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O presente texto propõe uma análise do infográfico presente em acervos 

científicos direcionado à revista Superinteressante, de forma a ser considerado como 

linguagem para a produção do conhecimento no leitor.  

 

Para entender o infográfico e seus efeitos multissemióticos como uma nova 

forma de se comunicar, interagir e aprender, ou seja, como uma nova linguagem no 

contexto atual da comunicação, nos pautaremos nas concepções de linguagem de 

Bakhtin (2003).  Para este autor, a linguagem não é apenas um sistema abstrato, 

regulada por regras gramaticais e desvinculadas de suas próprias condições de 

realização, mas deve ser compreendida como um sistema em função, isto é, a linguagem 

em seu funcionamento enquanto atuação social, atividade e interação verbal, produzindo 

um sentido. A linguagem, enquanto sistema pelo qual o homem comunica suas ideias e 

sentimentos, é uma capacidade que o homem possui para a aquisição e utilização de 

sistemas complexos de comunicação, para codificação e decodificação de informações, 

que aparece no cotidiano como linguagem verbal, por meio da fala e da escrita e 

linguagem não verbal, a qual integra todos os outros recursos de comunicação como 

imagens, símbolos, músicas, desenhos, etc.  

 

Para Bakhtin, a linguagem deve ser estudada em sua forma viva, de interlocução, 

de interação na relação existente entre o ser humano e a sociedade. O autor enfatiza que 

as pessoas não trocam orações, nem palavras ou combinações desta, mas trocam 
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enunciados constituídos dessas unidades da língua. Por isso a concepção de linguagem 

de Bakhtin (1988, p. 88) é dialógica:  

 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 
Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus 
caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 
discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação 
viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num 
mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia realmente 
evitar por completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o 
objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é possível: só 
em certa medida e convencionalmente é que pode dela se afastar. 

 

É nessa dialogicidade, que cada vez mais o texto infográfico tem estado presente 

em textos de divulgação científica. A dialogia presente nesses textos está no processo de 

interação entre a escrita e as imagens, no processo de interação entre locutor e 

interlocutor e também entre os enunciados presentes na divulgação científica, pois os 

mesmos não são aprendidos isoladamente, mas sempre em relação com outros 

discursos. A análise dialógica do discurso (ADD) de Bakhtin aparece em sentido amplo, 

pois representa a base de sustentação de todos os outros conceitos de sua teoria, é 

preciso então, considerar alguns conceitos que formularão para que o infográfico seja 

entendido como uma nova linguagem. Dentre os conceitos de sua teoria, destacaremos 

os gêneros do discurso, que servem para organizar a nossa fala em diferentes esferas de 

comunicação: 

 

Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a 
organizam as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala 
às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas 
primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume (a 
extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura composicional, 
prever-lhe o fim, ou seja, desde o inicio, somos sensíveis ao todo discursivo 
que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas diferenciações. 
(BAKHTIN, 2006, p. 302) 
 

E, também, os gêneros são gerados pelo campo do conhecimento humano: 

 

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às 
condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem 
determinados estilos. Uma determinada função (científica, técnica, 
publicística, oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação 
discursiva, específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 
determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais 
relativamente estáveis. (BAKHTIN, 2003, p.266) 



 

A análise direcionada ao acervo da revista Superinteressante permite 

compreender a prática discursiva por onde transitam diferentes esferas como a 

jornalística, a científica e a educacional. Nesse material há uma construção linguística-

textual do gênero jornalismo científico que é dialógica, pois perpassa por situações 

sociais de interação, sendo seus sentidos orientados por estas relações na composição 

textual, pelo objeto do discurso, sua temática; pela relação entre autoria e leitor previsto; 

pelas condições sociais de interação; pela esfera social e suas relações dialógicas com 

outras esferas.   

 

Dessa forma, o editor dos textos dessa revista busca informações sobre o 

possível leitor e prevê as condições de aceitabilidade da revista, mais do que isso, tenta 

enquadrar o seu objeto, no caso, a revista, no contexto atual do leitor, por isso o texto 

infográfico tem feito sucesso entre os leitores da revista Superinteressante, pois o 

mesmo atua no contexto midiático e da pressa, visão perpassada também pelo 

consumismo.  Esse dialogismo compreende a essência responsiva contida no interior de 

cada enunciado de relacionar-se com outros enunciados, é quando o leitor, satisfeito 

com o que lê, compra mais revistas, e, portanto prevê-se um aumento significativo nas 

vendas.  Assim, podemos perceber que o conceito de dialogismo está instaurado não 

somente na relação discursiva entre os enunciados, ou então, nas relações entre os seus 

interlocutores, como também, na relação da língua com as coisas do mundo.  

Encontramos o infográfico presente nas relações intertextuais dialógicas que se 

estabelecem entre enunciados presentes nas imagens e nos textos que compõem a 

reportagem/notícia.   

 

Ainda sob a perspectiva da ADD, podemos afirmar que o horizonte temático (o 

tema) presente na revista refere-se ao seu objeto de discurso e, por ele perpassam 

determinados sentidos, a partir de relações entre outros enunciados, que nele se 

materializam, os gráficos, fotos, mapas, infográficos, ou seja, esse tema da revista que 

está intimamente ligado com os enunciados presentes, se materializam no infográfico.  

 



  

Fonte: Superinteressante (v. 265, p. 22-23) 

 

Assim, para Bakhtin (1998; 2003), os gêneros apresentam-se 

engendrados em horizontes temáticos específicos que se definem a partir das 

inter-relações entre objeto e projeto discursivo, orientações e posicionamentos 

de sentidos (enunciados) e posições dos interlocutores: 

  

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 
fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da 
língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e 
elaboração de gêneros e estilos. (BAKHTIN, 2003, p. 268) 

 

O infográfico pode ser entendido como um enunciado comportado dentro da 

divulgação científica. Este possibilita um diálogo com outros enunciados e com o 

interlocutor, um gênero que comporta outro gênero. Bakhtin, quando fala dos gêneros 

do discurso, diz que o princípio para se formar e se diferenciar gêneros dentro das 

esferas sociais, vem da necessidade da interação social e a relação entre os 

participantes/atuantes dessa esfera; e dessa necessidade surge a infografia, cujo objetivo 

é deixar a informação mais acessível ao leitor atual, deixando o texto inteligível a ele. A 

análise feita do gênero infográfico é descritivo-interpretativa das regularidades 



enunciativo-discursivas que, na intertextualidade, engendram e são engendradas na sua 

constituição e funcionamento.  

 

Para o jornalismo o infográfico é um subgênero ou gênero complementar, e para 

a linguística, uma representação gráfica complementar a outro gênero. Porém, esse tipo 

de linguagem ainda se apresenta como um recurso para a informação que, em formato 

visual, busca atingir um número maior de leitores, quando reconhecida apenas para 

visualizar a informação, mas quando enxergamos todas as suas potencialidades para a 

produção de conhecimento no leitor, o consideramos como uma linguagem.  

 

Dentre as características do infográfico como sendo uma linguagem é a sua 

conectividade e a interatividade entre texto e imagem, clareza no tratamento da 

informação, onde a imagem não apenas ilustra o texto, mas apresenta-se juntamente 

com o verbal, protagonizando o processo de comunicação. Está claro, que linguagem 

apenas visual, faz com que o leitor apreenda a informação mais rapidamente, porém, 

para que ocorra a eficácia do infográfico, este depende de um texto enxuto, claro, 

objetivo, curto, subdividido em itens e com linguagem direta. Sob essa forma, além de 

englobar todas as outras características que visam atrair o público leitor para a leitura 

das matérias, facilita a compreensão da informação e oferece uma noção mais rápida e 

clara dos sujeitos, do tempo e do espaço da notícia. Dessa forma, compreendemos o 

infográfico uma linguagem para o contexto atual da educação.  
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