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RESUMO 

 
O presente trabalho buscou caracterizar o gênero slides na modalidade de Educação a 
Distância. Essa modalidade de ensino vem crescendo e se institucionalizando a cada dia 
no Brasil, por isso torna-se cada vez mais necessária a utilização de novas tecnologias 
que atendam a propósitos comunicativos com fins educacionais. A educação tem 
procurado acompanhar o avanço tecnológico dos últimos anos, ocasionado pelo 
surgimento de novas mídias digitais, e tem desenvolvido técnicas de aprendizagem que 
necessitam de novos gêneros discursivos. Em função dessa necessidade tecnológica, as 
apresentações em slides tomaram outra dimensão e funcionalidade, com características 
linguístico-textuais merecedoras de um olhar mais criterioso, a fim de que sejam 
identificadas as relações discursivas que elas permitem estabelecer. Com o intuito de 
traçar essas características, nos propusemos a investigar – com base nas noções de 
enunciado e de gêneros orais e escritos, na perspectiva de Bakhtin e Marcuschi – um 
corpus de aulas cedido por uma instituição de ensino superior privado que oferece cursos 
na modalidade de Educação a Distância. 
 
Palavras-chave: Gêneros Discursivos; Apresentação em Slides; Educação a Distância. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de traçar as características do gênero slides na modalidade de 

Educação a Distância, objeto da presente pesquisa, faremos, inicialmente, a 

exposição dos fundamentos teóricos que nortearam o nosso trabalho. Para isso, 

apresentaremos a noção de gênero, tendo como base teórica os conceitos de 

enunciado e de gênero discursivo apresentados por Bakhtin e os estudos feitos por 

Marcuschi a partir da perspectiva bakhtiniana. Além disso, ainda sob a ótica de 

Marcuschi, apresentaremos a definição de suporte, propósitos comunicativos e 

forma estrutural, assim como a relação e os limites entre fala e escrita no contexto 

dos gêneros textuais.  

A presente pesquisa consiste em um estudo de caso por meio de análise 

empírica de dados verificados qualitativamente. Definidos os conceitos teóricos, 

dividimos a pesquisa em duas etapas: na primeira, foi feita a seleção do corpus; na 

segunda, a análise desse corpus, cedido por uma instituição de ensino superior 

privado, que aqui chamaremos de “F”.  

Essa instituição ministra cursos nas modalidades presencial e a distância. 

Na modalidade a distância, a instituição oferece cursos tecnológicos de graduação e 

cursos de pós-graduação. A nossa análise será realizada nos slides das aulas da 

pós-graduação, a qual possui cursos nas áreas Educacional, Jurídica, Empresarial e 

da Saúde.  

A seleção do corpus foi feita a partir dos objetivos da pesquisa, por isso 

procuramos trazer para a nossa análise aulas com forma estrutural variada, para que 

pudéssemos, dessa forma, perceber de que modo os elementos linguísticos se 

relacionam com os propósitos comunicativos na determinação do gênero 

investigado. Ressaltamos que não temos interesse em nos deter em 

particularidades, mas em mostrar características gerais do gênero que pretendemos 

descrever. 

Com base no corpus e considerando as noções apresentadas, 

caracterizamos o referido gênero observando os seguintes aspectos: as relações 

dialógicas estabelecidas nos textos – a partir da noção bakhtiniana de enunciado; os 

elementos comunicativos; o estilo ou as marcas linguísticas – seleção de recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua na construção dos enunciados; a 
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forma estrutural versus os propósitos comunicativos; a relação do gênero com o 

suporte; e os limites entre oralidade e escrita na determinação do gênero.  
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2  GÊNEROS ORAIS VERSUS ESCRITOS NA PERSPECTIVA DE BAKHTIN E 

MARCUSCHI 

 

2.1  As Noções de Enunciado e Gênero1 

 

Na perspectiva de Bakhtin, enunciado é a unidade real da comunicação 

discursiva, pois o discurso só pode existir na forma de enunciados. A definição de 

alguns termos se faz necessária a fim de compreendermos as distinções 

estabelecidas na concepção de cada elemento linguístico e extralinguístico que fará 

parte da compreensão de enunciado. 

Inicialmente, vamos aos termos língua e discurso, os quais o autor ora 

conceitua como distintos, ora como intercambiáveis. Para Bakhtin, 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 
linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação 
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 
(BAKHTIN,1979, p. 109 apud MARCUSCHI, 2005, p. 7). 
  

A partir desta noção de língua, pode-se afirmar que o modo de existência da 

língua se manifesta na comunicação discursiva concreta vinculada à situação social 

imediata. A língua vista como objeto da linguística não tem relações dialógicas entre 

seus elementos linguísticos, no entanto, vista como discurso não pode ser 

dissociada dos falantes e seus atos, das esferas sociais e dos valores ideológicos. A 

língua não se resume à sua condição de sistema de formas, amplia-se como objeto 

social, considerando os valores ideológicos. O discurso é a língua em sua 

integridade concreta e viva. Para Rodrigues (2005), a diferenciação proposta por 

Bakhtin entre língua e discurso pode ser sintetizada como língua-sistema e  

língua-discurso.  

Ao contrário de Ducrot, que defende enunciado como a manifestação 

concreta da frase (frase + sua enunciação em um contexto = enunciado), Bakhtin vai 

conceber enunciado a partir de uma unidade mais complexa que vai além dos limites 

86iiiiiiiii                                                 

1 Há outras linhas teóricas, além das que apresentaremos aqui, que tratam dessas noções. Sobre a 
noção de enunciado temos, por exemplo, Ducrot, com a Semântica Argumentativa, e Benveniste, 
com a Teoria da Enunciação. A respeito de gênero, temos John Swales, Vijav Bhatia, Charles 
Bazerman, entre outros.  
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do próprio texto abordado como sistema. O enunciado bakhtiniano, portanto, é o 

texto enunciado (texto + situação social de interação = enunciado). Todo enunciado 

é constituído por outros enunciados, portanto “o autor de uma obra literária 

(romance) cria uma obra (enunciado) de discurso único e integral. Mas ele a cria a 

partir de enunciados heterogêneos, como que alheios” (BAKHTIN, 2003b, p. 321 

apud RODRIGUES, 2005, p. 157). O enunciado não pode ser repetido, somente 

citado, pois cada enunciado constitui um novo acontecimento; é resposta a outros 

enunciados. “O enunciado existente, surgido de maneira significativa num 

determinado momento social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de 

fios dialógicos existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um dado 

objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do diálogo social” 

(BAKHTIN, 1993 [1934-1935], p. 86 apud RODRIGUES, 2005, p. 160). O enunciado 

não pode ser separado da situação social, que pode ser considerada como elemento 

constitutivo do enunciado. Para Rodrigues (2005, p. 161) “o enunciado 'conclui', 

'acaba' determinada situação, representa a sua solução valorativa, ou seja, sempre 

cria algo de novo e irrepetível.”  

Assim como a noção de língua e discurso, texto e enunciado ora 

representam um mesmo fenômeno concreto, ora são conceitos diferentes. Para 

Bakhtin, o texto apresenta dois polos: de um lado, pode ser considerado no sistema 

da língua apresentando elementos repetíveis e reproduzíveis – a língua como um 

sistema de signos; de outro, pode ser concebido como enunciado que só se 

manifesta na interação social relacionado com outros textos em uma relação 

dialógica, funcionando como valor ideológico na relação do autor com seu  

destinatário. De um modo geral, a linguagem, enquanto objeto da linguística, não 

tem condições de apresentar relações dialógicas, é somente na relação 

extralinguística que essas relações se manifestam. Bakhtin olha para o texto como 

um fenômeno sociodiscursivo, sem deixar de legitimar o aspecto linguístico ou 

textual. “Estamos interessados primordialmente nas formas concretas dos textos e 

nas condições concretas da vida dos textos na sua inter-relação e interação” 

(BAKHTIN, 2003b, p. 319 apud RODRIGUES, 2005, p. 159). Assim como foi adotada 

uma dupla orientação língua-sistema e língua-discurso, também é possível adotar 

uma dupla orientação teórica para texto-sistema e texto-enunciado, o que pode ser 

resumido na figura a seguir: 
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FIGURA 1 – RELAÇÃO ENTRE TEXTO E ENUNCIADO, LÍNGUA E DISCURSO (RODRIGUES, 
2001, p. 63 apud RODRIGUES, 2005, p. 159). 

 

A fim de diferenciar enunciado de oração, Bakhtin vai dizer que no 

enunciado há alternância entre os sujeitos (cada falante conclui sua fala antes de 

passar a palavra para o outro); expressividade (não há enunciado neutro); e 

conclusividade (o interlocutor percebe que o falante concluiu sua fala). Se 

comparada ao enunciado, a oração não possui plenitude de sentido, ela é uma 

unidade da língua com potencialidade de sentido que se materializa no enunciado.  

  

A partir da noção de enunciado, podemos definir gêneros discursivos, que, 

de acordo com Bakhtin, são “tipos relativamente estáveis de enunciados ou formas 

relativamente estáveis e normativas do enunciado” (RODRIGUES, 2005, p. 163). 

Para o autor “qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas 

cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN,  

[19–?], p. 279 apud MARCUSCHI, 2005, p. 7, [grifos do autor]). Bakhtin olha os 

gêneros a partir de sua historicidade, e não como unidades convencionais, 

considerando sua natureza social, discursiva e dialógica, tal qual ele faz com os 

enunciados. A noção de gênero para Bakhtin consiste em “uma tipificação social dos 

enunciados que apresentam certos traços (regularidades) comuns, que se 

constituíram historicamente nas atividades humanas, em uma situação de interação 

relativamente estável, e que é reconhecida pelos falantes” (RODRIGUES, 2005, p. 

164).  

O gênero não é apenas uma forma, apesar de alguns serem reconhecidos 

pela estabilidade linguístico-textual. Estão relacionados com as atividades e a 

comunicação humanas, nas quais, por meio da interação, pode-se perceber como 
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funcionam. A constituição e o funcionamento dos gêneros só podem ser 

compreendidos na correlação atividade e comunicação humanas, em situações de 

interação em uma determinada esfera social, e não apenas por suas propriedades 

formais. Dois gêneros com traços formais semelhantes podem se constituir gêneros 

distintos por estarem em esferas sociais distintas, com finalidades  

ideológico-discursivas distintas. Um exemplo disso é o caso da biografia científica e 

do romance biográfico que, embora tenham traços formais semelhantes, estão em 

esferas sociais distintas – com funções discursivo-ideológicas distintas –, e, portanto, 

se constituem gêneros diferentes.  

Cada esfera social possui gêneros específicos que exercem sua função 

socioideológica, e é nessas esferas que eles se constituem, adquirem certa 

estabilidade e se modificam em função da atividade humana e de novas situações 

de interação verbal associadas às necessidades comunicativas. A interação social 

dos gêneros pode ser articulada com a noção de cronotopos (relação  

espaço-temporal), dentro do qual cada gênero tem sua importância, sem suprimir os 

já existentes. Por exemplo, com o surgimento do telefonema, a conversa não foi 

extinta, o e-mail pessoal também não extinguiu a carta, e assim por diante. O 

surgimento de novos gêneros influencia os já existentes, os quais podem ser 

substituídos em função da falta de condições sociocomunicativas. Bakthin (1997 

[1929], p. 106 apud Rodrigues, 2005, p. 166) diz que “o gênero sempre é e não é ao 

mesmo tempo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo”. Para ele, os gêneros 

funcionam como forças reguladoras, mas também se renovam a cada situação 

social de interação. Assim como as formas da língua, os gêneros são, de certa 

forma, normativos das interações verbais e balizam o falante no processo discursivo. 

Os gêneros, por sua vez, diferem das unidades da língua no que se refere à 

flexibilidade e suscetividade às mudanças sociais.  

 

As formas da língua e as formas típicas dos enunciados, i. é., os gêneros do discurso, 
chegam à nossa experiência e à nossa consciência em conjunto e estreitamente vinculadas. 
Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados 
e não por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas) (BAKHTIN, 2003a 
[1952-1953], p. 283 apud RODRIGUES, 2005, p. 167). 

 

Para Bakhtin, os gêneros discursivos são constituídos por três dimensões 

essenciais e indissociáveis. De acordo com Rojo (2005, p. 196) essas dimensões, 
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representadas na figura a seguir, podem ser entendidas como:  

 

a) conteúdo temático: conteúdos ideologicamente conformados, 

comunicáveis por meio do gênero; 

b) forma composicional: elementos de estruturas comunicativas e 

semióticas compartilhadas pelos textos pertencentes ao gênero;  

c) estilo (ou marcas linguísticas): configurações específicas das unidades 

de linguagem, traços da posição enunciativa do locutor e da forma 

composicional do gênero.  

 

 

FIGURA 2 – DIMENSÕES DOS GÊNEROS DO DISCURSO (ROJO, 2005, p. 196). 
 

 

2.2  Os Propósitos Comunicativos, a Forma e o Suporte 

 

Partindo das concepções de gênero inserido na interação comunicativa é 

importante olharmos para o que diz Marcuschi sobre os propósitos comunicativos, a 

forma estrutural e o suporte na determinação de um gênero textual. Vale ressaltar 

que, ao tratar da noção de gênero, Bakhtin adota a terminologia gêneros 

discursivos e Marcuschi gênero textual. 

Na concepção de Marcuschi, há uma fronteira pouco clara entre propósitos 

comunicativos e forma estrutural na determinação de um gênero. Há teóricos que 

afirmam que o propósito comunicativo funciona como critério principal para decidir se 

um discurso pertence a certa categoria genérica ou não; enquanto para outros, o 

critério consiste na forma de organização estrutural. Marcuschi vai dizer que não se 

deve privilegiar nem a forma e nem o propósito. Sua opinião coincide com a de 
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Bakhtin, que também defende que não há primazia nem da forma e nem dos 

propósitos, pois os gêneros são uma realidade dialógica em razão de relações 

comunicativas entre sujeitos discursivos. “Um gênero se determina na complexa 

função de uma relação interativa entre sujeitos discursivos e elementos textuais em 

situações comunicativas” (MARCUSCHI, 2005, p. 5).  

O gênero é mais um fato social do que formal; escolhe-se um gênero em 

função de propósitos, que se realizam em uma dada forma, que vem atrelada ao 

gênero. Marcuschi diz ainda que, no geral, o gênero se identifica considerando o 

propósito comunicativo como primordial, mas há outros que se definem pela 

formalidade, sobretudo aqueles que têm caráter institucional, como documentos, por 

exemplo. No entanto, ele vai dizer que há casos em que se deve levar em conta 

tanto os propósitos quanto a forma, mas não no mesmo grau. 

No final das contas, nessas idas e vindas na defesa de um critério e de 

outro, o autor parece defender que o mais importante mesmo são os aspectos 

sociais, etnográficos, interativos, históricos e cognitivos na compreensão do gênero. 

Para uma definição de suporte dos gêneros, Marcuschi (2003, p. 5) afirma: 

“entendemos aqui como suporte de um gênero um locus físico ou virtual com 

formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 

materializado como texto. Numa definição sumária, pode-se dizer que suporte de 

um gênero é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e 

mostra um texto” [grifos do autor].  

Segundo ele, o suporte pode influenciar na natureza do gênero suportado e 

é imprescindível para que o mesmo circule na sociedade. Um mesmo gênero pode 

assumir características diversas a depender do suporte no qual ele está fixado, 

como no caso de uma publicidade em um outdoor ou em uma revista masculina 

como a Playboy, por exemplo. O suporte pode até mesmo determinar um gênero. É 

o caso, por exemplo, do bilhete e do recado, que são gêneros distintos, 

apresentados em suportes distintos (papel e secretária eletrônica, respectivamente), 

mas podem transmitir uma mesma mensagem. Portanto, neste caso, o gênero é 

sempre identificado na relação com o suporte (MARCUSCHI, 2003, p. 1).  

Há suportes que convencionalmente são conhecidos como gêneros. É o 

caso, por exemplo, do livro didático. Marcuschi vai dizer que o livro didático (LD), 

especialmente o de Língua Portuguesa, é um suporte que contém vários gêneros 
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textuais, mas ressalta que essa opinião não é unânime. Ele diz que o LD pode ser 

dividido em dois conjuntos: o de Língua Portuguesa e o de outras disciplinas, cada 

conjunto com sua peculiaridade, mas não essencialmente diversos.  

Marcuschi se detém especificamente no LD de Língua Portuguesa que, se 

comparado a uma revista semanal, por exemplo, é possível perceber que são dois 

suportes bem diferentes porque não só os destinatários e os objetivos de ambos são 

diferentes, mas também as esferas de atividades discursivas são outras. O LD tem 

interesses e objetivos específicos na escolha de certos gêneros que não têm sua 

estrutura atingida, mas sim sua funcionalidade imediata no que diz respeito ao 

interesse e não à função. Para Marcuschi (2003, p. 8) os gêneros suportados pelo 

LD “mantêm suas funções, embora não de forma direta, já que assumem o propósito 

de operarem naquele contexto como exemplos para a produção e compreensão 

textual” [grifos do autor]. Por exemplo, uma propaganda continua propaganda no LD, 

mas não serve ali aos propósitos originais, pois é utilizada apenas como exemplo. 

Os gêneros textuais migram para o interior do LD, mas não têm suas identidades 

modificadas, apenas apresentam outras funcionalidades. A esse fenômeno, ele 

chama de reversibilidade de função. Para o autor, “uma carta, um poema, uma 

história em quadrinhos, uma receita culinária e um conto continuam sendo isso que 

representam originalmente e não mudam pelo fato de migrarem para o interior de um 

LD. Não é o mesmo que se dá, por exemplo, no caso de um romance que incorpora 

cartas, poemas e anúncios, entre outros” (MARCUSCHI, 2003, p. 11). Ao fenômeno 

de um gênero incorporar outros gêneros e dar a eles outra funcionalidade Marcuschi 

vai chamar de “transmutação”, que segundo ele é isso que acontece no caso do 

romance.  

O suporte também pode trazer diferentes formas de recepção a um gênero, 

pois um texto publicado em um jornal, em um livro didático ou afixado em um quadro 

de avisos, por exemplo, pode ter diferentes formas de recepção por parte de seus 

leitores. Até mesmo alguns efeitos de sentido podem ser diferentes a depender do 

suporte onde o texto é publicado. 

Para o presente trabalho, nos deteremos apenas na noção de suporte, mas, 

segundo Marcuschi (2003), há diversas categorias analíticas para a identificação de 

um suporte – evento, serviço, canal etc. – que não trataremos aqui em função do 

nosso objetivo de análise. 
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Os suportes podem ser classificados como convencionais (livros, revistas, 

televisão, outdoor, fôlder etc.) e incidentais (roupas, corpos humanos, paredes, 

muros etc.). Os primeiros foram elaborados para a função de portarem ou fixarem 

textos, já os segundos funcionam como meios casuais de fixação de um gênero. 

Tanto os convencionais quanto os incidentais podem ser considerados como 

suportes textuais, mas a diferença reside no fato de que os incidentais não são 

destinados para esse fim de modo sistemático.   

A investigação exaustiva de uma cadeia de suportes pode levar ao extremo 

de se falar em metassuportes, e isso levaria a questionamentos intermináveis sobre 

quem suporta quem. Portanto, segundo Marcuschi (2003, p. 10), “nosso limite de 

observação é sempre o suporte imediato e não um continuum que pode desviar o 

olhar para outros fenômenos.” 

 

2.3  A Relação Fala e Escrita 
 

A partir das noções apresentadas até aqui é possível falar das relações entre 

fala e escrita, sendo esta representada pelos gêneros escritos e aquela pelos 

gêneros orais. 

Para Marcuschi, a relação entre fala e escrita não pode ser tratada com base 

apenas no código, faz-se necessário considerar a concepção de língua e texto sob a 

ótica do cotidiano e de um conjunto de práticas sociais. Do mesmo modo, é 

impossível falar em oralidade e letramento sem considerar o papel que essas duas 

práticas adquiriram na atualidade. Até os anos 1980 a oralidade e a escrita eram 

consideradas opostas, sendo a escrita considerada superior no que diz respeito à 

cognição; do mesmo modo, oralidade e letramento eram vistos como dicotômicos e 

não como duas práticas sociais. Hoje, “predomina a posição de que se pode 

conceber oralidade e letramento como atividades interativas e complementares no 

contexto das práticas sociais e culturais” (MARCUSCHI, 2008, p. 16). Assim sendo, 

a oralidade é uma prática interativa e fundada na realidade sonora, com realização 

informal ou formal, já o letramento se constitui nas mais variadas práticas da escrita 

na sociedade, desde o indivíduo que a utiliza para fins práticos do dia a dia até 

aquele que a utiliza para escrever tratados ou romances. 

A escrita tornou-se indispensável na sociedade atual, que a concebe como 
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símbolo de educação, desenvolvimento e poder. No entanto, o ser humano pode ser 

definido como um ser que fala e não como um ser que escreve. Isso não significa 

que a oralidade seja superior à escrita, pois, apesar da tradição oral de todos os 

povos, em contrapartida com a tradição escrita recente de poucos, a oralidade 

supera a escrita apenas no que se refere à “primazia cronológica”.  

Contudo a oralidade não perdeu seu lugar, ela mantém-se como tradição 

mesmo em culturas amplamente alfabetizadas, porém, isso não dispensa uma 

reflexão sobre o lugar que ela ocupa, seja no dia a dia ou nos contextos formais. No 

entanto, há culturas nas quais a escrita (adquirida em contextos formais – na escola) 

é mais prestigiosa; já em outras, o prestígio maior se deve à fala (adquirida 

informalmente nas relações sociais).  

Segundo Marcuschi (2008, p. 22), “na sociedade atual, tanto a oralidade 

quanto a escrita são imprescindíveis. Trata-se, pois, de não confundir seus papéis e 

seus contextos de uso, e de não discriminar seus usuários”. No final das contas, 

nenhuma é superior à outra considerando que são representativas de necessidades 

comunicativas que variam em cada cultura. Isto é, ambas são consideradas 

atividades comunicativas e práticas sociais situadas que fazem uso real da língua, 

cada uma com características e usos específicos que dependem das necessidades 

comunicativas de uma dada sociedade. Mas isso não as torna nem dois sistemas 

linguísticos, nem uma dicotomia. Até porque a escrita não consegue reproduzir 

muitos dos fenômenos da oralidade (prosódia, gestos, olhares etc.), assim como na 

fala estão ausentes elementos próprios da escrita (tamanho e tipo de letra, cores e 

formatos, elementos representados graficamente etc.). Portanto, são as limitações e 

os alcances da oralidade e da escrita que podem criar uma dicotomia: som de um 

lado e grafia de outro.  

Para Marcuschi, mais importante que investigar oralidade e letramento, e 

identificar qual supera qual (se a fala ou a escrita), é identificar as práticas sociais 

que envolvem os usos da língua que determinam o lugar, o papel e a relevância de 

ambas numa sociedade. Exemplo disso são as comunicações escritas produzidas 

nos bate-papos (em tempo real), que constituem um gênero comunicativo com 

características da oralidade e da escrita. Assim, por meio da tecnologia (computador) 

é possível uma comunicação escrita a distância com propriedades da fala 

(simultaneidade temporal), mas isso não cria uma nova forma de escrita, apenas 
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altera a nossa relação com ela. 

As práticas de letramento estão presentes na cultura de todos os povos com 

escrita, o que torna o termo “iletrado” muito complicado em função da influência da 

escrita no desempenho linguístico das pessoas. Segundo Marcuschi, não se sabe 

em que contextos da vida diária o uso da oralidade e da escrita é mais recorrente e 

de que modo esses usos interagem com outros meios de comunicação. 

As relações entre fala e escrita, em uma perspectiva dicotômica, têm de um 

lado os estudiosos com uma visão restrita (dicotomias mais polarizadas) e de outro 

aqueles que as concebem dentro de um contínuo (tipológico ou da realidade 

cognitiva e social). Algumas teorias apresentam visões que divergem entre si na 

forma de observar os fatos relacionados a fala versus escrita.  

As dicotomias restritas deram origem à norma culta (língua falada de um 

lado e língua escrita de outro) e concebem a fala como sendo de menor 

complexidade e a escrita de maior complexidade. Além disso, consideram a fala 

como o lugar do erro e do caos gramatical e a escrita como o lugar da norma e do 

bom uso da língua. A visão culturalista, por sua vez, está interessada em observar as 

mudanças ocorridas nas sociedades que introduziram a escrita, a qual passou a ser 

supervalorizada em razão dos avanços que ela trouxe para as sociedades que a 

adotaram. Já a perspectiva variacionista trata do papel da escrita e da fala sob a 

ótica educacional e se preocupa com variação (no que se refere a padrão e não 

padrão linguístico no ensino formal) e regularidades. Nesta perspectiva não se 

fazem distinções ou caracterizações estanques, pois se considera que tanto a fala 

quanto a escrita variam. E, por último, a perspectiva sociointeracionista trata a 

relação entre fala e escrita de forma dialógica, percebendo a língua como fenômeno 

interativo e dinâmico. Preocupa-se com os processos de produção de sentido 

situados num contexto sócio-histórico e com a análise dos gêneros textuais e seus 

usos na sociedade.  

Nos usos cotidianos da língua há práticas sociais mediadas pela escrita e 

outras pela oralidade, como é o caso da área jurídica, que faz uso da escrita para 

apresentar a Lei, tomada “ao pé da letra”, e da oralidade nos tribunais.  

A escrita é vista como um fenômeno estável e com pouca variação, ao 

contrário do que ocorre em relação à fala. No entanto, Marcuschi defende que fala e 

escrita apresentam correlações em vários planos, resultando em um conjunto de 



13 

   

variações.  

Há gêneros textuais que são típicos da oralidade (gêneros da fala), 

representando uma espécie de protótipo, por exemplo, uma conversa espontânea; 

outros são típicos da escrita (gênero escrito), portanto, protótipos da escrita, por 

exemplo, um texto acadêmico. No entanto, a partir de um determinado gênero da 

fala, por exemplo, é possível perceber o entrecruzamento de domínios mistos. É o 

caso do texto de um noticiário de televisão em que o leitor o recebe oralmente, mas 

é originalmente escrito. Por outro lado, temos uma aula expositiva, que é 

considerada um evento tipicamente oral, mas é composta em parte por leituras que 

o professor faz e de comentários que ele acrescenta, com exposições originais sem 

um texto-base escrito.  

A fala e a escrita, apesar de serem realizações de uma mesma gramática, 

podem ter diferenças acentuadas, de modo que a escrita não representa a fala, 

como já foi dito (em outras palavras) anteriormente.  

Por meio do gráfico, representado a seguir, Marcuschi mostra as relações 

mistas dos gêneros, considerando postulados como o meio de produção e a 

concepção discursiva. Ele vai dizer que a fala é de concepção oral e meio sonoro, 

já a escrita é de concepção escrita e meio gráfico (MARCUSCHI, 2008, p. 39). Por 

meio do gráfico, ele mostra que “a” é do domínio tipicamente oral, tanto 

considerando o meio quanto a concepção discursiva, e “d” corresponde ao 

tipicamente escrito. Por outro lado, “b” e “c” correspondem aos domínios mistos 

nos quais ocorrem as mesclagens de modalidades. Portanto, a partir dessas duas 

perspectivas (concepção discursiva e meio de produção) e suas formas de 

realização, é possível dizer que o meio de produção corresponde à relação sonoro 

versus gráfico e que a concepção discursiva corresponde à relação oral versus 

escrita, representados no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 1 – REPRESENTAÇÃO DA ORALIDADE E ESCRITA PELO MEIO DE PRODUÇÃO E 
CONCEPÇÃO DISCURSIVA (MARCUSCHI, 2008, p. 39). 

 

Marcuschi cita como exemplos a conversação espontânea, o artigo 

científico, a notícia de TV e a entrevista publicada na “Revista Veja” para demonstrar 

de que modo estes gêneros podem ser caracterizados e classificados considerando 

os aspectos apresentados no Gráfico 1, conforme tabela a seguir: 

 

Gênero textual Meio de produção Concepção discursiva Domínio 

 Sonoro Gráfico Oral Escrita  

Conversação espontânea X  X  a 

Artigo científico  X  X d 

Notícia de TV X   X c 

Entrevista publicada na “Veja”  X X  b 

 

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE QUATRO GÊNEROS TEXTUAIS DE ACORDO COM O MEIO DE 
PRODUÇÃO E A CONCEPÇÃO DISCURSIVA (MARCUSCHI, 2008, p. 40). 

 

A partir do quadro acima, podemos verificar, portanto, que os dois primeiros 

gêneros são protótipos da oralidade e da escrita, respectivamente, e os dois últimos 

são mistos. Mas é no Gráfico 2 (contínuo dos gêneros textuais considerando fala e 

escrita) que os gêneros considerados “mistos” (localizados no centro do gráfico – no 

“balão”) são melhor caracterizados. Marcuschi apresenta o Gráfico 2 como uma 

possível representação da relação fala e escrita considerando uma visão não 

dicotômica do ponto de vista sociointeracional.  
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GRÁFICO 2 – REPRESENTAÇÃO DO CONTÍNUO DOS GÊNEROS TEXTUAIS NA FALA E NA 
ESCRITA (MARCUSCHI, 2008, p. 41). 

 

A partir desta representação, é possível dizer que há o entrecruzamento dos 

gêneros típicos da oralidade com aqueles típicos da escrita, e nessa escalaridade 

haverá aqueles que serão mistos. Isso nos permite dizer que tanto a fala quanto a 

escrita apresentam variações. Nas palavras de Marcuschi (2008, p. 42)  

 

O contínuo dos gêneros textuais distingue e correlaciona os textos de cada 
modalidade (fala e escrita) quanto às estratégias de formulação que determinam o 
contínuo das características que produzem as variações das estruturas  
textuais-discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade etc., que se dão 
num contínuo de variações, surgindo daí semelhanças e diferenças ao longo de 
contínuos sobrepostos [grifos do autor]. 
 

O autor continua dizendo que haverá gêneros da fala que se aproximam 

mais de gêneros escritos e vive-versa, a depender do grau de formalidade. 

“Comparando uma carta pessoal em estilo descontraído com uma narrativa oral 

espontânea, haverá menos diferenças do que entre a narrativa oral e um texto 

acadêmico escrito. Por outro lado, uma conferência universitária preparada com 

cuidado terá maior semelhança com textos escritos do que com uma conversação 

espontânea.” (id.) 
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3  ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1  O Corpus 
 

Nossa análise será realizada nos slides das aulas da pós-graduação da 

instituição “F”. Os cursos de pós-graduação ofertados abrangem as áreas 

Educacional, Jurídica, Empresarial e da Saúde. O corpus cedido é composto pelas 

seguintes aulas: 

 

• aulas 1 e 2, da disciplina Tutelas de Urgência, do curso de Direito 

Processual Civil; 

• aula 3, da disciplina Didática do Ensino e Avaliação da Aprendizagem em 

Língua Portuguesa, do curso Metodologia do Ensino de Língua 

Portuguesa e Estrangeira; 

• aula 3, da disciplina Técnicas Avançadas de Produção, Six Sigma  

& Lean Production, do curso Engenharia da Produção; 

• aulas 6 e 10, da disciplina Gestão de Eventos, do curso de Secretariado 

Executivo. 

 

A seleção do corpus foi feita a partir dos objetivos da pesquisa, por isso 

procuramos trazer para a nossa análise aulas com característica composicional 

variada, para que, dessa forma, pudéssemos perceber de que modo os elementos 

linguísticos se relacionam com os propósitos comunicativos na determinação do 

gênero investigado. Optamos pelas aulas de Direito por apresentarem uma mescla 

de textos em forma de tópicos concisos e extensos, organogramas e textos de lei, os 

quais têm como característica principal a falta de concisão. As outras quatro aulas 

foram selecionadas por apresentarem recursos composicionais variados, e por 

permitirem uma análise das alternativas textuais que funcionam melhor no gênero 

que estamos analisando, além, é claro, das marcas linguísticas que apresentam. 

Ressaltamos que não temos interesse em nos deter em particularidades, mas em 

mostrar características gerais do gênero que pretendemos analisar. 
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3.2  O Gênero Apresentação em Slides e a EAD 

 

Inicialmente, faremos uma pré-descrição do gênero, o qual chamaremos de 

“apresentação em slides”, contemplando suas características principais, a partir das 

minhas expectativas. Em seguida, procederemos com a análise das particularidades 

apresentadas em cada uma das aulas que escolhemos para estudo. 

Em virtude da expansão do Ensino a Distância (EAD), as aulas dessa 

modalidade têm assumido configurações que tendem a ser bastante parecidas com 

as ministradas na modalidade presencial. Tais configurações podem ter como 

objetivo diminuir a distância, própria da modalidade EAD, entre professor e aluno. 

No ensino presencial, muitas dificuldades de entendimento do conteúdo, por 

exemplo, são resolvidas de forma mais dinâmica, em função do contato face a face 

entre professor e aluno, no momento em que surgem dúvidas. Essa troca simultânea 

ocorre tanto quando as dúvidas são a respeito do que foi verbalizado pelo professor 

quanto do que, por ventura, não ficou claro no material de apoio utilizado pelo aluno. 

Por outro lado, na EAD muitas limitações existem em função da distância entre 

esses agentes discursivos. No entanto, Corrêa (2007, p. 9) afirma que essa simples 

transposição da estrutura dos cursos presenciais é uma apropriação reduzida da 

EAD e que uma abordagem contextualizada dos processos de ensino-aprendizagem 

romperia com a oposição ao ensino presencial e permitiria um investimento em 

processos educativos mediados por diferentes tecnologias e diferentes níveis de 

presencialidade.  

Uma dessas configurações assumidas é o uso de apresentações em slides, 

recurso bastante utilizado pelos professores no ensino presencial como ferramenta 

de apoio para a apresentação dos tópicos essenciais; uma espécie de memória 

mnemônica durante a ministração das aulas. No ensino presencial esse recurso é 

utilizado também por alunos durante a apresentação de trabalhos acadêmicos. No 

entanto, as motivações de cada um podem ser diferentes. Os professores fazem uso 

dessa ferramenta com certa frequência e, normalmente, com o intuito de tornar sua 

aula mais dinâmica e atrativa para seus alunos. Já os alunos fazem uso, em alguns 

casos, por motivos semelhantes aos dos professores (fazer uma apresentação 

interessante para seus ouvintes) e, em outros, sob imposição do professor. 

As apresentações em slides são usadas pelos professores em cursos de 
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EAD com objetivos semelhantes aos do ensino presencial, porém como ferramenta 

obrigatória (na instituição que cedeu os dados, já que o MEC exige que as 

instituições que oferecem cursos EAD proporcionem diferentes mídias de acesso ao 

material didático), pois a aula a distância é composta pela fala do professor e 

complementada pela representação gráfica (apenas textos; textos acompanhados de 

tabelas, gráficos, organogramas, vídeos etc.) dos assuntos que estão sendo 

tratados. Ou seja, a aula é composta pelo texto oral e pelo texto escrito. 

Considerando a evolução tecnológica e as necessidades comunicativas surgidas 

com o advento da EAD, as apresentações em slides assumiram novas 

configurações, com inovações consideráveis de recursos gráficos. Essa adaptação, 

para atender a uma necessidade tecnológica específica, com propósitos 

comunicativos específicos, faz com que elas assumam uma complexidade a ser 

investigada.  

No caso específico das aulas que iremos analisar – slides para cursos de 

pós-graduação utilizados na EAD – essas apresentações são elaboradas com base 

no material de apoio impresso (livros e guias de estudo) recebido pelos alunos no 

início de cada módulo dos cursos. Elas são, portanto, a síntese de um conteúdo 

mais detalhado a que os alunos tiveram acesso e a oportunidade de ler. Depois de 

elaboradas pelo professor na ferramenta Microsoft Office PowerPoint, as 

apresentações em slides são recompiladas em uma ferramenta chamada Flash, de 

melhor qualidade que o PowerPoint para exibições na TV e na internet. 

As aulas são ministradas ao vivo e transmitidas pela TV (podendo ser 

reprisadas). São disponibilizadas também na internet – neste caso, são gravadas e 

recebem o nome de e-learning2. As aulas têm, portanto, como suporte direto, a 

televisão e a internet, entendidas aqui como os meios que apresentam o gênero. 

Essas mesmas apresentações são disponibilizadas para os alunos em formato PDF. 

Sendo assim, os alunos poderão ter acesso ao conteúdo da aula por meio de, pelo 

menos, quatro tipos diferentes de mídia: assistir à aula via TV ou via internet; ler o 

conteúdo em PDF pelo computador ou por meio de impressão em papel. As aulas 

86xviiixviiixviii                                                 
2  “Tecnicamente, o e-learning é o ensino realizado através de meios eletrônicos. É basicamente um 

sistema hospedado no servidor da empresa que vai transmitir, através da Internet ou Intranet, 
informações e instruções aos alunos visando agregar conhecimento específico.” Disponível em: 
<www.e-commerce.org.br/artigos/e-learning_ensino.php>. Ressaltamos que na instituição “F” são 
apenas alguns cursos que oferecem a modalidade e-learning. 
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para a EAD possuem características de aula expositiva presencial e de programas 

jornalísticos de televisão que exibem documentários, com similaridade aos 

programas educativos no formato de Telecurso, e são bastante semelhantes às 

aulas apresentadas no programa Vestibulando, apresentado na TV Cultura, que 

também utilizam apresentações em slides para complementar a fala do professor. 

Essas apresentações são elaboradas em tópicos que representam uma 

espécie de roteiro do conteúdo e sintetizam as ideias que o professor pretende 

transmitir, pois, além de material de apoio para os alunos, são utilizadas pelo próprio 

professor como memória mnemônica/”lembretes” durante a exposição do conteúdo 

no momento da aula ao vivo. O conteúdo em tópicos permite que o aluno, de posse 

da versão em PDF, acompanhe as explicações do professor nos encontros virtuais 

via televisão e faça as anotações que julgar necessárias para a compreensão do 

conteúdo, facilitando, assim, o estudo autônomo, característico da EAD.  

Os encontros virtuais são realizados com determinada frequência. Esses 

encontros são caracterizados pela reunião dos alunos em polos de apoio presencial, 

existentes em diversos locais do Brasil, para assistirem à aula ao vivo pela TV. 

Durante as aulas, eles podem interagir, por telefone, com o professor, esclarecendo 

dúvidas e fazendo comentários sobre as aulas.  

Considerando as diferentes mídias por meio das quais o aluno tem acesso à 

aula e a característica de gênero misto das apresentações em slides, talvez seja 

possível que o aluno faça, pelo menos, três leituras do conteúdo: a primeira leitura 

pode acontecer quando ele tem acesso ao roteiro da aula em PDF  

(na internet/impressa) antes da ministração ao vivo; a segunda quando ele confronta 

as ideias escritas no texto do roteiro com os acréscimos/comentários feitos pelo 

professor; e a terceira quando ele soma a leitura prévia do roteiro com os 

acréscimos feitos pelo professor e reproduz seu próprio roteiro do conteúdo da aula. 

Portanto, a partir dessas três fases/leituras, é possível que o aluno tenha acesso ao 

texto sob diferentes perspectivas e, dessa forma, “reconstrua” o discurso do 

professor. 

As apresentações em slides têm como característica principal a  

concisão – uso de pouca informação. Ao contrário de textos considerados 

autônomos – livros (didáticos), artigos, ensaios, por exemplo –, elas fazem uso de  

palavras-chave, de textos em forma de tópicos (como já foi dito), o que, na maioria 
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dos casos, exige explicações complementares para que o texto faça sentido. 

Porém, apresentam as ideias de modo ordenado e coerente com a forma 

composicional do gênero.  

Outra característica desse tipo de apresentação é o uso de linguagem 

telegráfica, pela recorrência de pouca informação, com o objetivo de comunicar de 

maneira “econômica”. Por isso, em alguns tópicos é utilizada a elipse, recurso 

linguístico que permite a supressão de informações, como a eliminação de artigos, 

preposições etc., sem que o sentido do texto seja comprometido. Esse tipo de 

recurso também é utilizado em larga escala nas linguagens jornalística e publicitária, 

por exemplo. O uso de elipses, associado ao caráter de objetividade e concisão 

utilizados nesse tipo de texto, permite uma aproximação da linguagem das 

apresentações em slides com esses dois gêneros. 

No entanto, se compararmos as apresentações em slides com o texto 

jornalístico, por exemplo, no que se refere à concisão, percebemos que a 

objetividade é uma marca do texto jornalístico pelo distanciamento que ele causa 

entre os interlocutores, já as apresentações em slides possuem tanto subjetividade 

quanto objetividade, pois, ao contrário do texto jornalístico, precisam dialogar com 

seus interlocutores – e não simplesmente apresentar os conteúdos/fatos – e, ao 

mesmo tempo, ser concisas. Diferentemente do texto jornalístico, as apresentações 

em slides buscam proximidade entre os interlocutores. Essa marca dialógica, 

característica fundamental das apresentações em slides utilizadas na EAD, vai ao 

encontro do conceito de dialogismo bakhtiniano, apresentado na fundamentação 

teórica. 

A linguagem utilizada nessas apresentações faz uma mescla de gêneros 

orais com escritos, mas se aproxima mais da oralidade, já que nelas predomina o 

uso dos gêneros da oralidade. Assim sendo, as apresentações em slides possuem 

marcas linguísticas que são características tanto da oralidade quanto da escrita, por 

meio da utilização de linguagem formal e informal. Elas são, portanto, seguindo a 

definição de Marcuschi, um gênero misto por apresentarem características tanto da 

escrita quanto da oralidade. Nas apresentações em slides utiliza-se, com certa 

frequência, uma linguagem com tom de coloquialidade, marcando, desse modo, a 

presença do gênero misto. 

As apresentações em slides permitem a utilização de outros gêneros que 
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podem funcionar como exemplos para a produção e compreensão textual, o que 

Marcuschi (2003) chama de reversibilidade de função/funcionalidade. Mas, em 

virtude de seu caráter de concisão, elas parecem dificultar a utilização de gêneros 

que apresentem conteúdos extensos como poemas, cartas, notícia de jornal (na 

íntegra), por exemplo. Podemos dizer, então, que talvez elas aceitem alguns 

gêneros, mas restrinjam outros. Veremos exemplos dessa aparente “limitação” 

principalmente nas aulas do curso de Secretariado Executivo. 

 

Defendíamos, inicialmente, a hipótese de os slides utilizados na modalidade 

de Educação a Distância serem um suporte de vários gêneros, determinados pela 

forma estrutural e, principalmente, pelos propósitos comunicativos. Defendíamos 

essa hipótese pelo fato de pensarmos o material inicialmente como a reprodução de 

gêneros que já circulam na sociedade, utilizando a televisão e a internet como os 

meios de transmissão e o modo de apresentação em slides do PowerPoint como o 

suporte desses gêneros. Essa hipótese foi fundamentada no conceito de livro 

didático (LD) apresentado por Marcuschi (2003), que diz que o LD é um suporte e 

não um gênero. Pensamos esse material comparando-o ao LD, portanto.  

No entanto, a análise dos dados nos permitiu perceber que o material não é 

um suporte de gêneros, pois o LD e os slides que são objeto de nossa investigação 

possuem propósitos comunicativos diferentes e isso exige que assumam 

características também diferentes, apesar da finalidade didática. O gênero slides, 

portanto, apresenta características próprias que o determinam. Na análise das aulas 

que apresentaremos na sequência, perceberemos essas características. 

 

3.3  Elementos de Análise 

 

3.3.1  Aulas 1 e 2 – Direito Processual Civil 

 

As duas aulas, totalizando 30 slides, foram ministradas em única data, uma 

na sequência da outra, na disciplina Tutelas de Urgência, do curso de Direito 

Processual Civil. 

Apresentam slides com elementos comunicativos que lhes dão caráter de 
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concisão, sobretudo nos 19 primeiros slides. A maioria dos tópicos apresenta pouca 

informação e faz uso de palavras-chave dos assuntos que o professor pretende 

trabalhar na ministração da aula. A linguagem utilizada é bastante formal, isso fica 

marcado pela objetividade dos esquemas apresentados, pelos tópicos mais longos – 

nos quais a linguagem é objetiva e se limita à apresentação dos fatos, mesmo no 

diálogo com outros autores – e, principalmente, pela citação de leis, o que reforça 

ainda mais o caráter de formalidade da aula e distanciamento de seus interlocutores. 

Esses aspectos podem ser observados nos slides 5, 20 e 23. 

 

                        

 

Neste slide há um resumo dos assuntos de que trata o Código de Processo 

Civil (CPC), que são divididos em blocos temáticos, que, por sua vez, também são 

subdivididos em blocos menores de assuntos específicos. Se o conteúdo do slide 

fosse demonstrado em forma de progressão tópica, o que está fora das chaves 

seriam os tópicos e o que está dentro, os subtópicos. Esse exemplo mostra uma 

possibilidade de representar de forma esquemática uma ideia ampla em poucas 

palavras. Evidentemente, o conteúdo deste slide será complementado com as 

explicações do professor, que, certamente, fará outras conexões de sentido que não 

estão explícitos no esquema. O esquema representado simplifica os assuntos do 

CPC, mas não esclarece suas particularidades, essa tarefa ficará a cargo do 

professor.  

                  

           

Slide 5 � 

Slide 20 � 
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O slide 20 apresenta formalidade pelas escolhas lexicais (por exemplo: 

assinala, peculiariza, instrumentalidade) e pelo uso do conectivo “isto é” que não é 

usual em um texto estruturado na forma de tópicos, o que torna a linguagem 

rebuscada. Outro aspecto que torna o texto formal é o uso de expressões em latim, 

como no caso dos slides 12 e 30, o que remete ao apego da área jurídica à tradição 

e ao conservadorismo linguístico. Isso se reflete também nas escolhas lexicais feitas 

pelo autor, o que não destoa dos textos dos artigos do CPC que são trazidos para os 

slides. 

                      

                

 

A intertextualidade com o texto da lei é mais um aspecto que aumenta o grau 

de formalidade do texto da aula em questão. O estilo formal associado ao texto 

extenso da lei destoam da estrutura em tópico frequentemente utilizada no formato 

textual das apresentações em slides.  

Os slides que apresentam textos em forma de esquemas podem ser 

bastante funcionais e dar ao gênero o caráter de concisão, mas, como podemos ver 

em vários slides desta aula, a pura e simples exposição do conteúdo de forma 

esquemática deixa implícito que haverá uma complementação de ideias. Da forma 

como os slides são elaborados, a explicação do professor e o acesso a um conteúdo 

mais amplo (guias e livros) são necessários. Os slides que apresentam esquemas 

também permitem que sejam estabelecidas relações entre os assuntos. É o caso do 

slide 8, incompreensível para um leitor leigo. 

 

Slide 23 � 
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Esta aula apresenta um texto bastante objetivo, tanto nos slides em forma de 

tópicos concisos ou esquemas quanto nos slides com textos longos. Isso acontece 

em função do grau de formalidade atribuído ao texto jurídico, o que distancia os 

interlocutores. Apenas o texto do slide 26 desta aula cria certa aproximação com o 

leitor, pois é apresentada uma caixa de texto por meio da qual o locutor se dirige 

diretamente ao leitor ao fazer uso de um verbo no imperativo: “Não confunda...”. 

 

             

 

3.3.2  Aula 3 – Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira 

 

Esta aula totaliza 57 slides e foi ministrada na disciplina Didática do Ensino e 

Avaliação da Aprendizagem em Língua Portuguesa, do curso Metodologia do Ensino 

de Língua Portuguesa e Estrangeira. 

É apresentada essencialmente em tópicos, curtos e longos, e faz uso de 

apenas uma tabela, no slide 33, para comparar os usos possíveis de alguns sufixos 

da língua portuguesa. Apresenta tópicos com texto extenso e com texto conciso. 

Vejamos alguns exemplos que nos permitem traçar esse paralelo: 

 

Slide 8 � 

Slide 26 � 
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Apresentados os dois exemplos, percebemos que o slide 2 apresenta 

tópicos concisos, com caráter de objetividade na apresentação do conteúdo. Ao 

contrário do slide 16, que apresenta grande quantidade de informações disponíveis 

ao professor e, portanto, pouca objetividade. Isso acontece também nos slides 54 a 

57, nos quais é apresentado um único texto percorrendo, portanto, quatro slides, 

isso nos permite afirmar que, observada a quantidade de informação, esses slides 

não são concisos, porém, fazem uso da subjetividade, por meio da utilização de uma 

história de cunho motivacional, numa tentativa de aproximação com o aluno. 

Vejamos: 

 

 

 

                                                 

                                              

 

Com base nesta aula, é possível perceber uma linguagem simples e objetiva 

que pode ter como marcas linguísticas embreagem, citações, perguntas, utilização 

Slide 2 � Slide 16 � 

Slide 54 a 57 � 
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de verbos, pronomes e a recorrência da 1a e 2a pessoas do discurso. 

A utilização de verbos na 1a pessoa do plural e 2a do singular permite incluir 

o aluno no discurso do professor, possibilitando que o aluno interaja com o conteúdo. 

Tomemos como exemplo os slides 21 a 23: 

    

                                     

 

                                   

 

Nos slides 21 e 22 há a utilização do verbo “precisar” e o uso de pronomes 

na 1a pessoa do plural: “Precisamos saber se o trabalho exercido por nós...”; “Qual é 

a essência de nossa prática...”; “Em que momentos somos...”; “Até que ponto 

somos...”. No slide 23 há uma conversa com o aluno dirigindo-se a ele na 2a pessoa 

do singular: “Você prepara...”; “Você faz...”; “Como você se sente...” Essa alternância 

entre a 2a pessoa do singular e a 1a do plural, evidencia uma tentativa de diálogo 

com o aluno, como se o professor estivesse frente a frente com ele discutindo sobre 

a prática pedagógica. Essas idas e vindas, alternando as pessoas do discurso, 

perpassam toda a aula.  

Há também um deslocamento da categoria de pessoa, identificada pelos 

pronomes pessoais, para apontar para referentes ancorados na enunciação, a fim de 

criar no texto variados efeitos de sentido. Fiorin (2004, p. 179) chama esse recurso 

linguístico de embreagem, definida por ele como “‘efeito de retorno à enunciação’, 

produzido pela neutralização das categorias de pessoa e/ou espaço e/ou tempo, 

Slide 21 � Slide 22 � 

Slide 23 � 
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pela denegação, assim, da instância do enunciado.” Fiorin classifica a embreagem 

em três categorias: actancial, espacial e temporal. Aqui nos interessa a embreagem 

actancial, que diz respeito à neutralização da categoria de pessoa. A embreagem 

actancial observada nas apresentações em slides, sobretudo nesta aula, é aquela na 

qual a 1a pessoa do singular é empregada com valor de 1a do plural. É o exemplo do 

que acontece no slide 9. 

  

              

 

A utilização do pronome oblíquo “meu” mostra que o professor se coloca no 

lugar do aluno, a fim de interagir com ele. O professor se desloca da posição de 

professor ministrante daquela aula e se coloca no lugar do aluno a quem ele está 

ensinando a ser professor. É como se ele dissesse: “eu e você (nós), quando 

estivermos dando aula para um aluno, devemos ter como objetivo...” A embreagem é 

utilizada nesse caso como um recurso dêitico, ou seja, o pronome “meu” utilizado 

fora desse contexto perde o efeito de sentido pretendido, que é o de aproximação do 

professor com o aluno. 

Por meio da embreagem é possível que o texto apresente marcas 

enunciativas com efeitos de subjetividade e de objetividade, pois esse modo de 

enunciar pode criar sentidos como aproximação, distanciamento, atenuação, 

irrealidade etc. No caso das apresentações em slides para a EAD, os efeitos de 

sentido tendem à subjetividade, pois o professor tem como objetivo se aproximar de 

seu aluno por meio de um texto dialógico. Por outro lado, há também marcas de 

objetividade quando o professor não utiliza em seu texto marcas dialógicas, mas 

apenas tópicos pontuais sobre os assuntos que pretende trabalhar no momento da 

aula. É o caso do slide 2, citado acima. 

Esta aula apresenta diversos recursos linguísticos que permitem estabelecer 

relações dialógicas do conteúdo com os interlocutores. Verifiquemos os slides: 

Slide 9 � 
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Com base nestes exemplos – bem como nos slides 22 e 23, apresentados 

anteriormente – é possível perceber que a linguagem utilizada no texto é clara, 

simples e objetiva, com tom de coloquialidade, o que permite interação semelhante à 

que acontece na aula presencial. Percebemos também que o uso de perguntas torna 

o texto interativo e dinâmico, permitindo reflexões e questionamentos sobre o 

aprendizado e aproximação do professor com seu aluno, estabelecendo, assim, as 

relações dialógicas. Dessa forma, o aluno é inserido no contexto da discussão sobre 

o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, no slide 8, o próprio título chama 

o aluno para uma interação com o conteúdo: ‘Pense e responda’. O modo como o 

título está colocado aproxima o conteúdo da linguagem oral, como se fosse um 

diálogo do professor com seu aluno, estabelecendo uma parceria entre ambos a 

respeito do ensino de Linguística. 

O uso de citação é feito em larga escala nesta aula. O texto, além de 

dialogar com o aluno, traz para seu interior o diálogo com outros textos, isso permite 

que as argumentações sejam construídas. Por meio da citação, uma espécie de voz 

extratextual é instaurada no texto. Além da citação de autores consagrados, são 

utilizadas letras de músicas, filmes, literatura para que seja construída a 

dialogicidade da aula. Ou seja, há nessa intertextualidade a inserção de outros 

gêneros textuais como a transcrição da letra da música “Inútil”, do grupo Ultraje a 

Rigor (slide 45), e da história que fecha a aula (slides 54 a 57). Essas relações 

dialógicas, citando Bakhtin, podem ser definidas como “enunciados heterogêneos, 

como que alheios” e que não podem deixar de tocar os “milhares de fios dialógicos 

existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um dado objeto de 

enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do diálogo social” (Bakhtin, 

1993 [1934-1935], p. 86 apud Rodrigues, 2005, p. 160). 

 

Slide 8 � Slide 17 � 
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3.3.3  Aula 3 – Engenharia da Produção 

 

Esta aula, composta por 42 slides, foi ministrada na disciplina Técnicas 

Avançadas de Produção, Six Sigma & Lean Production, do curso de Engenharia da 

Produção. 

Reforçando o caráter de concisão da apresentação em slides, esta aula 

apresenta recursos como diagrama, organograma, histograma, fluxograma, gráficos, 

tabelas etc., que podem ser bastante funcionais para a exposição objetiva do texto, 

criando relações sem o uso de textos extensos. Vejamos o exemplo do slide 5:  

 

                             

 

Neste slide, o organograma é usado para dar ênfase à representação dos 

três elementos do projeto, sem o uso de texto extenso. 

Esta aula apresenta muitos recursos de uso corrente nas apresentações em 

slides. Esses recursos gráficos remetem a gêneros textuais com características 

específicas, cada um com objetivos próprios que ajudam a compor a aula, podendo 

torná-la dinâmica, em certa medida “autoexplicativa”, pela forma objetiva como os 

dados são apresentados. As relações que uma tabela ou um gráfico permitem 

estabelecer, geralmente, apresentam clareza de ideias. É o que podemos perceber 

no slide 6, apresentado a seguir: 

 

            

 

Slide 5 � 

Slide 6 � 
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Porém, mesmo fazendo uso de gêneros que podem ser funcionais na 

apresentação em slides, o excesso de informação pode comprometer a 

dinamicidade desses gêneros, como podemos ver nos slides seguintes: 

 

                                                 

                   

Nos dois slides, o fluxograma permite um raciocínio lógico da sequência dos 

processos elencados e das relações estabelecidas entre cada um dos elementos 

desse processo, inclusive a relação dos processos do slide 29 com os do slide 30. O 

uso do fluxograma sintetiza as ideias de forma dialógica e dinâmica, permitindo a 

compreensão, ao mesmo tempo, do todo e das partes. No entanto, no exemplo dos 

slides 29 e 30, é possível perceber que a quantidade de informação pode prejudicar 

uma compreensão imediata das relações estabelecidas entre os dois slides. Eles 

foram subdivididos em virtude da quantidade de informação, sendo assim, as 

relações que o todo estabelece com a parte desmembrada (neste caso, a meta 1), 

em uma primeira leitura, ficam comprometidas, pelo menos para uma percepção 

imediata. Se as informações dos dois slides estivessem em um mesmo plano, na 

mesma página/slide, talvez a percepção das relações fosse facilitada. 

Isso também acontece com os slides 33 a 35, nos quais é representada uma 

tabela dividida em três partes. Do mesmo modo, os slides 39 e 40 apresentam 

dados que perdem a relação em certa medida devido à falta de espaço para a 

disposição dos dados em um mesmo slide com legibilidade. O slide 27 apresenta 

uma tabela, que, na maioria dos casos, pode tornar a apresentação em slides 

dinâmica. No entanto, como podemos conferir neste slide, mesmo um gênero como 

a tabela pode apresentar os dados de modo pouco satisfatório devido à quantidade 

de informação em sua estrutura. Vejamos o exemplo: 

 

Slide 29 � Slide 30 � 
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É possível perceber no slide 27 que a tabela apresenta muita informação e, 

com isso, dificulta até mesmo uma visualização adequada.  

O uso de outros gêneros na composição do gênero apresentação em slides 

torna-o bastante dinâmico para o propósito comunicativo de expor conteúdos que se 

inter-relacionam. O que percebemos é uma dificuldade de adequação de gêneros 

que precisam informar muito de uma única vez. No entanto, isso depende, é claro, 

do que se pretende evidenciar em um slide com muita informação. Se o objetivo é 

evidenciar a forma, sem preocupar-se com o todo do conteúdo, uma tabela, como a 

apresentada no slide 27, pode ser funcional. Cabe lembrar que há alternativas (uso 

de zoom, por exemplo) na ferramenta Flash que possibilitam uma melhor 

visualização e ampliação de dados, mas mesmo assim, alguns tipos de relações são 

praticamente impossíveis de serem criadas para a apresentação da aula na versão 

audiovisual. Para a versão em PDF, a solução parece mais simples, já que as 

informações podem ser visualizadas no todo por meio da impressão do material.   

A dialogicidade nesta aula é estabelecida, sobretudo, pela variação 

semiológica, mas também são trazidos para o interior do texto elementos linguísticos 

já apontados nas aulas analisadas anteriormente como: citação (slide 4) e, 

principalmente, perguntas (slides 10 a 15).  

Especialmente em relação aos aspectos linguísticos, o uso de verbos no 

infinitivo para apontar os objetivos da aula (slides 2 e 3) – estabelecer, identificar, 

elaborar, entender – ou o uso de substantivos – alinhamento, escopo, probabilidade, 

processos, impacto, quantificação, projetos etc. – presentes em tabelas, fluxogramas 

e tópicos que pontuam procedimentos e ações (slides 7 a 9; 20 a 23), remetem ao 

título da disciplina “Técnicas...”. Prevalece o uso de tópicos concisos, nos quais a 

objetividade é bastante marcada, com certo distanciamento entre os interlocutores, 

exceto nos slides cujo conteúdo é elaborado em forma de perguntas. 

Slide 27 � 
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O intuito de mostrar esta aula na presente análise é apresentar os diferentes 

gêneros discursivos/textuais que podem ser utilizados no gênero apresentação em 

slides. Temos, então, organogramas (slide 5), gráfico (slide 6), tabelas (slides 7 a 9; 

17; 23; 27; 33 a 35 e 38 a 42), fluxograma (slides 29 a 30 e 37). Estes gêneros 

funcionam como elementos comunicativos na composição do gênero apresentação 

em slides. 

 

3.3.4  Aulas 6 e 10 – Secretariado Executivo 

 

Estas duas aulas são compostas respectivamente por 22 e 58 slides. Foram 

ministradas na disciplina Gestão de Eventos, do curso de Secretariado Executivo, na 

modalidade EAD e-learning. É importante lembrar que nesta modalidade as aulas 

não são ministradas ao vivo, são gravadas e disponibilizadas na internet. 

A seleção destas aulas tem como objetivo, antes de tudo, mostrar os 

diferentes gêneros que elas apresentam, o que nos permite perceber a versatilidade 

do gênero apresentação slides. Trazemos, também, exemplos de gêneros que, 

justamente devido à quantidade de informação, podem dificultar a visualização. É o 

que acontece nos slides 13, 14 e 18 da aula 6.  

 

                                                  

            

 

Os slides 13 e 14 apresentam a programação do evento que está sendo 

divulgado e, em função da quantidade de informação, a tabela com a programação 

Slide 13 � Slide 14 � 

Slide 18 � 
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foi subdividida em dois slides, mas mesmo assim não permite uma visualização 

adequada. O slide 18 é um panfleto de divulgação de evento, cuja data e local está 

ilegível. Evidentemente, se o objetivo for o de apresentar a forma dos gêneros 

(formulário com a programação do evento e panfleto), a quantidade de informação é 

indiferente na apresentação dos três exemplos. 

Na aula 6 há ainda outros gêneros que ajudam a compor a proposta da 

disciplina, que é a gestão de eventos. Para isso, são apresentados fotografias com 

resultados de eventos (slides 9 e 10), fôlderes de divulgação, patrocinadores (slides 

18 a 22). 

 

            

 

A aula 10 apresenta bastante conteúdo a respeito de como realizar o 

marketing de um evento. A linguagem utilizada tem pouca relação com a estrutura 

em tópicos, pois os marcadores que indicam o início de um novo tópico  

(slides 3 a 7) servem apenas para separar blocos de informações. São utilizados 

conectivos anafóricos para relacionar os “tópicos” e separar os assuntos em blocos, 

como os parágrafos do texto corrido. Ou seja, a estrutura desta aula tem mais 

relação com texto corrido e parece mais uma transcrição literal do guia/livro (a que já 

nos referimos) recebido pelo aluno no início do módulo. Vamos aos exemplos dos 

slides 3 a 7 nos quais é possível perceber a sequência de um conteúdo com ideias 

bem ordenadas e explicitadas, sem que sejam necessárias explicações adicionais. 

 

 

 
Slides 3 a 7 � 

Slide 21 � 



34 

   

                         

         

 

Os slides que dão sequência à aula mantêm uma estrutura que alterna 

tópicos longos e texto corrido, sendo adicionadas figuras que ilustram o conteúdo de 

cada um deles. 

São apresentados vários exemplos de campanha publicitária de um evento, 

dentre eles: fôlderes, cartazes, faixas, folhetos informativos, anúncios, cartões 

postais, cartões de visita, materiais de escritório com finalidade de divulgação, 

painéis publicitários, apostilas, adesivos, crachás, certificados, pastas e brindes 

(slides 28 a 56), todos com objetivos de divulgar o evento. Estes gêneros são 

apresentados como modelos ou formas de comunicação que podem tornar um 

evento público.  

A utilização destes gêneros como exemplos, mostra as formas possíveis de 

intertextualidade entre os diversos gêneros para a construção do gênero 

apresentação em slides. O que representa sua versatilidade, principalmente no que 

se refere à publicidade pelo fato de trabalhar com cores, pelo apelo à criatividade, à 

originalidade, à objetividade, à estética, à harmonia, à imagem etc., elementos que 

podem ser extremamente dinâmicos na televisão e na internet, que são os suportes 

diretos do gênero que estamos investigando. 
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4  CONCLUSÃO 

 

A partir da perspectiva teórica de Bakhtin sobre a noção de gênero, e dos 

estudos realizados por Marcuschi, à luz da teoria bakhtiniana, procuramos analisar 

os slides para a modalidade de Educação a Distância. Com base nos conceitos 

apresentados por esses autores, problematizou-se a caracterização do gênero, que 

chamamos de apresentação em slides, procurando oferecer uma alternativa de 

análise que permitisse uma visão panorâmica dos aspectos linguísticos, textuais e 

comunicativos presentes em sua composição.  

Antes mesmo de analisar os dados, durante a fundamentação teórica, 

defendemos a hipótese de as apresentações em slides corresponderem a um 

suporte de gêneros. Tal hipótese foi baseada na abordagem feita por Marcuschi 

sobre o livro didático, definido por ele como suporte. No entanto, durante as análises 

esta hipótese foi descartada. No decorrer da descrição dos dados tivemos a 

expectativa de encontrar no gênero elementos que permitissem caracterizá-lo como 

um novo gênero, diferente da apresentação em slides utilizada nas aulas do ensino 

presencial, portanto. Porém, a abordagem que fizemos não nos permitiu concluir 

isso, pois, para se chegar a esta conclusão talvez fosse necessário um estudo 

comparativo dos dois supostos gêneros. Também tivemos a expectativa de que a 

concisão fosse a característica principal do gênero, porém, esta expectativa não se 

confirmou totalmente, já que encontramos tanto tópicos concisos, quanto tópicos que 

apresentam texto extenso, alguns até chegam a ocupar vários slides. 

A observação dos dados nos permite dizer que a apresentação em slides 

utilizadas na EAD nos mostrou duas características que consideramos principais: a 

primeira delas é a estruturação do texto em forma de tópicos, mesmo que estes, 

muitas vezes, sirvam apenas para demarcar blocos de informações, para o que em 

um texto corrido seria utilizado o parágrafo ou simplesmente recursos de pontuação; 

a segunda é o uso recorrente de outros gêneros em sua estrutura, os quais 

funcionam em alguns casos como elemento composicional da apresentação (tabela, 

gráfico) e em outros como exemplos (letra de música, poema). 

Um olhar criterioso para os dados também nos permitiu traçar outras 

características que ajudam na descrição do gênero apresentação em slides. A 
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maioria das aulas apresenta uma linguagem dialógica, em maior ou menor grau, na 

tentativa de aproximar professor e aluno, em função da distância entre eles. Essa 

linguagem dialógica apresenta como elementos linguísticos: alternância da primeira 

pessoa do plural e da segunda do singular, embreagem, texto em forma de 

perguntas, intertextualidades, citações, verbos no imperativo, coloquialidade etc.  

De um modo geral, o gênero apresenta uma linguagem simples e objetiva, 

fazendo uso, em certa medida, de palavras-chave que apontam os assuntos 

essenciais a serem abordados. A objetividade também é marcada pelo uso de 

elementos composicionais (como organogramas, tabelas, esquemas etc.) e pela 

formalidade da linguagem apresentada na aula de Direito, por exemplo. No entanto, 

a subjetividade é o traço que prevalece, em função das trocas interacionais 

apresentadas no gênero.  

Ao finalizar a presente pesquisa, deixamos para trabalhos futuros as 

questões que aqui ficaram em aberto. No entanto, a nossa intuição corrobora para a 

defesa de que é possível que as apresentações em slides utilizadas na EAD possam 

estar caminhando na direção de constituir um novo gênero discursivo/textual, 

diferente, portanto, das apresentações em slides utilizadas no ensino presencial, nos 

moldes apresentados no capítulo de análise dos dados. Dizemos isso porque temos 

em mente que os propósitos comunicativos e o suporte do gênero são elementos 

que talvez em pouco tempo sejam determinantes para classificar as apresentações 

em slides como gêneros distintos.  
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