a partir da tecnologia de base de dados e 

estão num estágio mais avançado de interatividade, o usuário explora e analisa os dados por si 

mesmo, recuperando base de dados internas ou da web para cruzar diferentes tipos de 

informações. Exploram aplicativos como Google Maps, Mashups, Flickr, Google Earth, entre 

outros. São infográficos considerados como ferramentas, pois permitem a personalização de 

conteúdos. 

Recuperamos a classificação dos infográficos digitais para situarmo-nos sobre suas 

potencialidades e possibilidades de interatividade. Na sequencia, destacamos os 99 

infográficos analisados a partir do repertório dos tipos de representação do conhecimento e do 

repertório de elementos de linguagem, os mesmos critérios já usados para a analise dos 

demais 324 infográficos deste estudo. 

 

5.4.1 Representação Temporal e seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 36 estão relacionados nove (9) infográficos que foram classificados na 

tipologia representação do conhecimento temporal. 
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Tabela 37: Tipo de Representação do Conhecimento Temporal  

 

     

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

INFOGRÁFICOS – REPRESENTAÇÃO TEMPORAL 

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [115] link  2 [123] link  3 [375] link 4 [377] link 5 [379] link 

6 [383] link 7 [389] link 8 [396] link 9 [402] link - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/115.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/123.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/375.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/377.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/379.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/383.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/389.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/396.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/402.html
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                         Gráfico 14: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Temporal. Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Observamos no gráfico 14 a relação entre os nove (9) infográficos classificados na tipologia representação do conhecimento 

temporal e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                    Gráfico 15: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Temporal. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos no gráfico 15 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos 

classificados na tipologia  representação do conhecimento temporal apresentaram um VMO = 1,5.
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No tabela 38 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 38: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Temporal 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte MAPA/Localização  

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold  EBLV/Tom 

FOTOGRAFIA/Formato padrão  EBLV/Grid visível 

DIAGRAMA/Timeline TIPOGRAFIA/Uso de marcadores ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

TEXTO/Resumo/introdução TIPOGRAFIA/Uso de itálico  

TEXTO/Legenda GRÁFICO/Linha  

TEXTO/Cronologia GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Dispersão  

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

EBLV/Ponto GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

EBLV/Linha GRÁFICO/Múltiplos EFEITO/Corte 

EBLV/Textura GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

EBLV/Cor  EFEITO/Perspectiva impossível 

ILUSTRAÇÃO/Pictograma FOTOGRAFIA/Fotomontagem EFEITO/Simultaneidade 

ILUSTRAÇÃO/Realista DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

EBLD/Link contextual DIAGRAMA/Estereograma  

EBLD/Link externo DIAGRAMA/Cartograma  

EBLD/Menus DIAGRAMA/Radial  

EBLD/Animação  EBLD/Games/quizzes 

EBLD/Instrução de uso TEXTO/Bullets EBLD/Zoom dinâmico 

EBLD/Vídeo TEXTO/Lista  

EBLD/Timeline dinâmica  TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

X TEXTO/Numeração EBLD/Download/embed 

X   

X  EBLD/Storytelling 

X  EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X   

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X EBLV/Formas geométricas EBLD/Videográfico (on demand) 

X EBLV/Direção EBLD/Mouseover 

X EBLV/Dimensão  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme realizamos anteriormente, nesse ponto nos concentramos nos elementos de 

linguagem que tem ocorrência acima do VMO, para identificarmos quais são os elementos 

recorrentes na representação do conhecimento temporal. Das 10 categorias de elementos são 

utilizadas oito (8): Mapa; Tipografia; Fotografia; Diagrama; Texto; EBLV; Ilustração e 

EBLD.  

Entre as oito categorias foram utilizadas vinte e cinco (25) subcategorias: Mapa 

(geográfico); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, uso de 

bold); Fotografia (formato padrão); Diagrama (timeline); Texto ( resumo/introdução, legenda, 
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cronologia, título/subtítulo, descrição); EBLV (ponto, linha, textura, cor); Ilustração 

(pictograma, realista, simplificada) e EBLD (link contextual, link externo, menus, animação, 

instrução de uso, vídeo, timeline dinâmica). 

 

5.4.2 Representação Lógica e seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 39 estão relacionados os vinte e nove (29) infográficos que foram 

classificados na tipologia representação do conhecimento lógico. 

 

Tabela 39: Tipo de Representação do Conhecimento Lógico  

 

    

   Fonte: Elaborado pela autora 

INFOGRÁFICOS – REPRESENTAÇÃO LÓGICA  

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [117] link  2 [121] link  3 [124] link  4 [127] link  5 [132] link  

6 [140] link  7 [142] link  8 [144] link  9 [145] link  10 [147] link  

11 [148] link  12 [152] link  13 [153] link  14 [365] link 15 [366] link 

16   [368] link  17  [371] link 18 [372] link 19 [373] link 20 [374] link 

21   [376] link 22  [378] link 23 [380] link 24 [381] link 25 [391] link  

26   [411] link 27  [412] link 28 [417] link 29 [422] link  - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/117.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/121.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/124.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/127.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/132.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/140.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/142.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/144.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/145.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/147.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/148.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/152.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/153.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/365.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/366.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/368.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/371.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/372.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/373.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/374.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/376.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/378.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/380.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/381.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/391.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/411.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/412.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/417.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/422.html
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                          Gráfico 16: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Lógica. Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Observamos no gráfico 16 a relação entre os vinte e nove (29) infográficos classificados na tipologia representação do conhecimento 

lógico e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                    Gráfico 17: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Lógica. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos no gráfico 17 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos 

classificados na tipologia  representação do conhecimento lógico apresentaram um VMO = 5.
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No tabela 40 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 40: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Lógico 

 
Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte MAPA/Localização EBLV/Textura 

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold  EBLV/Tom 

GRÁFICO/Barra/coluna  EBLV/Grid visível 

FOTOGRAFIA/Formato padrão TIPOGRAFIA/Uso de marcadores  

FOTOGRAFIA/Fotomontagem TIPOGRAFIA/Uso de itálico ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

TEXTO/Tabela GRÁFICO/Linha ILUSTRAÇÃO/Realista 

TEXTO/Numeração  ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Resumo/introdução GRÁFICO/Dispersão  

TEXTO/Legenda GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Múltiplos EFEITO/Corte 

EBLV/Linha GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

EBLV/Cor  EFEITO/Perspectiva impossível 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo  EFEITO/Simultaneidade 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

EBLD/Link contextual DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

EBLD/Link externo DIAGRAMA/Estereograma  

EBLD/Menus DIAGRAMA/Cartograma  

EBLD/Animação DIAGRAMA/Radial  

EBLD/Instrução de uso DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

EBLD/Mouseover TEXTO/Bullets EBLD/Zoom dinâmico 

X TEXTO/Lista  

X  EBLD/Simulação 

X  EBLD/Download/embed 

X   

X  EBLD/Storytelling 

X TEXTO/Cronologia EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X EBLV/Ponto EBLD/Vídeo 

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X EBLV/Formas geométricas EBLD/Videográfico (on demand) 

X EBLV/Direção  

X EBLV/Dimensão EBLD/Timeline dinâmica  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento lógico encontramos oito (8) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Gráfico; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração e 

EBLD.  

Entre as oito categorias foram utilizadas vinte e três (23) subcategorias: Mapa 

(geográfico); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, uso de 

bold); Gráfico (barra/coluna); Fotografia (formato padrão, fotomontagem); Texto (tabela, 

numeração, resumo/introdução, legenda, título/subtítulo, descrição); EBLV (linha, cor); 
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Ilustração (ícone/símbolo, simplificada) e EBLD (link contextual, link externo, menus, 

animação, instrução de uso, mouseover). 

 

5.4.3 Representação Funcional e seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 41 estão relacionados os onze (11) infográficos que foram classificados na 

tipologia representação do conhecimento funcional. 

 

Tabela 41: Tipo de Representação do Conhecimento Funcional  
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

INFOGRÁFICOS - REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL  

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [118] link  2 [120] link  3 [136] link  4 [364] link 5 [370] link 

6 [390] link 7 [397] link 8 [401] link 9 [419] link 10 [420] link 

11 [421] link - - - - - - - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/118.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/120.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/136.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/364.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/370.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/390.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/397.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/401.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/419.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/420.html
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                                   Gráfico 18: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Funcional. Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Observamos no gráfico 18 a relação entre os onze (11) infográficos classificados na tipologia representação do conhecimento 

funcional e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.



152 

 

 

 

 

                    Gráfico 19: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Funcional. Fonte: Elaborado pela  autora 

 

 

 

Observamos no gráfico 19 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos 

classificados na tipologia  representação do conhecimento funcional apresentaram um VMO = 1,6.
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No tabela 42 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 42: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Funcional 

 
Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

MAPA/Localização   

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte   

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold  EBLV/Grid visível 

FOTOGRAFIA/Formato padrão TIPOGRAFIA/Uso de marcadores  

FOTOGRAFIA/Fotomontagem TIPOGRAFIA/Uso de itálico  

TEXTO/Bullets GRÁFICO/Linha ILUSTRAÇÃO/Realista 

TEXTO/Numeração GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Resumo/introdução GRÁFICO/Dispersão  

TEXTO/Cronologia GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Múltiplos  

EBLV/Textura GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

EBLV/Cor  EFEITO/Perspectiva impossível 

EBLV/Tom  EFEITO/Simultaneidade 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

ILUSTRAÇÃO/Pictograma DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Estereograma  

EFEITO/Corte DIAGRAMA/Cartograma  

EBLD/Link contextual DIAGRAMA/Radial  

EBLD/Link externo DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

EBLD/Menus  EBLD/Zoom dinâmico 

EBLD/Animação TEXTO/Lista  

EBLD/Download/embed TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

EBLD/Instrução de uso   

EBLD/Áudio   

EBLD/Vídeo TEXTO/Legenda EBLD/Storytelling 

EBLD/Mouseover   

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X EBLV/Ponto  

X EBLV/Linha EBLD/Arrastar e soltar 

X EBLV/Formas geométricas EBLD/Videográfico (on demand) 

X EBLV/Direção  

X EBLV/Dimensão EBLD/Timeline dinâmica  

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento funcional encontramos oito (8) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração; Efeito e 

EBLD.  

Entre as oito categorias foram utilizadas vinte e nove (29) subcategorias: Mapa 

(geográfico, localização); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, 

uso de bold); Fotografia (formato padrão, fotomontagem); Texto (bullets, numeração, 

resumo/introdução, cronologia, título/subtítulo, descrição); EBLV (textura, cor, tom); 



154 

 

Ilustração (ícone/símbolo, pictograma, simplificada); Efeito (corte) e EBLD (link contextual, 

link externo, menus, animação, download/embed, instrução de uso, áudio, vídeo, mouseover). 

 

5.4.4 Representação Científica e seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 43 estão relacionados os treze (13) infográficos que foram classificados na 

tipologia representação do conhecimento cientifico. 

 

 
Tabela 43: Tipo de Representação do Conhecimento Científico 

     

      

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

INFOGRÁFICOS  - REPRESENTAÇÃO CIENTÍFICA 

NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [128] link  2 [129] link  3 [151] link  4 [367] link 5 [369] link 

6 [382] link 7 [387] link 8 [388] link 9 [395] link 10 [406] link 

11 [410] link 12 [415] link 13 [416] link - - - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/128.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/129.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/151.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/367.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/369.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/382.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/387.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/388.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/395.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/406.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/410.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/415.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/416.html
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                    Gráfico 20: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Científica. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos no gráfico 20 a relação entre os treze (13) infográficos classificados na tipologia representação do conhecimento 

cientifico  e os  elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                              Gráfico 21: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Científica. Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Observamos no gráfico 21 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos 

classificados na tipologia representação do conhecimento científico apresentaram um VMO = 2,3.
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No tabela 44 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 44: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Cientifico 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico   

MAPA/Localização  EBLV/Textura 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte   

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold  EBLV/Grid visível 

FOTOGRAFIA/Formato padrão TIPOGRAFIA/Uso de marcadores  

FOTOGRAFIA/Fotomontagem TIPOGRAFIA/Uso de itálico ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

TEXTO/Bullets GRÁFICO/Linha ILUSTRAÇÃO/Realista 

TEXTO/Resumo/introdução GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Dispersão  

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

EBLV/Dimensão GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

EBLV/Escala/proporção GRÁFICO/Múltiplos EFEITO/Corte 

EBLV/Cor GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

EBLV/Tom  EFEITO/Perspectiva impossível 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo  EFEITO/Simultaneidade 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

EBLD/Link contextual DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

EBLD/Link externo DIAGRAMA/Estereograma  

EBLD/Menus DIAGRAMA/Cartograma  

EBLD/Animação DIAGRAMA/Radial  

EBLD/Instrução de uso DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

EBLD/Vídeo  EBLD/Zoom dinâmico 

EBLD/Mouseover TEXTO/Lista  

EBLD/Timeline dinâmica  TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

X TEXTO/Numeração EBLD/Download/embed 

X   

X TEXTO/Legenda EBLD/Storytelling 

X TEXTO/Cronologia EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X EBLV/Ponto  

X EBLV/Linha EBLD/Arrastar e soltar 

X EBLV/Formas geométricas EBLD/Videográfico (on demand) 

X EBLV/Direção  

X   

X EBLV/Movimento X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento científico encontramos sete (7) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração e EBLD.  

Entre as sete categorias foram utilizadas vinte e cinco (25) subcategorias: Mapa 

(geográfico; localização); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, 

uso de bold); Fotografia (formato padrão, fotomontagem); Texto (bullets, resumo/introdução, 

título/subtítulo, descrição); EBLV (dimensão, escala/proporção, cor, tom); Ilustração 

(ícone/símbolo, simplificada) e EBLD (link contextual, link externo, menus, animação, 

instrução de uso, vídeo, mouseover, timeline dinâmica). 
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5.4.5 Representação Natural seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 45 estão relacionados os dezesseis (16) infográficos que foram classificados 

na tipologia representação do conhecimento natural. 

 

Tabela 45: Tipo de Representação do Conhecimento Natural 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

INFOGRÁFICOS - REPRESENTAÇÃO NATURAL  
NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico]

1 [125] link  2 [126] link  3 [131] link  4 [133] link  5 [138] link  

6 [139] link  7 [143] link  8 [150] link  9 [385] link 10 [393] link 

11 [399] link 12 [400] link 13 [407] link 14 [414] link 15 [418] link 

16 [423] link - - - - - - - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/125.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/126.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/131.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/133.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/138.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/139.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/143.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/150.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/385.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/393.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/399.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/400.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/407.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/414.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/418.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/423.html
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                    Gráfico 22: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Natural. Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Observamos  no gráfico 22 a relação entre os dezesseis (16) infográficos classificados  na tipologia representação do conhecimento 

natural  e os  elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                                Gráfico 23: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Natural . Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Observamos no gráfico 23 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos 

classificados na tipologia  representação do conhecimento natural apresentaram um VMO = 1,5.
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No tabela 46 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 46: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Natural 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte MAPA/Geográfico EBLV/Escala/proporção 

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte MAPA/Localização  

TIPOGRAFIA/Uso de bold   

FOTOGRAFIA/Formato padrão   

TEXTO/Tabela  EBLV/Grid visível 

TEXTO/Numeração TIPOGRAFIA/Uso de marcadores ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

TEXTO/Resumo/introdução TIPOGRAFIA/Uso de itálico ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Linha ILUSTRAÇÃO/Realista 

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

EBLV/Ponto GRÁFICO/Dispersão  

EBLV/Linha GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

EBLV/Formas geométricas GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

EBLV/Movimento GRÁFICO/Múltiplos EFEITO/Corte 

EBLV/Textura GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

EBLV/Cor  EFEITO/Perspectiva impossível 

EBLV/Tom FOTOGRAFIA/Fotomontagem EFEITO/Simultaneidade 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

EBLD/Link contextual DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

EBLD/Link externo DIAGRAMA/Estereograma  

EBLD/Menus DIAGRAMA/Cartograma  

EBLD/Simulação DIAGRAMA/Radial  

EBLD/Vídeo DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

EBLD/Arrastar e soltar TEXTO/Bullets EBLD/Zoom dinâmico 

EBLD/Mouseover TEXTO/Lista EBLD/Animação 

EBLD/Timeline dinâmica    

X  EBLD/Download/embed 

X  EBLD/Instrução de uso 

X TEXTO/Legenda EBLD/Storytelling 

X TEXTO/Cronologia EBLD/Áudio 

X  EBLD/Barra de rolagem 

X  EBLD/Barra de progresso 

X   

X   

X  EBLD/Videográfico (on demand) 

X EBLV/Direção  

X EBLV/Dimensão  

X  X 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento natural encontramos seis (6) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Tipografia; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração e EBLD.  

Entre as seis categorias foram utilizadas vinte e cinco (25) subcategorias: Tipografia 

(variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, uso de bold); Fotografia (formato 

padrão); Texto (tabela, numeração, resumo/introdução, título/subtítulo, descrição); EBLV 

(ponto, linha, formas geométricas, movimento, textura, cor, tom); Ilustração (simplificada) e 

EBLD (link contextual, link externo, menus, simulação, vídeo, arrastar e soltar, Mouseover, 

timeline dinâmica). 



162 

 

5.4.6 Representação Sociocultural seus Elementos de Linguagem 

 

Na tabela 47 estão relacionados os vinte e um (21) infográficos que foram 

classificados na tipologia representação do conhecimento sociocultural. 

 

 

Tabela 47: Tipo de Representação do Conhecimento Sociocultural  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

INFOGRÁFICOS – REPRESENTAÇÃO SÓCIOCULTURAL 
NÚMERO [identificação do infográfico]/LINK [acessar o infográfico] 

1 [116] link  2 [119] link  3 [122] link  4 [130] link  5 [134] link  

6 [135] link  7 [137] link  8 [141] link  9 [146] link  10 [149] link  

11 [384] link 12 [386] link 13 [392] link 14 [394] link 15 [398] link 

16 [403] link 17 [404] link 18 [405] link 19 [408] link 20 [409] link 

21 [413] link - - - - - - - - 

http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/116.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/119.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/122.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/130.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/134.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/135.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/137.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/141.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/146.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/149.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/384.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/386.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/392.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/394.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/398.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/403.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/404.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/405.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/408.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/409.html
http://infografar.blogspot.com.br/2014/01/413.html
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                  Gráfico 24: Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Sociocultural. Fonte: Elaborado pela autora  

 

Observamos no gráfico 24 a relação entre os vinte e um (21) infográficos classificados na tipologia representação do conhecimento 

sociocultural e os elementos de linguagem que foram identificados e quantificados neste grupo de infográficos.
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                     Gráfico 25: Panorama da Ocorrência dos Elementos de Linguagem. Infográficos - Representação Sociocultural [S]. Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Observamos no gráfico 25 a linha que demarca o “ponto de corte” encontrado através do cálculo do VMO. Os infográficos 

classificados na tipologia representação do conhecimento sociocultural apresentaram um VMO = 4.
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No tabela 48 fazemos a identificação dos elementos de linguagem que possuem 

ocorrências acima e abaixo do VMO: 

 

Tabela 48: Análise do VMO na Representação do Conhecimento Sociocultural 
 

Ocorrências ACIMA do VMO Ocorrências ABAIXO do VMO 

MAPA/Geográfico  EBLV/Escala/proporção 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte MAPA/Localização EBLV/Textura 

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte   

TIPOGRAFIA/Uso de bold   

FOTOGRAFIA/Formato padrão  EBLV/Grid visível 

TEXTO/Resumo/introdução TIPOGRAFIA/Uso de marcadores ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

TEXTO/Legenda TIPOGRAFIA/Uso de itálico ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

TEXTO/Cronologia GRÁFICO/Linha ILUSTRAÇÃO/Realista 

TEXTO/Título/subtítulo GRÁFICO/Barra/coluna ILUSTRAÇÃO/Metafórica 

TEXTO/Descrição GRÁFICO/Dispersão  

EBLV/Ponto GRÁFICO/Pizza ILUSTRAÇÃO/Storyboard/HQ 

EBLV/Linha GRÁFICO/Área EFEITO/Raio-X 

EBLV/Cor GRÁFICO/Múltiplos EFEITO/Corte 

EBLV/Tom GRÁFICO/Radar EFEITO/Zoom/lupa 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada  EFEITO/Perspectiva impossível 

EBLD/Link contextual FOTOGRAFIA/Fotomontagem EFEITO/Simultaneidade 

EBLD/Link externo DIAGRAMA/Fluxograma EFEITO/Transparência 

EBLD/Menus DIAGRAMA/Organograma EFEITO/Deformação 

EBLD/Animação DIAGRAMA/Estereograma  

EBLD/Instrução de uso DIAGRAMA/Cartograma  

EBLD/Barra de rolagem DIAGRAMA/Radial  

EBLD/Videográfico (on demand) DIAGRAMA/Timeline EBLD/Games/quizzes 

X TEXTO/Bullets EBLD/Zoom dinâmico 

X TEXTO/Lista  

X TEXTO/Tabela EBLD/Simulação 

X TEXTO/Numeração EBLD/Download/embed 

X   

X  EBLD/Storytelling 

X  EBLD/Áudio 

X   

X  EBLD/Barra de progresso 

X  EBLD/Vídeo 

X  EBLD/Arrastar e soltar 

X EBLV/Formas geométricas  

X EBLV/Direção EBLD/Mouseover 

X EBLV/Dimensão EBLD/Timeline dinâmica  

X EBLV/Movimento X 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na representação do conhecimento sociocultural encontramos sete (7) categorias com 

ocorrência acima do VMO: Mapa; Tipografia; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração e EBLD.  

Entre as sete categorias foram utilizadas vinte e dois (22) subcategorias: Mapa 

(geográfico); Tipografia (variação de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, uso de 

bold); Fotografia (formato padrão); Texto (resumo/introdução, legenda, cronologia,  

título/subtítulo, descrição); EBLV (ponto, linha, cor, tom); Ilustração (simplificada) e EBLD 

(link contextual, link externo, menus, animação, instrução de uso, barra de rolagem, 

videográfico). 
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5.4.7 Panorama Geral da Ocorrência dos Elementos de Linguagem  

 

Iniciamos este tópico fazendo a analise geral da ocorrência dos elementos de 

linguagem. Na tabela 49 temos o comparativo linear das ocorrências dos elementos de 

linguagem que ficaram acima do VMO, nos seis tipos de representação do conhecimento: 

 

Tabela 49: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos dos seis tipos de Representação do 

Conhecimento  

 

TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico  MAPA/Geográfico 

  MAPA/Localização MAPA/Localização   

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

 GRÁFICO/Barra/col
una 

    

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Form
ato padrão 

 FOTOGRAFIA/Foto
montagem 

FOTOGRAFIA/Foto
montagem 

FOTOGRAFIA/Foto
montagem 

  

DIAGRAMA/Timelin
e 

     

  TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets   

 TEXTO/Tabela   TEXTO/Tabela  

 TEXTO/Numeração TEXTO/Numeração  TEXTO/Numeração  

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Legenda TEXTO/Legenda     

TEXTO/Cronologia  TEXTO/Cronologia    

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição 

EBLV/Ponto    EBLV/Ponto  

EBLV/Linha EBLV/Linha   EBLV/Linha EBLV/Linha 

    EBLV/Formas 
geométricas 

 

   EBLV/Dimensão   

    EBLV/Movimento  

   EBLV/Escala/propor
ção 

  

EBLV/Textura  EBLV/Textura  EBLV/Textura  

EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor 

  EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom EBLV/Tom 



167 

 

TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

 ILUSTRAÇÃO/Ícone/
símbolo 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/
símbolo 

ILUSTRAÇÃO/Ícone/
símbolo 

  

ILUSTRAÇÃO/Pictog
rama 

 ILUSTRAÇÃO/Pictog
rama 

   

ILUSTRAÇÃO/Realist
a 

     

ILUSTRAÇÃO/Simpli
ficada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simpli
ficada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simpli
ficada 

  EFEITO/Corte    

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link externo EBLD/Link externo EBLD/Link externo EBLD/Link externo EBLD/Link externo EBLD/Link externo 

EBLD/Menus EBLD/Menus EBLD/Menus EBLD/Menus EBLD/Menus EBLD/Menus 

EBLD/Animação EBLD/Animação EBLD/Animação EBLD/Animação  EBLD/Animação 

    EBLD/Simulação  

  EBLD/Download/em
bed 

   

EBLD/Instrução de 
uso 

EBLD/Instrução de 
uso 

EBLD/Instrução de 
uso 

EBLD/Instrução de 
uso 

 EBLD/Instrução de 
uso 

  EBLD/Áudio    

EBLD/Vídeo  EBLD/Vídeo EBLD/Vídeo EBLD/Vídeo  

    EBLD/Arrastar e 
soltar 

 

 EBLD/Mouseover EBLD/Mouseover EBLD/Mouseover EBLD/Mouseover EBLD/Mouseover 

EBLD/Timeline 
dinâmica 

  EBLD/Timeline 
dinâmica 

EBLD/Timeline 
dinâmica 

EBLD/Timeline 
dinâmica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Da mesma forma que já apresentamos no comparativo dos infográficos lineares de 1ª 

geração, aqui também encontramos os elementos que sempre estão presentes em qualquer tipo 

de representação e aqueles que podemos considerar como característicos de certos tipos de 

representação. Na tabela 50 podemos observar os elementos que passamos a considerar como 

básicos da linguagem dos infográficos da mostra: 

 

Tabela 50: Elementos Básicos da Linguagem Infográfica Digital 
 

TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tipo de fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Variaç
ão do tamanho da 
fonte 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 

TIPOGRAFIA/Uso de 
bold 
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TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Forma
to padrão 

FOTOGRAFIA/Form
ato padrão 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Resumo/intr
odução 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Título/subtít
ulo 

TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição TEXTO/Descrição 

EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor EBLV/Cor 

ILUSTRAÇÃO/Simpli
ficada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simpli
ficada 

ILUSTRAÇÃO/Simplif
icada 

ILUSTRAÇÃO/Simpli
ficada 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link 
contextual 

EBLD/Link externo EBLD/Link externo EBLD/Link externo EBLD/Link externo EBLD/Link externo EBLD/Link externo 

EBLD/Menus EBLD/Menus EBLD/Menus EBLD/Menus EBLD/Menus EBLD/Menus 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Analisando os resultados dos seis tipos de representação do conhecimento (temporal; 

lógico; funcional; cientifico; natural e sociocultural) encontramos quatro (6) categorias:  

Tipografia; Fotografia; Texto; EBLV; Ilustração e EBLD.  

Entre as seis categorias foram utilizadas onze (12) subcategorias: Tipografia (variação 

de tipo de fonte, variação de tamanho de fonte, uso de bold); Fotografia (formato padrão); 

Texto (resumo/introdução, título/subtítulo, descrição); EBLV (cor); Ilustração (simplificada) e 

EBLD (link contextual, link externo, menus). Vejamos a síntese no tabela 51. 

 

Tabela 51: Síntese dos Elementos de Básicos da Linguagem Infográfica Digital 

TIPOGRAFIA FOTOGRAFIA TEXTO EBLV EBLD 

VARIAÇÃO DO TIPO DE FONTE 

VARIAÇÃO DO TAMANHO DA FONTE 

USO DE BOLD 

FORMATO PADRÃO RESUMO/INTRODUÇÃO 

TÍTULO/SUBTÍTULO 

DESCRIÇÃO 

COR 

 

LINK CONTEXTUAL 

LINK EXTERNO 

MENUS 

 

             Fonte: Elaborado pela autora 
 

A partir da identificação dos elementos básicos da linguagem infográfica digital 

(tabela 51) encontrados na comparação dos elementos de linguagem dos seis tipos de 

representação do conhecimento fizemos mais um movimento na estratificação dos dados no 

sentido de identificar em cada um dos tipos de representação do conhecimento, os elementos 

básicos e os seus elementos característicos. 
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Vejamos a tabela 52 com os resultados obtidos na identificação dos elementos de 

linguagem característicos da representação do conhecimento temporal: 

 

 
Tabela 52: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Temporal  

 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 MAPA/Geográfico 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  
TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
FOTOGRAFIA/Formato padrão  
 DIAGRAMA/Timeline 

TEXTO/Resumo/introdução  
 TEXTO/Legenda 

 TEXTO/Cronologia 

TEXTO/Título/subtítulo  

TEXTO/Descrição  

 EBLV/Ponto 

 EBLV/Linha 

 EBLV/Textura 

EBLV/Cor  
 ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

 ILUSTRAÇÃO/Realista 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada  
EBLD/Link contextual  
EBLD/Link externo  
EBLD/Menus  
 EBLD/Animação 

 EBLD/Instrução de uso 

 EBLD/Vídeo 

 EBLD/Timeline dinâmica  

                               

                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento temporal (tabela 52) encontramos seis (6) categorias: Mapa; Diagrama; Texto; 

EBLV; Ilustração e EBLD.  Entre as seis categorias foram utilizadas treze (13) subcategorias: 

Mapa (geográfico); Diagrama (timeline); Texto (legenda, cronologia); EBLV (ponto, linha, 

textura); Ilustração (pictograma, realista) e EBLD (animação, instrução de uso, vídeo, timeline 

dinâmica). 

Assim como nos infográficos lineares de 1ª geração, destacamos os elementos mapa 

geográfico, timeline; cronologia, animação e timeline dinâmica dentre os principais 

elementos característicos para representar posições sequenciais no tempo, de forma a 

mostrar uma progressão cronológica ou histórica. A importância dos demais elementos 

característicos esta na representação de mudanças, ações, movimentos, fluxos e relações 

causais.   
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Na próxima tabela (53), vejamos os resultados obtidos na identificação dos elementos 

de linguagem característicos da representação do conhecimento lógico: 

 

 

Tabela 53: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Lógico 
 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 MAPA/Geográfico 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  
TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
 GRÁFICO/Barra/coluna 
FOTOGRAFIA/Formato padrão  
 FOTOGRAFIA/Fotomontagem 
 TEXTO/Tabela 

 TEXTO/Numeração 

TEXTO/Resumo/introdução  

 TEXTO/Legenda 

TEXTO/Título/subtítulo  

TEXTO/Descrição  

 EBLV/Linha 

EBLV/Cor  
 ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada  

EBLD/Link contextual  
EBLD/Link externo  
EBLD/Menus  
 EBLD/Animação 

 EBLD/Instrução de uso 

 EBLD/Mouseover 

                               

                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento lógico (tabela 53) encontramos sete (7) categorias: Mapa; Gráfico; Fotografia; 

Texto; EBLV; Ilustração e EBLD.  Entre as sete categorias foram utilizadas onze (11) 

subcategorias: Mapa (geográfico); Gráfico (barra/coluna); Fotografia (fotomontagem); Texto 

(tabela, numeração, legenda); EBLV (linha); Ilustração (ícone/símbolo) e EBLD (animação, 

instrução de uso, mouseover). 

Destacamos os elementos mapa geográfico, gráficos de barra/coluna, tabela, 

numeração, animação, mouseover dentre os principais elementos característicos para 

representar a organização de dados e números, escalas, proporções, mudanças e a organização 

de dados no espaço, tempo ou ambos. A importância dos demais elementos característicos 

esta na representação de eventos, ações e relações de causa para apresentação e interpretação 

dos dados.  

Podemos visualizar na tabela 54 os resultados obtidos na identificação dos elementos 

de linguagem característicos da representação do conhecimento funcional: 
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Tabela 54: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Funcional 
 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 MAPA/Geográfico 

 MAPA/Localização 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  
TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
FOTOGRAFIA/Formato padrão  
 FOTOGRAFIA/Fotomontagem 
 TEXTO/Bullets 

 TEXTO/Numeração 

TEXTO/Resumo/introdução  

 TEXTO/Cronologia 

TEXTO/Título/subtítulo  

TEXTO/Descrição  

 EBLV/Textura 

EBLV/Cor  
 EBLV/Tom 

 ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

 ILUSTRAÇÃO/Pictograma 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada  
 EFEITO/Corte 
EBLD/Link contextual  
EBLD/Link externo  

EBLD/Menus  

 EBLD/Animação 

 EBLD/Download/embed 

 EBLD/Instrução de uso 

 EBLD/Áudio 

 EBLD/Vídeo 

 EBLD/Mouseover 

                               

                           Fonte: Elaborado pela autora 



Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento funcional (tabela 54) encontramos sete (7) categorias: Mapa; Fotografia; Texto; 

EBLV; Ilustração; Efeito e EBLD.  Entre as sete categorias foram utilizadas dezessete (17) 

subcategorias: Mapa (localização, localização); Fotografia (fotomontagem); Texto (bullets, 

numeração, cronologia); EBLV (textura, tom); Ilustração (ícone/símbolo; pictograma); Efeito 

(corte) e EBLD (animação, download/embed, instrução de uso, áudio, vídeo, Mouseover). 

Destacamos os elementos mapa geográfico, mapa de localização, numeração, 

corte, animação, mouseover dentre os principais elementos característicos para representar 

posições e relações espaciais em uma locação física ou conceitual mostrando um conjunto 

sequencial de ações e procedimentos, passo-a-passo, que permitem realizar um trabalho de 

forma correta e atingir uma meta.  A importância dos demais elementos característicos esta 

na representação das interações na sucessão de eventos, ações e relações de causa. 

A seguir, vejamos a tabela 55 com os resultados obtidos na identificação dos 

elementos de linguagem característicos da representação do conhecimento cientifico: 
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Tabela 55: Elementos de Linguagem Básicos e  Característicos da Representação do Conhecimento Cientifico 

 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 MAPA/Geográfico 

 MAPA/Localização 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  
TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
FOTOGRAFIA/Formato padrão  
 FOTOGRAFIA/Fotomontagem 
 TEXTO/Bullets 

TEXTO/Resumo/introdução  

TEXTO/Título/subtítulo  

TEXTO/Descrição  

 EBLV/Dimensão 

 EBLV/Escala/proporção 

EBLV/Cor  

 EBLV/Tom 

 ILUSTRAÇÃO/Ícone/símbolo 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada  

EBLD/Link contextual  
EBLD/Link externo  
EBLD/Menus  
 EBLD/Animação 

 EBLD/Instrução de uso 

 EBLD/Vídeo 

 EBLD/Mouseover 

 EBLD/Timeline dinâmica  

                              

                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento cientifico (tabela 55) encontramos seis (6) categorias: Mapa; Fotografia; Texto; 

EBLV; Ilustração e EBLD.  Entre as seis categorias foram utilizadas treze (13) subcategorias: 

Mapa (geográfico, localização); Fotografia (fotomontagem); Texto (bullets); EBLV 

(dimensão, escala/proporção, tom); Ilustração (ícone/símbolo) e EBLD (animação, instrução 

de uso, vídeo, Mouseover, timeline dinâmica). 

Destacamos os elementos mapa geográfico, mapa de localização, dimensão, 

escala/proporção, animação, Mouseover, timeline dinâmica dentre os principais elementos 

característicos para representar eventos, sistemas, processos: meteorológicos, elétricos, 

físicos, geológicos, hidrológicos, óticos, químicos, térmicos, eletrônicos, informático-digitais, 

mecânicos, construtivos (engenharia/arquitetura), astronômicos.  São elementos que mostram 

detalhes de um ponto de vista normalmente não possível para o olho humano ou aspectos e 

detalhes observáveis, interna e externamente. 

Visualizamos na tabela 56 os resultados obtidos na identificação dos elementos de 

linguagem característicos da representação do conhecimento natural: 
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Tabela 56: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento Natural 
 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  

TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
FOTOGRAFIA/Formato padrão  
 TEXTO/Tabela 

 TEXTO/Numeração 

TEXTO/Resumo/introdução  
TEXTO/Título/subtítulo  

TEXTO/Descrição  

 EBLV/Ponto 

 EBLV/Linha 

 EBLV/Formas geométricas 

 EBLV/Movimento 

 EBLV/Textura 

EBLV/Cor  
 EBLV/Tom 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada  

EBLD/Link contextual  
EBLD/Link externo  
EBLD/Menus  
 EBLD/Simulação 

 EBLD/Vídeo 

 EBLD/Arrastar e soltar 

 EBLD/Mouseover 

 EBLD/Timeline dinâmica  

                               

                           Fonte: Elaborado pela autora 


Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento natural (tabela 56) encontramos quatro (4) categorias: Texto; EBLV; EBLD.  

Entre as quatro categorias foram utilizadas treze (13) subcategorias: Texto (tabela, 

numeração); EBLV (ponto, linha, formas geométricas, movimento, textura, tom); EBLD 

(simulação, vídeo, arrastar e soltar, mouseover, timeline dinâmica). 

Destacamos os elementos textura, tom, simulação, Mouseover, timeline dinâmica 

dentre os principais elementos característicos para representar organismos, sistemas vivos, 

fenômenos biológicos, ambientais, ecológicos, muitas vezes, em condições, situações e 

detalhes de um ponto de vista não possível para a visão humana. 

Finalizando, vejamos a tabela 57 com os resultados obtidos na identificação dos 

elementos de linguagem característicos da representação do conhecimento sociocultural: 



Tabela 57: Elementos de Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento 

Sociocultural 
 

ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 MAPA/Geográfico 

TIPOGRAFIA/Variação do tipo de fonte  
TIPOGRAFIA/Variação do tamanho da fonte  
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ELEMENTOS BÁSICOS  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
TIPOGRAFIA/Uso de bold  
FOTOGRAFIA/Formato padrão  
TEXTO/Resumo/introdução  
 TEXTO/Legenda 

 TEXTO/Cronologia 

TEXTO/Título/subtítulo  

TEXTO/Descrição  

 EBLV/Ponto 

 EBLV/Linha 

EBLV/Cor  

 EBLV/Tom 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada  
EBLD/Link contextual  

EBLD/Link externo  

EBLD/Menus  
 EBLD/Animação 

 EBLD/Instrução de uso 

 EBLD/Barra de rolagem 

 EBLD/Videográfico (on demand) 

                            

                           Fonte: Elaborado pela autora 


Ao sintetizar os resultados dos elementos característicos da representação do 

conhecimento sociocultural (tabela 57) encontramos quatro (4) categorias: Mapa; Texto; 

EBLV; EBLD.  Entre as quatro categorias foram utilizadas dez (10) subcategorias: Mapa 

(geográfico); Texto (legenda, cronologia); EBLV (ponto, linha, tom); EBLV (animação, 

instrução de uso, barra de rolagem, videográfico). 

Destacamos os elementos mapa de geográfico, cronologia, animação, videográfico 

dentre os principais elementos característicos para representar eventos, fatos, processos, 

sistemas: sociais, políticos, econômicos e culturais, normalmente mostrando aspectos dos 

costumes, práticas e dinâmicas do cotidiano. A importância dos demais elementos 

característicos esta na representação das interações sociais, suas repercussões e relações de 

causa. 

Para termos uma visualização mais sintética desta etapa da análise elaboramos a tabela 

58 que se encontra logo abaixo. 
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Tabela 58: Síntese dos Elementos de Linguagem Básicos e Característicos dos seis tipos de Representação do Conhecimento 

  

ELEMENTOS BÁSICOS  
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL SOCIOCULTURAL 

TIPOGRAFIA/Variação do 
tipo de fonte 

MAPA/Geográfico27 MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico MAPA/Geográfico TEXTO/Tabela MAPA/Geográfico 

TIPOGRAFIA/Variação do 
tamanho da fonte 

DIAGRAMA/Timeline GRÁFICO/Barra/coluna MAPA/Localização MAPA/Localização TEXTO/Numeração TEXTO/Legenda 

TIPOGRAFIA/Uso de bold TEXTO/Legenda FOTOGRAFIA/Fotomonta
gem 

FOTOGRAFIA/Fotomonta
gem 

FOTOGRAFIA/Fotomonta
gem 

EBLV/Ponto TEXTO/Cronologia 

FOTOGRAFIA/Formato 
padrão 

TEXTO/Cronologia TEXTO/Tabela TEXTO/Bullets TEXTO/Bullets EBLV/Linha EBLV/Ponto 

TEXTO/Resumo/introduç
ão 

EBLV/Ponto TEXTO/Numeração TEXTO/Numeração EBLV/Dimensão EBLV/Formas 
geométricas 

EBLV/Linha 

TEXTO/Título/subtítulo EBLV/Linha TEXTO/Legenda TEXTO/Cronologia EBLV/Escala/proporção EBLV/Movimento EBLV/Tom 

TEXTO/Descrição EBLV/Textura EBLV/Linha EBLV/Textura EBLV/Tom EBLV/Textura EBLD/Animação 

EBLV/Cor ILUSTRAÇÃO/Pictograma ILUSTRAÇÃO/Ícone/símb
olo 

EBLV/Tom ILUSTRAÇÃO/Ícone/símb
olo 

EBLV/Tom EBLD/Instrução de uso 

ILUSTRAÇÃO/Simplificada ILUSTRAÇÃO/Realista EBLD/Animação ILUSTRAÇÃO/Ícone/símb
olo 

EBLD/Animação EBLD/Simulação EBLD/Barra de rolagem 

EBLD/Link contextual EBLD/Animação EBLD/Instrução de uso ILUSTRAÇÃO/Pictograma EBLD/Instrução de uso EBLD/Vídeo EBLD/Videográfico (on 
demand) 

EBLD/Link externo EBLD/Instrução de uso EBLD/Mouseover EFEITO/Corte EBLD/Vídeo EBLD/Arrastar e soltar  

EBLD/Menus EBLD/Vídeo  EBLD/Animação EBLD/Mouseover EBLD/Mouseover  

 EBLD/Timeline dinâmica  EBLD/Download/embed EBLD/Timeline dinâmica EBLD/Timeline dinâmica  

   EBLD/Instrução de uso    

   EBLD/Áudio    

   EBLD/Vídeo    

   EBLD/Mouseover    

    Fonte: Elaborado pela autora

                                                           
27

 Os elementos destacados (realce amarelo) nesta tabela correspondem aqueles que consideramos como principais, conforme análise que se encontra após cada tabela de Elementos de 

Linguagem Básicos e Característicos da Representação do Conhecimento que antecederam esta tabela de síntese. 
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Da mesma forma como verificamos nos infográficos lineares de 1ª geração, 

concluímos a analise da ocorrência dos elementos de linguagem em cada um dos tipos de 

representação do conhecimento nos infográficos digitais, constatando a pertinência desta 

investigação como forma de construir o olhar do designer educacional, no sentido de 

identificar as demandas de representação do conhecimento em infográficos digitais com 

interatividade mais avançada.  

A subcategoria dos elementos básicos da linguagem digital (EBLD) que faz parte do 

repertório dos elementos de linguagem que desenvolvemos para fazer a análise dos 

infográficos são recursos relativos aos sistemas e mecanismos de navegação em páginas web, 

fruto da observação em infográficos de sites de jornais e revistas brasileiros. 

Durante o procedimento de análise constatamos que 19% dos infográficos (19 de 99) 

estão com link quebrado (acesso indisponível) e a análise da ocorrência dos elementos de 

linguagem não foram realizados nestes 19 infográficos, incluindo os três infográficos 

produzidos para ipad.  Em função do PrtScn
28

 da página inicial disponibilizado nos ebooks da 

INFOLIDE foi possível classificar o tipo de representação do conhecimento.  

Consideramos importante fazer um destaque para esta incidência pela perspectiva da 

integração de infográficos disponibilizados na web em materiais didáticos.  Corre-se o risco 

de planejar um conteúdo cujo infográfico contribua de forma significativa para a compreensão 

do assunto e o mesmo, em pouco tempo, pode ficar indisponível.  Decorrente desta 

possibilidade incluímos na subcategoria ELBD o elemento download que permite baixar o 

arquivo para seu computador e o embed que permite incorporar em outra página web.  Dar 

atenção para este elemento é muito recomendável. 

Podemos destacar que infográficos de base de dados, muitos deles dataviz que 

concentram uma grande quantidade de dados e possibilidades de personalização são muito 

recorrentes no portal do jornal New York Times (EUA) e El País (Espanha). Todavia nos 

infográficos que analisados encontramos poucos recursos de personalização de dados. 

A diferença significativa entre os infográficos digitais  de 1ª geração e os demais (2ª, 

3ª e 4ª geração) está na supressão da categoria “Efeito” que soluciona visualmente 

especificidades de representação em infográficos lineares e que recursos da categoria “EBLD” 

podem solucionar de maneiras diversas tendo em vista os sistemas e mecanismos das páginas 

web.   

5.5 Princípios de design de infográficos digital: do olhar ao infografar 

                                                           
28 Captura da pagina inicial do infográfico em forma de imagem. 
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Como resultado da nossa análise sobre os elementos de linguagem dos infográficos, na 

estratificação dos dados demonstrada anteriormente identificamos os elementos básicos da 

linguagem presentes em todos os 423 infográficos analisados, na tabela 59, apresentamos os 

respectivos elementos por categoria. 

 

Tabela 59: Elementos Básicos da Linguagem Infográfica  
 

MAPA FOTOGRAFIA TIPOGRAFIA TEXTO EBLV EBLD 

 
 

GEOGRÁFICO 

 
 

FORMATO 
PADRÃO 

VARIAÇÃO DO 
TIPO DE FONTE 

VARIAÇÃO DO 
TAMANHO DA 
FONTE 

USO DE BOLD 

BULLETS 
RESUMO/INTRO
DUÇÃO 

TÍTULO/SUBTÍT
ULO 

DESCRIÇÃO 

LINHA 

FORMAS 
GEOMÉTRICAS 

COR 

TOM 

LINK 
CONTEXTUAL 

LINK EXTERNO 

MENUS 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nos resultados da análise sobre os elementos de linguagem dos infográficos que são 

característicos de cada tipo de representação do conhecimento (temporal; lógico; funcional; 

cientifico; natural e sociocultural), conforme mostra a estratificação dos dados que 

descrevemos nos capítulos anteriores, identificamos os seguintes elementos básicos que 

apresentamos  na tabela 60: 

 

Tabela 60: Elementos de Linguagem Característicos dos seis tipos de Representação do Conhecimento  
 

ELEMENTOS DE LINGUAGEM CARACTERÍSTICOS DOS TIPOS DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

CATEGORIAS TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL 
SOCIOCUL-

TURAL 

MAPA 
Geográfico Geográfico Geográfico  

Localização 
Geográfico  
Localização 

 Geográfico  
Localização 

GRÁFICO 
 Linha 

Barra/coluna  
Pizza 

    

FOTOGRAFIA 

Formato 
padrão 

Formato 
padrão 
Fotomonta-
gem 

Formato 
padrão 
Fotomonta-
gem  

Fotomonta-
gem  
 

Formato 
padrão  
 

Formato 
padrão 
 

TEXTO 

Lista  
Timeline 
Resumo/in-
trodução 
Legenda  
Cronologia 
 
 
 
 

Tabela 
Numeração 
Resumo/in-
trodução 
Legenda 

 

Bullets 
Numeração 
Resumo/in-
trodução 
Cronologia 
 

Bullets 
Numeração 

Resumo/in-
trodução 

 

Tabela 

Numeração 
Resumo/in-
trodução 

Numeração  
Legenda 
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CATEGORIAS TEMPORAL LÓGICO FUNCIONAL CIENTIFICO NATURAL 
SOCIOCUL-

TURAL 

EBLV 

Ponto  
Linha  
Textura 

Ponto  
Linha 

 

Direção 
Dimensão  
Textura  
Tom 

Ponto 

Direção 
Dimensão 

Escala/pro-
porção 

Textura 
Tom 

Ponto  
Linha  
Formas 
geométricas 

Direção  
Movimento 
Textura 

Ponto  
Linha  
Direção 

Textura  
Tom 

 

ILUSTRAÇÃO 

Ícone/símbolo 
Pictograma  
Realista 

Ícone/símbolo 
Pictograma 
Simplificada 
 

Ícone/símbolo 
Pictograma 

Simplificada 

Ícone/símbolo 
Pictograma 
Simplificada 
 

Pictograma 
Realista 
Simplificada 
 

Pictograma 
Realista 
Simplificada 

EFEITOS 

 Simultaneida-
de 
 

Corte 
Zoom/lupa 
Perspectiva 
impossível 
Simultaneida-
de 
 

Corte 
Zoom/lupa 
Perspectiva 
impossível 
Simultaneida-
de 
Transparência 

Raio-X 

Corte 
Zoom/lupa 
 

 

EBLD 

Link 
contextual 
Animação 
Instrução de 
uso  
Vídeo  
Timeline 
dinâmica 

Animação  
Instrução de 
uso 
Mouseover 
 

Animação 
Download/ 
embed  
Instrução de 
uso  
Áudio  
Vídeo  
Mouseover 

Animação  
Instrução de 
uso  
Vídeo  
Mouseover  
Timeline 
dinâmica 

Instrução de 
uso  
Simulação  
Vídeo  
Arrastar e 
soltar 
Mouseover  
Timeline 
dinâmica 

Animação  
Barra de 
rolagem 
Videográfico 
(on demand) 
 

 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para finalizar reafirmamos a importância desta pesquisa que através de seus 

movimentos de análise sobre o repositório de infográficos nos permitiu validar os critérios de 

classificação dos tipos de representação do conhecimento e dos elementos de linguagem. Sem 

esse movimento não seria possível ou verificável. Desta forma, reiteramos que estes 

resultados podem subsidiar tomadas de decisão no planejamento de design educacional na 

educação profissional e tecnológica, assim como contribuir como um método de análise que 

poderá ser utilizado por outros pesquisadores para  avaliarem outras coletâneas de 

infográficos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve por objetivo de criar um referencial para design de 

infográficos digitais aplicáveis em demandas do conhecimento da educação profissional e 

tecnológica.  Como designer educacional considero esse processo uma construção do olhar 

crítico sobre a linguagem infográfica. 

 A pesquisa fornece elementos necessários para analisar as demandas de representação 

do conhecimento e orientar educadores e equipes de produção de material didático quanto aos 

requisitos para criação e ou seleção de infográficos que venham contribuir com os seus 

objetivos de ensino-aprendizagem. 

Os movimentos de análise sobre a coletânea de infográficos nos permitiu validar os 

critérios de classificação dos tipos de representação do conhecimento e dos elementos de 

linguagem. 

 

6.1 Contribuições 

 

Sistematizamos um repertório de tipos de demandas de representação do 

conhecimento e um repertório de elementos de linguagem da infografia. A estratificação dos 

dados chegou à identificação dos principais elementos básicos de linguagem e dos principais 

elementos que caracterizam a representação de cada tipo de conhecimento, conforme 

descrevemos na sequencia. Destacamos que na descrição dos resultados reunimos o conjunto 

dos elementos encontrados na analise dos infográficos de 1ª geração e dos infográficos 

digitais (sites). 

 

a) Elementos Básicos da Linguagem Infográfica 
 

Mapa: Geográfico; Fotografia: Formato Padrão; Tipografia: Variação do Tipo de 

Fonte; Variação do Tamanho da Fonte e Uso de Bold; Texto: Bullets, Resumo/Introdução, 

Título/Subtítulo, Descrição; EBLV: Linha, Formas Geométricas, Cor, Tom; EBLD: Link 

Contextual, Link Externo, Menus. 

 

b) Elementos de Linguagem Característicos dos seis tipos de Representação do 

Conhecimento  
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1) Temporal – Mapa: Geográfico; Fotografia: Formato padrão; Diagrama: Timeline; 

Texto: Lista, Resumo/introdução, Legenda, Cronologia; EBLV: Ponto, Linha, 

Textura; Ilustração: Ícone/símbolo, Pictograma, Realista; EBLD: Link contextual, 

Animação, Instrução de uso, Vídeo e Timeline dinâmica. 

 

2) Lógico – Mapa: Geográfico; Gráfico: Linha, Barra/coluna, Pizza; Fotografia: 

Formato padrão, Fotomontagem; Texto: Tabela, Numeração, Resumo/introdução, 

Legenda; EBLV: Ponto, Linha; Ilustração: Ícone/símbolo,  Pictograma, Simplificada; 

Efeitos: Simultaneidade; EBLD: Animação, Instrução de uso, Mouseover. 

 

3) Funcional – Mapa: Geográfico, Localização; Fotografia: Formato padrão, 

Fotomontagem; Texto: Bullets, Numeração, Resumo/introdução, Cronologia; EBLV: 

Direção, Dimensão, Textura, Tom; Ilustração: Ícone/símbolo, Pictograma, 

Simplificada; Efeitos: Corte, Zoom/lupa, Perspectiva impossível, Simultaneidade; 

EBLD: Animação Download/embed, Instrução de uso, Áudio. Vídeo, Mouseover. 

 

4) Cientifico – Mapa: Geográfico, Localização; Fotografia: Fotomontagem; Texto:  

Bullets, Numeração, Resumo/introdução; EBLV: Ponto, Direção, Dimensão, 

Escala/proporção, Textura, Tom; Ilustração: Ícone/símbolo, Pictograma, 

Simplificada; Efeitos: Corte, Zoom/lupa, Perspectiva impossível, Simultaneidade, 

Transparência; EBLD: Animação,  Instrução de uso, Vídeo, Mouseover, Timeline 

dinâmica. 

 

5) Natural – Fotografia: Formato padrão; Texto: Tabela, Numeração, 

Resumo/introdução; EBLV: Ponto, Linha, Formas geométricas, Direção, Movimento, 

Textura; Ilustração: Pictograma, Realista, Simplificada; Efeitos: Raio-X, Corte, 

Zoom/lupa; EBLD: Instrução de uso, Simulação, Vídeo, Arrastar e soltar, Mouseover, 

Timeline dinâmica. 

 

6) Sociocultural – Mapa: Geográfico, Localização; Fotografia: Formato padrão; Texto: 

Numeração, Legenda; EBLV: Ponto, Linha, Direção, Textura, Tom; Ilustração: 

Pictograma, Realista, Simplificada; EBLD: Animação, Barra de rolagem, 

Videográfico (on demand). 
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A necessidade de criar um repertório de elementos de linguagem e de tipos de 

representação do conhecimento fundamenta-se na intenção de conhecer mais profundamente a 

linguagem infográfica e com isso ampliar nossa compreensão sobre suas possibilidades de 

aplicação no meio educacional.   

 

c) Produção de uma página web 

 

A página web “infografar” é uma produção gerada por este estudo e disponível em < 

http://infografar.blogspot.com.br >. Lá se encontram informações sobre a pesquisa e as 

postagens dos 423 infográficos analisados. Formamos um repositório de infográficos 

classificados por tipo de representação do conhecimento que ficará como fonte de pesquisa 

para estudantes, educadores, designers educacionais e equipes de produção de material 

didático. 

Acreditamos que também possa auxiliar educadores e estudantes de disciplinas e 

cursos da área de design, comunicação e afins. Nesse ponto vale lembrar as palavras de 

Moraes, professor e especialista em infografia: 

 

A procura por cursos de Design aumentou e boa parte dos jovens que 

chegam nessas escolas já tem os infográficos como parte de seu repertório. 

São pessoas que se movem com desenvoltura entre páginas impressas, 

smartphones, tablets, laptops ou TVs de alta definição e já não lembram  do 

mundo sem esses aparatos, tampouco de jornais sem infográficos. 

(MORAES, 2013) 

 

O verbo “infografar” não existe na língua portuguesa, tampouco os substantivos 

infografia e infográfico. Por isso, estamos propondo a criação de uma família de palavras para 

o reconhecimento dessa linguagem. Para refletir, colocamos uma descrição na página web e 

citamos aqui: 

in.fo.gra.far [vtd] 1. Ato de infografar. 2. Representar por meio de 

infografia./ infografia/ in.fo.gra.fi.a [sf] 1. Linguagem que constitui da 

convergência da linguagem verbal com a visual através de ícones que 

distribuem o texto e imagem em uma sequência e estabelece discursos que se 

somam [Maia; Pessoa, 2012]./ infográfico/ in.fo.grá.fi.co [sm] [Do ing. 

infographics] 1. Representação do conhecimento através dos elementos de 

linguagem da infografia. (Elaborado pela autora) 

 

A infografia é linguagem que cada vez mais ganha espaço nas diversas mídias de 

comunicação de massa, na educação, na ciência, no setor corporativo, entre muitos outros que 

já citamos no decorrer deste estudo. 

http://infografar.blogspot.com.br/
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6.2 Limitações e trabalhos futuros: 

  
Inicialmente, o objetivo deste estudo pretendia mapear os princípios de design de 

infográficos digitais, voltados para o ensino de ciência e tecnologia, que atendessem às 

demandas da mobile learning. Na etapa de estabelecimento do lócus da pesquisa constatamos 

que infográficos desenvolvidos para dispositivos móveis como smartphones e tablets são 

escassos e, muitas vezes, acessíveis apenas para assinantes pagantes. 

Desta forma tínhamos um número inexpressivo de exemplares para contemplar um 

referencial para  design  de infográficos que pudesse produzir resultados mais 

conclusivos. Mediante as circunstancias deixamos de verificar o potencial comunicacional da 

infografia em mobile, suas características de linguagem, interatividade e legibilidade em 

dispositivos móveis. 

Ainda, durante o procedimento de análise dos infográficos participantes da Mostra 

INFOLIDE constatamos que 19% dos infográficos produzidos em versão digital estão com o 

acesso indisponível (link quebrado). São 19 infográficos (de 423) que não conseguimos 

realizar a análise da ocorrência dos elementos de linguagem. 

Acreditamos que num futuro breve já existirá um numero expressivo de infográficos 

para mobile com acesso gratuito. O que permitirá outros pesquisadores dar continuidade em 

pesquisas sob este enfoque, reunindo coletânea de infográficos para dispositivos móveis, 

visando explorar se seus elementos  modificam, adaptam ou inovam neste novo contexto. 

Outros pesquisadores poderão adaptar e usar os tipos de representação do 

conhecimento em outros meios de comunicação aplicáveis na educação. Avaliarem outras 

coletâneas de infográficos premiados em diferentes países, identificando se a diversidade 

geográfica e cultural interfere nas representações. 

Reiteramos que os resultados desta pesquisa podem contribuir como um referencial de 

análise que pode ser utilizado por outros pesquisadores bem como auxiliar as tomadas de 

decisão de educadores, designers educacionais e equipes de produção de material didático, no 

planejamento educacional. 
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