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Resumo 

 

A infografia, recurso que alia a linguagem verbal e não-verbal na transmissão das 

informações, é um importante instrumento na Comunicação, que, se bem utilizado, torna a 

matéria mais interessante e atrativa, sendo compreendida pelo público mais facilmente. A 

dissertação de Mestrado da qual este trabalho é fruto tem como objetivo apresentar as 

características e formas de utilização dos infográficos, bem como um método de 

classificação da linguagem infográfica, aplicados ao universo esportivo, tendo como corpus 

os infográficos da editoria de Esporte publicados pela revista Mundo Estranho.  
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Introdução 

Os infográficos, que são um dos recursos de transmissão de informações 

jornalísticas, valem-se da integração entre a linguagem verbal e não-verbal para transmitir a 

mensagem. Os elementos visuais, aliados ao texto verbal reduzido, cumprem o papel de 

métodos informativos eficazes com o objetivo de chamar a atenção do leitor e fazê-lo 

compreender melhor o assunto retratado. Neste universo, a revista Mundo Estranho, da 

Editora Abril
4
, destaca-se por fazer uso constante dessa estratégia de comunicação em 

diferentes editorias. Este trabalho propõe-se a apresentar as características e formas de 

utilização da infografia, tendo como corpus os infográficos da editoria esportiva da revista 

citada acima. 

  

Infografia 

O termo infográfico vem do inglês informational graphics, ou seja, gráficos que 

informam. Eles são frequentemente encontrados em livros didáticos, trabalhos científicos, 
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manuais de produtos eletrônicos, etc., quando se pretende “mostrar” a informação de forma 

objetiva e não simplesmente “falar” sobre ela.  

 

O que vai diferenciá-lo é a ausência do texto/narrativa convencional (colunas de 
texto) que é substituído por cotas, legendas e blocos de texto em tópicos e o uso 
intensivo de diagramas – representação gráfica de fatos, fenômenos ou relações por 

meio de figuras geométricas (pontos, linhas, áreas etc.). (KANNO, 2013, 10) 

 

O infográfico, dessa forma, pode facilitar a compreensão do conteúdo. O 

Jornalismo, por sua vez, tem se valido cada vez com maior frequência desse recurso, pois 

ele apresenta algumas vantagens no processo de comunicação, como a clareza na 

transmissão das informações, já que transforma em algo concreto algo que nem sempre 

poderia ser percebido pelo leitor como tal. 

Além disso, por contar com padrões mais flexíveis, a infografia se diferencia do 

texto tradicional, oferecendo ao leitor uma forma alternativa de compreensão da 

informação. “O leitor pode ainda “navegar” pelo infográfico com maior facilidade, indo e 

voltando a cada um dos tópicos de informação numa leitura não-linear, diferente da que 

encontra no texto organizado em módulos e colunas”. (KANNO, 2013, 12) 

Segundo CAIXETA (2005), o uso dos infográficos nos meios de comunicação 

impressa não é um fato recente: o diário inglês The Daily Courant valeu-se desse recurso já 

em 1702. Em Londres, em 1806, um infográfico publicado na primeira página do The Times 

mostrava o passo a passo de um assassinato. Em revistas, a Time se vale do recurso da 

infografia desde 1930. Na década de 1970, a maior parte dos grandes jornais contava com 

profissionais especializados em gráficos e mapas, época em que os departamentos de Arte 

começaram a ser estruturados. No entanto, apenas a partir da década de 1980 esse método 

informativo teve maior destaque, principalmente com o lançamento do USA Today (1982). 

No Brasil, a técnica foi utilizada na primeira edição do jornal O Globo, em 1925, 

que trouxe “um infográfico na primeira página mostrando o aumento dos automóveis no 

Rio de Janeiro de um ano para o outro” (PRADO, 2005, p. 25).  

A partir de 1985, ocorreu uma grande expansão técnica com a chegada do 

Macintosh
5
: a produção infográfica, que antes era artesanal, industrializou-se com a adoção 

de computadores Mac, que facilitaram o processo de produção dos infográficos.  

                                                   
5
 Macintosh, ou simplesmente Mac, é o computador fabricado e comercializado pela Apple Computer desde 

janeiro de 1984. É muito utilizado na produção de vídeos, imagens e som. Ele permite uma liberdade maior na 

diagramação, pois oferece mais recursos técnicos. 
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Outro fato determinante para a popularização do infográfico foi a Guerra do Golfo 

(década de 1990), a primeira televisionada. Segundo DE PABLOS (1999), a falta de 

fotografias fez a infografia entrar para o jornalismo mundial com uma força jamais 

existente ou que nenhum pesquisador imaginava (tradução nossa)
6
.  

A popularização da infografia também se deu por ser esse um recurso 

predominantemente visual, apresentando-se de forma mais simples para uma maior parcela 

de leitores. “O recurso, quando bem empregado, pode melhorar substancialmente a 

narrativa jornalística e torná-la mais compreensível aos leitores, além de ser atrativo” 

(TEIXEIRA, 2007, p. 114). 

 

 Infográfico jornalístico 

O infográfico jornalístico alia texto verbal e imagem a fim de transmitir uma 

mensagem visualmente atraente para o leitor, mas com contundência de informação.  

 
Esse recurso é ótimo para descrever processos (como um acidente de avião 
aconteceu, como um vírus ataca o corpo, como é a órbita de um planeta, como dar 

um nó na gravata), para fazer analogias (de tamanho, de tempo, de espaço) e para 
explicar coisas que são grandes demais (galáxias, constelações) ou pequenas demais 
(células, partículas subatômicas). (SCALZO, 2004, p. 75) 
 

A infografia não apenas “ilustra” uma página nem é um recurso de “decoração” da 

informação, é uma forma de representar informações técnicas (números, mecanismos, 

estatísticas) ou não. Deve ser, sobretudo, atrativa para o leitor e transmitida em pouco 

tempo e espaço.  

 

Normalmente utilizado em cadernos de Saúde ou Ciência e Tecnologia, em que 
dados técnicos estão mais presentes, o infográfico vem atender a uma nova geração 
de leitores, que é predominantemente visual e quer entender tudo de forma prática e 

rápida. Segundo pesquisas, a primeira coisa que se lê num jornal são os títulos, 
seguidos pelos infográficos, que, muitas vezes, são a única coisa consultada na 
matéria. (CAIXETA, 2005, p. 3) 

 

Assim como a fotografia, os infográficos estão no primeiro nível de leitura de 

qualquer meio impresso. Isso significa que eles são, geralmente, a exemplo das fotos e dos 

títulos, a porta de entrada para os textos, ou seja, é “ali que o leitor deposita, inicialmente, 

                                                   
6
 “Cuando la ausencia de fotografias desde la primera línea del frente logró que la infografia entrara en el 

periodismo mundial con uma fuerza jamás existente y como ningún estudioso imaginaba” (DE PABLOS, 

1999, p. 39). 
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sua atenção e pode ser por meio deles que o leitor decida ler ou não a matéria” (SCALZO, 

2004, p. 74).  

Um infográfico costuma contar com um conjunto de recursos visuais, como 

fotografias, mapas, tabelas, ilustrações e diagramas, e a linguagem escrita. Há, no entanto, 

questões referentes aos limites do que é considerado infográfico: recursos como esses, por 

exemplo, poderiam ou não constituir infográficos. O limite seria a relação indissolúvel entre 

texto e imagem.  

Há, ainda, outra diferenciação necessária. Os infográficos podem trazer informações 

jornalísticas ou apenas apresentarem dados didáticos. No primeiro caso, seu papel na 

matéria jornalística é mais essencial à compreensão dos fatos do que no segundo caso. 

Tome-se, como exemplo, duas matérias distintas: a explicação de como aconteceu a queda 

de um avião. Para que o leitor compreenda a notícia, a publicação do infográfico se faz 

indispensável. Por outro lado, uma matéria sobre riscos de acidentes domésticos na terceira 

idade com um infográfico sobre os ossos mais frágeis do corpo a partir dos 60 anos se faria 

compreensível sem acompanhar o infográfico, que, apesar disso, complementa a 

informação dada. “A linha que separa o didático do jornalístico, portanto, reside na 

capacidade do infográfico trazer à luz aspectos singulares e/ou particulares do 

acontecimento noticiado e não apenas uma explicação fenomenológica simples (...)”. 

(TEIXEIRA, 2006, s/p) 

A informação do infográfico didático não tem a mesma funcionalidade do 

infográfico jornalístico. Aquele tende a possuir uma informação mais completa e 

independente das circunstâncias ou de contextos específicos. A referencialidade dos 

fenômenos do infográfico não jornalístico tende a ser mais universalizada. A infografia 

jornalística tende a pautar-se em um fato específico que tenha repercussões na vida de uma 

comunidade em geral. Ou seja, a infografia didática tende a dar informações plenas e 

independentes; enquanto o infográfico jornalístico tende a ter um factual especificador que 

está por detrás das imagens e texto verbal que veicula. Ambos, porém, tendem a levar o 

leitor a compreender o infografado com certo poder de síntese, de apreensão geral e quase 

imediata.  

Em entrevista, Luiz Iria, diretor de infografia da revista Superinteressante, apud 

PRADO (2005, p. 163), comenta que são três os pontos principais da infografia: 

 

Primeiro é o cuidado em não valorizar demais imagens que não propriamente fazem 
parte da informação principal, cuidado para não decorar demais o infográfico; os 
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textos não podem ser tão longos, principalmente porque a infografia soma texto e 
imagem, então, se você olha aquela imagem, você tem que ter um entendimento 
rápido; e o principal que eu vejo no infográfico é o planejamento, porque você 
consegue lidar com o erro, e se você tiver paciência de não fazer de forma imediata, 
o planejamento permite não errar (PRADO, 2005, p. 171). 

 

Assim sendo, o infográfico é um discurso que exige certo felling da equipe de 

produção, que precisa ser capaz de sentir quando o texto está coerente e coeso; a justeza de 

tudo é que formaria o infográfico ideal.   

 

Principais características 

A infografia tem como objetivo proporcionar significado a uma informação e, assim, 

permitir a compreensão dos fatos. Ela apresenta as seguintes características: 

1. A linguagem infográfica caracteriza-se, essencialmente, pela conectividade e 

interatividade entre texto e imagem. A imagem deixa de ter somente o papel de ilustrar o 

texto escrito e apresenta-se como a própria informação, protagonizando, juntamente com o 

verbal, o processo de comunicação. 

 

Contudo, infográficos não são formados apenas por ilustrações, desenhos ou 
fotografias, mas também por elementos tipográficos, como títulos, textos de abertura 
e explicações descritas em palavras que se somam ao que está dito pela linguagem 
visual. (RINALDI, 2007, p. 7) 

 

Portanto, para que o infográfico seja eficaz no seu propósito de comunicação, 

depende também de um texto enxuto, objetivo, claro e com linguagem direta.  

2. DE PABLOS (1999, pág. 82) defende que os infográficos devem conter determinados 

elementos essenciais, dos quais se destacam: título curto e direto, porta de entrada (uma 

espécie de lead, com um resumo ou informações gerais acerca do infográfico, que pode ser 

suprimida por questões de estilo), texto auxiliar na produção de sentido, fontes consultadas 

e assinatura (pessoas que colaboraram na elaboração do infográfico). 

3. DE PABLOS (1999, pág. 72) vai dizer que nem todo acontecimento jornalístico deve ser 

infografado e alguns critérios devem ser observados para decidir se o material jornalístico 

merece ou não um infográfico, entre eles, quando a fotografia diz pouco ou nada; não é 

possível fotografar (por motivos de segurança, físicos, mecânicos, materiais ou temporais; 

falta de ângulo); a foto não engloba o total da cena; se deseja apresentar feitos culturais, 

fatos históricos ou uma sucessão de acontecimentos; e quando a intenção é abordar 

esportes. Este último sendo o principal foco deste trabalho. 
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4. Os infográficos seriam capazes de mudar a forma de leitura do público, passando da 

leitura segmentada e linear das letras da linguagem verbal (da esquerda para a direita e de 

cima para baixo) para uma leitura mais dinâmica, da página como um todo. Sendo assim, o 

olhar entraria na página em um espaço estrategicamente construído pelos infografistas e 

caminharia no texto de acordo com linhas de força dos objetos e indicações que 

conduziriam o olhar na progressão da leitura. 

5. A infografia permite um melhor aproveitamento da página, pois condensa e simplifica a 

informação com uma linguagem verbal mais simples e uma visual mais atraente.  

6. Na criação de infográficos, há que se levar em conta a hierarquização das informações: 

os elementos mais importantes podem ocupar certo destaque, ser apresentados na parte 

central da página ou em tamanho maior do que o restante, destacando a informação 

principal. Não precisam, necessariamente, compor o lead7
 ou estar na abertura, o leitor 

poderá encontrar esses elementos diluídos ao longo da página.  Os zoons, por exemplo, 

servem geralmente como pontos de entrada do olhar sobre a página por ampliarem 

determinados elementos da mensagem imagética. Há linhas de links especialmente 

preparadas para que o olhar corra pela imagem. É possível dizer também que a leitura 

desses pontos, juntamente com o título e a linha fina, despertaria o interesse (ou não) do 

leitor, convidando-o para a leitura do restante da matéria.  

7. O infográfico não é apenas entretenimento, por isso, é preciso checar as informações, 

pois “qualquer erro, por menor que possa parecer, destrói todo o trabalho (uma imprecisão 

de desenho no formato da asa de avião ou na proporção de um prédio, por exemplo, pode 

tirar toda a credibilidade da informação)” (SCALZO, 2004, p. 75).  

8. A linguagem infográfica deve estar adequada aos interesses do seu público-alvo, por isso, 

são necessárias modificações para adaptá-la às exigências e necessidades do leitor.  

9. Faz-se necessária a utilização de cores de acordo com o repertório comum ao público-

alvo, evitando, assim, mal-entendidos na transmissão da informação.  

10. O infográfico pode trazer, sumariamente, três tipos de figura: humana, animal ou um 

objeto, segundo DE PABLOS (1999, p. 95). Além disso, a figura pode trazer informações 

externas ou internas. É preciso considerar, ainda, as figuras de plantas, que poderiam entrar 

na segunda categoria, ao lado dos animais.  

                                                   
7
 A estrutura do lead clássico deve dar conta das seis perguntas sobre o assunto em questão: quem? (os 

protagonistas do acontecimento), o quê? (o assunto), quando? (a data do acontecimento), onde? (local em que 

ocorreu), como? (de que maneira aconteceu) e por quê? (motivos que levaram ao acontecimento). Um 

segundo parágrafo, chamado de sublead, normalmente traz as respostas de “por quê?”. 
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11. O mapa infográfico: segundo DE PABLOS (1999, p. 103), há uma diferença entre um 

mapa geográfico e um mapa infográfico. O primeiro é uma representação geográfica da 

Terra ou de uma parte dela, apresentado em um suporte plano, analógico ou digital. A 

menos que seja o mapa-múndi, apresenta um fragmento terrestre. Será infográfico, por 

outro lado, quando forem inseridas informações jornalísticas sobre esse suporte além da 

simples geografia. 

 

 Classificação 

 TEIXEIRA (2007, p. 114) divide os infográficos em dois grandes grupos: 

enciclopédicos e específicos. Estes dois grupos subdividem-se em outros dois 

(independentes e complementares).  

 Os infográficos enciclopédicos são aqueles que trazem informações de caráter  

universal (como o funcionamento do corpo humano) e são bastante generalistas. Pode-se 

dizer que são equivalentes aos infográficos didáticos descritos anteriormente. Este grupo 

subdivide-se em enciclopédicos independentes (não se vinculam a uma matéria e tratam de 

temas amplos, publicados, normalmente, em revistas em páginas inteiras) e enciclopédicos 

complementares (são vinculados a uma reportagem ou notícia, atuando como um 

mecanismo extra na compreensão do leitor e possibilitando a contextualização detalhada).  

Segundo TEIXEIRA (2007), os infográficos específicos se atêm a aspectos mais 

singulares (comuns em casos de acidentes, por exemplo, onde os acontecimentos são 

reconstituídos a partir de depoimentos). Essa categoria divide-se em independentes (forma 

diferenciada de narrar um acontecimento jornalístico, que, em conjunto, compõem um 

infográfico complexo, chamado pela autora de reportagem infográfica) e complementares 

(visam expor ou narrar aspectos singulares de um acontecimento, complementando-o).  

 Além dos dois grandes grupos e seus subgrupos, a autora atenta para o fato de que 

qualquer uma das categorias pode apresentar infográficos individuais ou compostos, “o que 

ocorre quando se reúnem dois ou mais infográficos para compor um único de maior 

complexidade” (TEIXEIRA, 2007, p. 116). 

  

Infográficos esportivos na revista Mundo Estranho 

A revista Mundo Estranho, criada como um especial da Superinteressante em 

novembro de 2001 e transformada em revista mensal em junho de 2002, é uma publicação 

de interesse geral que trata de curiosidades em diversas editorias. 
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  A maior parte dos leitores são meninos (62%) de 15 a 19 anos (27%) da Classe B 

(60%)
8
. Fatores como idade, sexo e classe social podem determinar escolhas editoriais e 

estilísticas na produção da revista, pois a equipe, com a imagem mental de seus leitores, 

pode optar por determinados recursos em detrimento de outros.  

De modo geral, os textos das matérias são curtos, objetivos e ágeis, apresentando 

uma linguagem direta e, por vezes, bem-humorada. Com relação ao layout, os recursos 

utilizados têm o propósito de atrair o público jovem. Além, é claro, de muitos infográficos, 

que são a marca registrada da ME, tratando das mais variadas áreas, como História, 

Ciência, Tecnologia e Games, além da editoria de Esportes. 

Tendo que os infográficos são caracterizados pela conectividade e interdependência 

entre texto e imagem, os publicados na Mundo Estranho especificamente sobre esportes e 

selecionados para este trabalho são exemplos dessa integração entre as linguagens verbal e 

não-verbal na transmissão da informação. Seja para explicar as manobras do skate (Figura 

1), quanto para tratar das possíveis causas do acidente que matou o piloto brasileiro Ayrton 

Senna (Figura 2), esclarecer como são as competições de saltos ornamentais (Figura 3), 

detalhar as cobranças de falta (Figura 4) ou mostrar o passo a passo da arte de cabecear em 

um jogo de futebol (Figura 5) e explicar o funcionamento de um box de Fórmula 1 (Figura 

6), texto e imagem apresentam-se profundamente interconectados e especialmente a justeza 

entre eles facilita a compreensão do assunto tratado. 

Com relação à classificação, todos os infográficos neste trabalho são exemplos de 

infográficos didáticos, ou enciclopédicos independentes, na classificação proposta por 

TEIXEIRA e descrita anteriormente, já que apresentam a informação independentemente de 

contextos específicos e factuais. Isso quer dizer que os infográficos aqui apresentados 

trazem informações de caráter universal e não estão relacionados a acontecimentos atuais.  

Nos exemplos aqui selecionados, também se pode destacar o uso de textos diretos, 

curtos e objetivos. Aliás, todas as escolhas (gráficas, estilo das ilustrações, cores e 

linguagem escrita) atendem às expectativas do público jovem masculino da revista.  

É possível, ainda, observar nestes infográficos as características descritas por DE 

PABLOS (1999, pág. 82) como constituintes da linguagem infográfica: títulos diretos e 

curtos, leads, subtítulos, fontes consultadas (na Figura 1, por exemplo, apresentada por 

meio do zoon, o skatista Sandro “Mineirinho” Dias) e assinatura. 

                                                   
8
 Informações retiradas do site da Editora Abril: http://publicidade.abril.com.br, acesso em 11/07/2015, às 

20h12. 
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Na Figura 1, o infográfico apresenta um resumo do movimento do skatista ao girar o 

skate sob os pés, sem o auxílio das mãos, em dois momentos: modalidade street (praticada 

nas ruas, usando obstáculos naturais como escadarias) e na modalidade half pipe (paredões 

em forma de U). Destaque para os números que guiam a leitura, seguindo a dinâmica do 

movimento do skate, além do elemento gráfico das setas, que indicam o sentido do 

deslocamento do skatista e dos olhos do leitor ao ler e dar sentido ao infográfico. 

 

 

Figura 1. Infográfico sobre duas manobras do skate. Fonte: JUBRAN A., BESSA M. É hora de arrasar no 

skate. Mundo Estranho, São Paulo, Edição 24, Páginas 12-13, fevereiro 2004.  

 

No exemplo a seguir (Figura 2), há uma sequência de ilustrações indicando as 

possíveis causas do acidente que matou o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, 

além de apresentar informações adicionais sobre a pista em que ele morreu. 

Nesse infográfico, também os números oferecem o sentido de leitura do texto. No 

entanto, apresentam, em determinado ponto, duas possibilidades (3A e 3B), relacionando as 

duas supostas causas do acidente. O recurso de zoon é utilizado em dois momentos: para 

mostrar o choque em cada um dos casos (problema com a barra de direção ou com o pneu).  

Nestas páginas, encontramos, ainda, um infomapa no canto superior direito da 

página também à direita, que mostra as mudanças feitas na curva Tamburello (Ímola, Itália) 

após a morte do piloto brasileiro para diminuir a velocidade dos carros e, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 10 

consequentemente, as possibilidades de acidentes automobilísticos, além de localizar o 

acidente. KANNO (2013, 100) vai dizer que “a regra geral é que sempre que for necessário 

mostrar ao leitor onde ocorreu algo, o mapa é a melhor solução visual”.   

 

 

Figura 2. Infográfico sobre o acidente de Ayrton Senna. VERSIGNASSI, A. Como foi o acidente que matou 

Ayrton Senna?. Mundo Estranho, São Paulo, Edição 27, Páginas 52-53, maio 2004.  

 

Quando se deseja explicar um esporte, como no exemplo a seguir (Figura 3), é 

muito comum recorrer ao infográfico. O que se segue detalha as competições esportivas de 

saltos ornamentais. Nele, o texto à esquerda dá luz às regras da competição, os tipos de 

saída (trampolim ou plataforma), o sistema de atribuição de notas pelos juízes e a forma de 

contabilização das notas para a pontuação final. Já os blocos de texto à direita estão 

relacionados à dinâmica do salto em si. A sequência de um dos tipos possíveis de salto é 

demonstrada passo a passo e as diferentes possibilidades de piruetas, ilustradas. As setas 

indicam a direção do movimento do atleta. Como os textos estão linkados a cada passo do 

salto por meio de traços finos, as setas também direcionam a leitura que é, nesse caso, de 

cima para baixo. Neste infográfico, temos mais um exemplo de escolha estilística para 

identificação do público. O subtítulo “Tibum acrobático” traz uma onomatopeia, figura de 

linguagem que reproduz o som do mergulho na água por meio de uma palavra, e deixa o 

texto mais descontraído, facilitando a identificação do leitor.   
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Figura 3. Infográfico sobre saltos. Fonte: LOPES, A. L., STEFFEN, R., JUBRAN, A. Como são as 

competições de saltos ornamentais?. Mundo Estranho, São Paulo, Edição 31, Páginas 48-49, setembro 2004. 

 

 Os infográficos a seguir (Figura 4 e Figura 5) apresentam formas de estratégia. No 

primeiro, o leitor pode compreender a melhor tática para cobrança de faltas e, no segundo, o 

tema é cabecear, ambos relacionados a futebol. Eles fazem parte da mesma seção da revista, 

chamada “Aula prática” e tratam de futebol, mas o fazem utilizando recursos diferentes. Na 

Figura 4, a imagem em transparência aponta o movimento do jogador e do goleiro e não há 

indicação de sentido de leitura com a utilização de números ou setas. Isso é exatamente o 

que faz o segundo infográfico, que traz três quadros e números, apontando o sentido de 

leitura de cada um. As setas utilizadas, tanto num caso quanto no outro, demonstram a 

direção da bola após o chute ou cabeceio e não o caminho da leitura nestes dois exemplos. 
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Figura 4. Infográfico sobre faltas no futebol. Fonte: RODRIGUES, R., ARAÚJO, T. Como virar um 

especialista na cobrança de faltas. Mundo Estranho, São Paulo, Edição 30, Páginas 18-19, agosto 2004. 

 

 

Figura 5. Infográfico sobre cabeceadas no futebol. Fonte: RODRIGUES, R. A difícil arte de cabecear. Mundo 

Estranho, São Paulo, Edição 12, Páginas 10-11, fevereiro 2003. 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 13 

Por último, nota-se a utilização do zoon novamente para destacar um detalhe na 

Figura 4. Neste caso, as imagens aproximadas do chute em três quadros, no canto inferior 

direito, trazem dicas do posicionamento da bola na grama e a forma mais indicada pelos 

jogadores consultados pela revista para o chute, ou seja, destrincham a estratégia do chute. 

Os personagens esportivos e a dinâmica dos bastidores dos esportes também são 

infografados frequentemente. Assim como a aparência interna de objetos, neste caso, um 

prédio. Por esse motivo (não ser possível apresentar por fotografia o todo da mensagem), 

que se escolheu um infográfico para mostrar o interior de um box de Fórmula 1, detalhado 

usando o recurso de maquete (Figura 6). Neste infográfico, cada área que compõe o box é 

ilustrada, oferecendo uma visão completa da estrutura de bastidores do esporte em questão. 

Além disso, os espaços são identificados com um número, relacionado a um bloco de texto. 

No entanto, esses números servem apenas para fazer essa relação, pois o leitor pode ou não 

segui-los na leitura do texto. 

 

 

Figura 5. Infográfico sobre automobilismo. Fonte: VERSIGNASSI, A. Como funciona um box de Fórmula 1? 

Mundo Estranho, São Paulo, Edição 16, Páginas 80-81, junho 2003. 
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Considerações finais 

 Os infográficos, que visam informar aliando texto verbal e não-verbal, apresentam-

se como um recurso muito importante na transmissão das informações jornalísticas em 

diferentes editorias, especialmente na esportiva. Na mídia, em especial a impressa, 

observada aqui por meio da revista Mundo Estranho, os infográficos representam um papel 

essencial na compreensão da notícia e são um dos principais atrativos para o leitor, 

especialmente jovem.  

 Os infográficos podem auxiliar o leitor a compreender melhor o tempo e o espaço da 

narrativa, especialmente em casos em que a intenção é tratar de regras, funcionamento ou 

dinâmicas do esporte. Isso equivale a dizer que, em pautas como a melhor forma de cobrar 

uma falta (Figura 4) ou de cabecear (Figura 5), em que a estratégia é esmiuçada, o uso do 

infográfico seria mais apropriado, assim como ao tratar do detalhamento de provas de saltos 

ornamentais (Figura 3) e dos movimentos dos skatistas (Figura 1). 

 Em outros casos, a informação poderia ser transmitida apenas com o uso da 

linguagem verbal, mas a opção pela infografia deixa o assunto mais atrativo ao público, 

justamente por transformar a ideia em imagem e facilitar a compreensão. Nos exemplos 

anteriormente apresentados, o infográfico que trata das possíveis causas da morte do piloto 

Ayrton Senna (Figura 2) e aquele que mostra o funcionamento do box de Fórmula 1 (Figura 

6), trazem um texto mais reduzido e transformam parte da informação em imagem, recurso 

que visa tornar o entendimento mais simples e abranger um número maior de leitores. 

 Todos os exemplos aqui apresentados são de infográficos didáticos (enciclopédicos 

independentes), ou seja, não se relacionam a notícias factuais, o que se considera um perfil 

editorial da publicação Mundo Estranho, e traduzem as características mencionadas 

anteriormente como constituintes da linguagem infográfica. 

 Para finalizar, acredita-se que a popularização dos infográficos, não apenas no meio 

impresso, será muito útil para destrinchar esportes em uma cidade prestes a receber os  

Jogos Olímpicos como o Rio de Janeiro o fará em 2016. Tanto as modalidades esportivas 

menos conhecidas e populares, como badminton e tiro com arco, quanto as bastante 

apreciadas como vôlei e natação, poderão se valer da linguagem infográfica para ficarem 

mais compreensíveis para o público de qualquer plataforma (TV, jornal, revista, online). 
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