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/ Resumo / 
 
 

Neste início de século, as Apresentações em PowerPoint configuram-se como 
documentos complexos, sofisticados em termos de layout e cada vez mais 
disseminados em resposta a um novo cenário tecnológico e, particularmente, 
às novas versões do PowerPoint® lançadas sucessivamente desde 1984, 
quando o Presenter inaugurou o mercado e o uso de softwares de 
apresentação multimídia. A Apresentação em PowerPoint emergiu como 
gênero essencialmente ligado ao mundo do trabalho e às novas tecnologias, 
caracterizando-se por integrar imagens, palavras e outros elementos gráficos 
ou sonoros que se combinam e cooperam entre si no espaço da página para 
criar significados. Com o mesmo vigor que conquistam usuários há 27 anos, o 
software PowerPoint® e as onipresentes Apresentações em PowerPoint 
suscitam polêmicas ou questões de naturezas diversas em esferas diversas, 
inclusive no âmbito do ensino que põem em dúvida o seu valor pedagógico. 
Este estudo investiga a organização retórica de Apresentações em PowerPoint 
disponibilizadas em domínio público na Internet e particularmente voltadas para 
o ensino, ou PowerPoints Educativos, ancorando-se nas perspectivas dos 
estudos retóricos de gênero (MILLER, 2009; BAZERMAN, 2005);  da 
multimodalidade na semiótica social (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006; VAN 
LEEUWEN, 2005) e da Teoria da Estrutura Retórica – TER (MANN e 
TABOADA, 2009; MANN, MATTHIESSEN e THOMPSON, 1992; MANN e 
THOMPSON, 1988) e aplicando o framework de John Bateman (2008) para 
análise de documentos multimodais. Os resultados sinalizam que os 
PowerPoints Educativos:  a) variam dentro de um continuum entre um maior ou 
menor uso de recursos visuais na realização de sua organização retórica; b) 
apresentam de forma recorrente uma estrutura retórica centrada em relações 
que refletem o caráter pedagógico do gênero, sobretudo as de elaboração; e, 
finalmente, c) variam quanto à intensidade de uso do layout como recurso 
semiótico em si que sugere propósitos retóricos específicos.  
 

 

Palavras-chave: Retórica. Multimodalidade. Gênero. PowerPoint.  

 
 
 
 
 
 



 

/ Abstract / 
 

 

The PowerPoint Presentations have recently become complex documents, 
increasingly sophisticated in terms of layout and pervasive in multiple spheres 
of communicative activities in response to a new technological scenario and 
particularly to new versions of PowerPoint® launched in succession ever since 
1984, when the software originally named Presenter inaugurated the use of 
multimedia presentation software. The PowerPoint presentation emerged as a 
new genre essentially linked to the communicative practices in workplaces and 
new technologies, characterized by integrating images and other visual  and 
composite verbal-visual elements  that combine and cooperate within the page 
to create meanings. With the same energy and enthusiasm that have attracted 
users for 27 years, both the software and the presentation have raised several 
issues of varied nature in many spheres, including in educational sets, which 
calls into question its pedagogical value. This study investigates the rhetorical 
organization of PowerPoint Presentations aimed at teaching that are freely 
available to the public on the Internet and uses and draws on rhetorical studies 
of genre (MILLER, 2009; BAZERMAN, 2005), social semiotics view of 
multimodality (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006; VAN LEEUWEN, 2005), 
Rhetorical Structure Theory – RST (MANN & TABOADA, 2009; MANN, 
MATTHIESSEN & THOMPSON, 1992; MANN & THOMPSON, 1988) and John 
Bateman’s (2008) framework for the analysis of multimodal documents. The 
results indicate that the “Teaching PowerPoints”: a) vary within a continuum 
regarding the use of visual resources in carrying out their rhetorical 
organization, b) rely mostly on elaborations of information among all other 
rhetorical relations to express their rhetorical structure which might reflect the 
pedagogical nature of the genre, and finally, c) vary in the use of layout as a 
semiotic system itself to foregrounding or suggesting specific rhetorical 
purposes. 
 
 
Keywords: Rhetoric. Multimodality. Genre. PowerPoint. 

 
 
 
 
 
 
 



 

/ Resumen / 
 
 

En este inicio de siglo, las Presentaciones en PowerPoint se configuran como 
documentos complejos, sofisticados en términos de layout y cada vez más 
diseminados en respuesta a un nuevo escenario tecnológico y, particularmente, 
a las nuevas versiones del PowerPoint® lanzadas sucesivamente desde 1984, 
cuando el Presenter inauguró el mercado y el uso de softwares de presentación 
multimedia. La presentación en PowerPoint emergió como género 
esencialmente conectado al mundo del trabajo y a las nuevas tecnologías, 
caracterizándose por integrar imágenes, palabras y otros elementos gráficos o 
sonoros que se arreglan y cooperan entre sí en el espacio de la página para 
crear significados. Con el mismo vigor que conquistan usuarios, desde hace 27 
años, el software PowerPoint® y las omnipresentes Presentaciones en 
PowerPoint suscitan polémicas o cuestiones de naturalezas diversas en 
esferas diversas, incluso en el ámbito de la enseñanza que ponen en duda su 
valor pedagógico. Este estudio investiga la organización retórica de 
Presentaciones en PowerPoint disponibles en dominio público en la Internet y 
particularmente dirigidas a la enseñanza, o PowerPoints Educativos, 
apoyándose en las perspectivas de los estudios retóricos de gênero (MILLER, 
2009; BAZERMAN, 2005), de la multimodalidad, de la semiótica social (KRESS 
& VAN LEEUWEN, 2006; VAN LEEUWEN, 2005) y de la Teoría de la 
Estructura Retórica – TER (MANN & TABOADA, 2009; MANN, MATTHIESSEN 
& THOMPSON, 1992; MANN & THOMPSON, 1988) y aplicando el framework 
de John Bateman (2008) para análisis de documentos multimodales. Los 
resultados señalan que los PowerPoints Educativos: a) varían dentro de un 
continuum entre un mayor o menor uso de recursos visuales en la realización 
de su organización retórica; b) presentan de forma recurrente una estructura 
retórica centrada en relaciones que reflejan el carácter pedagógico del género, 
sobretodo las de elaboración; y, finalmente, c) varían respecto a la intensidad 
de uso del layout como recurso semiótico en sí que sugiere propósitos retóricos 
específicos.  
 
 
Palabras-clave: Retórica; Multimodalidad; Género; PowerPoint.  
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/ Introdução / 
 
 

As criações tecnológicas e o desenvolvimento científico vêm, ao longo 

dos séculos, marcando a história do homem e estendendo os limites do 

conhecimento. Mas, no caso especial da invenção da escrita, muito mais do 

que fixar um marco na trajetória humana, essa tecnologia fundou a própria 

história da humanidade. O período que, no tempo, precede imediatamente o 

aparecimento da escrita é dito, pois, pré-história. Não à toa, diz Richard 

Chartier (2007, p. 9) que o medo do esquecimento sempre obcecou as 

sociedades que, “para dominar sua inquietação, fixaram, por meio da escrita, 

os traços do passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos os 

textos que não deveriam desaparecer”. Na pedra, na madeira, no tecido, no 

pergaminho, no papel e em outros suportes inscreveu-se e, infelizmente, por 

vezes, apagou-se a memória dos tempos e dos homens. Com o advento da 

escrita, pois, proliferam-se na sociedade os registros escritos ou documentos1 

como artefatos2 semióticos produzidos e usados pelo homem para representar, 

comunicar e informar, ou seja, para construir sentido em suas práticas sociais. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que, com o advento dessa tecnologia, uma 

grande constelação de documentos em constante formação e expansão 

passou a abarcar um sem-número de gêneros textuais escritos, os quais, 

seguindo Bazerman (2005, p. 31), emergiam como “fenômenos de 

reconhecimento psicossocial”. 

A partir da segunda metade do Século XX, a humanidade vem 

testemunhando avanços tecnológicos galopantes, atrelados, ainda, à rapidez 

de acesso a essas inovações tecnológicas e às facilidades cada vez maiores 

de uso dessas novas tecnologias. Esse cenário configura-se mais definido e 

intenso nesse início de milênio, quando as pessoas convivem com mudanças e 

variações muito significativas nas formas habituais de produzir, distribuir e 

consumir documentos. Tudo isso concorre para a disseminação de 

                                                 
1 Por documento, estamos nos referindo a um registro escrito como tantos que se alastraram na sociedade 
com a invenção da escrita, seguindo Bateman (2008).  
2 O termo artefato é aqui compreendido como qualquer objeto produzido pelo homem com auxílio da 
tecnologia.  
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documentos complexos ou multimodais3, que remetem a documentos 

firmemente atrelados às novas tecnologias e assim denominados por integrar 

elementos de sistemas semióticos distintos na composição do texto4 e, 

sobretudo, por reconhecer (e usar) a espacialidade intrínseca da página como 

uma modalidade semiótica. No documento multimodal5 (BATEMAN, 2008), a 

simples distribuição da escrita verbal no espaço de uma página já estabelece 

relações de sentido com os outros elementos semióticos que constituem o 

espaço dentro do qual essa escrita aparece. O uso das novas tecnologias 

possibilita ou facilita ou amplia consideravelmente a composição da(s) 

página(s) de um documento multimodal, a qual “relaciona os sentidos 

representacionais e interativos em materiais visuais complexos que combinam 

texto e imagem – e talvez outros elementos gráficos –, e que estejam numa 

página ou na televisão ou ainda na tela de computador” (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 177). 

Essas mudanças assinalam, também, a proliferação de gêneros textuais 

relativamente novos e essencialmente ligados às novas tecnologias 

disponíveis. Nesse contexto, a combinação do computador e de softwares, por 

exemplo, configura-se como um gatilho poderoso para a disseminação de 

gêneros que evidenciam o “deslocamento” da escrita verbal da posição central 

que historicamente assumiu (ou que lhe foi atribuída) na representação e na 

comunicação pública, e pintam com novas cores o novo cenário social e 

semiótico nas sociedades letradas. Marcam, assim, a emergência de uma 

“nova escrita” de que nos fala Kress e van Leeuwen (2001), na qual a 

linguagem verbal tem seu papel mais reduzido no estabelecimento da 

textualidade, realizada também com a integração e cooperação de outros 

sistemas semióticos. Com relativa frequência e variada intensidade, esses 

gêneros incorporam imagens (desenhos, fotografias, gráficos), recursos 

tipográficos (bordas, caixas de texto, fontes, cor de fonte, negrito), elementos 

dinâmicos (figuras em movimento, animações) e sons. Daí que não se pode 
                                                 
3 Consideramos que qualquer texto cujos sentidos são produzidos através de mais de um código semiótico 
é multimodal (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 177). 
4 Utilizamos o termo texto em sentido amplo como evento multissistêmico (MARCUSCHI, 2008), 
incluindo aí elementos verbais, visuais, gráficos, de vídeo e de animação que podem ser criados, por 
exemplo, com o PowerPoint.    
5 Refere-se a documentos cujos sentidos são construídos da combinação de texto verbal, imagens e 
layout, produzidos com uma ampla variedade de novas tecnologias (softwares, celulares, computadores, 
caixas eletrônicos etc.) e a elas firmemente atrelados (BATEMAN, 2008). 
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prescindir dessas múltiplas semioses na análise do texto multimodal, porque 

elas exercem uma função retórica no texto, da mesma forma que, nos gêneros 

orais, não se pode abstrair os gestos, as inflexões e as expressões faciais do 

falante do significado da fala. Assim, reforçam Kress e van Leeuwen: 

 
A nosso ver, a integração de diferentes códigos semióticos é o 
trabalho de um código mais abrangente, cujas regras e sentidos 
provêem o texto multimodal com a lógica de sua integração. Existem 
dois desses códigos integradores: o código da composição espacial, 
[...] e o ritmo, isto é, o código da composição temporal. O primeiro 
opera em textos em que todos os elementos estão espacialmente 
coapresentados, por exemplo, pinturas, paisagens urbanas e páginas 
de uma revista. Já o último opera em textos que se processam ao 
longo do tempo, por exemplo, fala, música, dança (KRESS E VAN 
LEEUWEN, 2006, p. 177). 

 

Nas práticas sociais discursivas dos dias atuais, há um movimento 

natural, que acompanha as inovações tecnológicas e é por elas acelerado, na 

direção de gêneros que mais explicita e extensivamente usam múltiplas 

semioses (texto verbal, imagem e layout) para a expressão de seus conteúdos. 

Neles, os sentidos não são encontrados na contribuição isolada de uma 

modalidade semiótica particular, mas, apenas nas suas composições (LEMKE, 

1988). 

Um exemplo prototípico desses gêneros emergentes é a Apresentação 

em PowerPoint (APP).  A rapidez com que a APP venceu o percurso que vai de 

sua emergência dentro das práticas sociais das empresas até se tornar um 

fenômeno de reconhecimento social e emergir como gênero é um fato que não 

pode ser refutado. A explicação para tal trajetória vem na esteira do sucesso de 

um aplicativo, o PowerPoint®, que se propunha a facilitar e reduzir o tempo de 

preparação de apresentações visuais para reuniões de negócios, atrelado a 

outros avanços tecnológicos da década de 80, principalmente, o 

processamento de informações mediado por computadores pessoais (os PCs) 

e outros dispositivos de processamento de dados. Porém, o fato de a 

Apresentação em PowerPoint ter atendido satisfatoriamente a novas 

exigências retóricas, com vistas a propósitos comunicativos diferentes que 

surgiram no contexto sociocultural mais amplo, configurou-se, a nosso ver, 

como um fator decisivo para uma adesão significativa ao PowerPoint®, que 
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rapidamente tornou-se líder do mercado de softwares para apresentações 

visuais e popularizou as Apresentações em PowerPoint. 

A partir de sua inserção nas práticas sociais de empresas e 

profissionais, a Apresentação em PowerPoint firmou-se como uma estrutura 

organizadora das ações comunicativas no mundo do trabalho e, lá, emergiu 

como gênero. Posteriormente, deixou de ser exclusividade da esfera do 

trabalho e das profissões e modelo de apresentação de caráter comercial, ou 

seja, voltada principalmente para a “venda” de produtos ou ideias, para integrar 

uma gama de eventos comunicativos6 de naturezas diversas, em instâncias 

sociais diversas, inclusive na esfera educacional. 

Em seu estudo sobre gêneros discursivos do mundo do trabalho, Yates 

e Orlikowski (2007) definem e abordam a Apresentação em PowerPoint como 

um gênero do âmbito da oralidade “em que uma pessoa apresenta informações 

para uma audiência copresente, usando textos em PowerPoint projetados 

como auxílio visual. Isso porque assumem que o gênero Apresentação em 

PowerPoint, como toda estrutura social (GIDDENS, 1984, apud YATES e 

ORLIKOWSKI, 2007, p. 68), foi moldado no decorrer do tempo por múltiplas 

influências, prioritariamente pelo Business Presentation Genre (em português, 

gênero Apresentação de Negócios) e pelas possibilidades tecnológicas 

oferecidas por softwares para apresentação visual, especialmente pela 

“estrela” da Microsoft Corporation nesse nicho de mercado, o PowerPoint®. 

Neste sentido, a APP seria o resultado natural do processo evolutivo de um 

gênero oral já existente que, tendo mudado de modo tão extensivo com o 

tempo, levou à emergência de um novo gênero. As autoras procuram, no 

entanto, distinguir o gênero Apresentação em PowerPoint do texto de 

PowerPoint, ou arquivo de PowerPoint, ou, ainda, deck de slides de 

PowerPoint. Todo esse cuidado se justifica na medida em que o texto 

multimodal a que se referem é também denominado Apresentação em 

PowerPoint pelos informantes de sua pesquisa e pelo próprio software. A 

expressão “como um todo”, utilizada pelas autoras em “as expectativas sobre a 

forma das Apresentações em PowerPoint são centradas tanto na apresentação 

como um todo quanto no próprio texto do PowerPoint” (p. 68), sinaliza um 

                                                 
6 O evento comunicativo é aqui entendido como atividades, ou aspectos de atividades, que são 
diretamente governadas por regras ou normas de uso da fala (HYMES, 1986, p. 56). 
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panorama ainda instável à época, no que diz respeito ao gênero oral sob 

investigação e já aponta para a emergência de possíveis variantes. 

Hoje, sob outro cenário e em outro momento, quando aqui afirmamos a 

onipresença da APP na comunicação contemporânea, estamos nos referindo 

ao gênero produzido com o software PowerPoint®, intrinsecamente atrelado a 

novas mídias e tecnologias, que transita dentro do continuum entre oralidade e 

escrita (MARCUSCHI, 2001), na perspectiva mais ampla de escrita e de texto 

como evento multissemiótico. As APPs estão inseridas, hoje, em palestras, 

seminários, mesas-redondas, worshops, reuniões familiares, reuniões de 

trabalho, missas, cultos religiosos, aulas, defesas de teses e dissertações, 

entre outros. Além disso, passaram a ser produzidas com outros propósitos 

comunicativos e envolvidas em outros tipos de distribuição e de consumo, 

quando, por exemplo, são disponibilizadas para download de profissionais e 

estudantes em sites especializados na web, enviadas por e-mail ou, ainda, 

impressas e distribuídas como material original de leitura. 

Percebemos que há na literatura sobre o PowerPoint (YATES E 

ORLIKOWSKI, 2007; FARKAS, 2005; AMARE, 2006; entre outros), uma 

grande confusão de nomenclaturas. Apresentação em PowerPoint pode 

também designar o próprio evento comunicativo em que um expositor ou 

palestrante ou conferencista ou professor ou apresentador de seminário ou 

padre, qualquer que seja o caso, utiliza uma APP. Há no funcionamento da 

APP em eventos comunicativos uma evidente integração do texto verbal falado 

pelo apresentador do evento ao texto multimodal criado com o software 

PowerPoint® e a audiência precisa “orquestrar” os elementos verbais (falados) 

na exposição oral com os elementos verbais, as imagens e outros elementos 

visual-verbais complexos inscritos nos slides da APP que, por sua vez, se 

combinam e cooperam entre si no espaço onde estão distribuídos na APP 

para, assim, criar significados. Diante disso, frequentemente, encontramos 

referências a eventos, os mais diversos e distintos, como Apresentações em 

PowerPoint. Por exemplo, na esfera do ensino, não é raro uma aula expositiva 

em que o professor exibe uma APP ser denominada “Apresentação em 

PowerPoint”, o que se contrapõe à nossa abordagem de aula (ou seminário ou 

mesa-redonda ou conferência) como evento comunicativo (e de letramento), 
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um fenômeno mais geral que pode ter uma APP apenas como um de seus 

componentes (SAVILLE-TROIKE, 1982). 

Nesse contexto, escolhemos investigar a organização retórica de APPs 

que circulam na esfera educacional como um gênero do ensino. Especialmente 

atraídos pelo crescente espaço dedicado às semioses não-verbais que vêm se 

consolidando como um padrão recorrente no gênero, graças às potencialidades 

da tecnologia, abordamos a composição multimodal das APPs como estruturas 

retoricamente organizadas que combinam contribuições multissemióticas para 

alcançar objetivos comunicativos. Buscamos alguns exemplares 

disponibilizados em domínio público, em site da internet especializado no 

compartilhamento de APPs, em uma seção particularmente voltada para 

professores de diferentes disciplinas. Até onde é de nosso conhecimento, não 

há estudos sistemáticos até o momento que abordem o gênero APP com 

particular referência à sua organização retórica e ao quanto essa “estrutura” é 

mais ou menos visualmente construída. 

Defendemos, alinhados com Bateman (2008), que a organização 

retórica é uma dimensão de análise relevante e útil para se avançar na 

caracterização do gênero, porque está intrinsecamente atrelada ao seu 

propósito comunicativo, acrescentando às contribuições dos elementos 

individuais nele presentes (verbais, gráficos, tabelas, etc.) a possibilidade de 

uma unidade retórica que dá suporte a tal propósito. Partindo da premissa de 

que as combinações de elementos numa APP são significativas, ou seja, 

sinalizam relações de sentido entre esses elementos, a análise retórica oferece 

uma visão explícita e detalhada das relações retóricas entre o conteúdo 

expresso por esses elementos e seus propósitos comunicativos, ou seja, as 

contribuições feitas pelos elementos constitutivos da APP, independentemente 

de suas modalidades semióticas, para os propósitos comunicativos pretendidos 

da APP como um todo. 

A partir desse foco, analisamos a relação entre layout e retórica nas 

APPs, partindo do princípio de que a distribuição espacial de elementos nas 

páginas de uma APP em si estabelece relações de sentido adicionais entre o 

conteúdo expresso, o que já é uma ideia consensual nos estudos sobre 

multimodalidade. Esse ponto de vista sobre nosso objeto de estudo se justifica 

na medida em que o layout desempenha um papel relevante no design de 
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documentos multimodais de uma forma geral e, particularmente, na APP, como 

recurso que integra espacialmente diversos elementos de semioses diversas 

para construir sentidos no texto. O software PowerPoint®, nesse aspecto, se 

notabiliza entre outros aplicativos também por disponibilizar opções de layout 

pré-formatadas, com regras de uso e propósito retórico explicitamente 

sugerido, configurando e consolidando o layout como uma modalidade 

semiótica per si nas APPs. Assim, algumas relações são visualmente 

comunicadas independentemente dos significados linguísticos ou “logicamente” 

apresentados. Simplesmente, o layout exibido carrega consigo uma informação 

adicional para a interpretação do documento pelo leitor. 

Além disso, como bem ressalta Bateman (2008), sem esse nível de 

descrição seria difícil explicar algumas decisões tomadas na seleção e 

distribuição espacial de elementos em documentos multimodais, ainda que 

essa distribuição tenha que ser considerada, também, em termos das 

restrições de canvas7 (ou suporte físico) aplicáveis, como, por exemplo, o uso 

de grids e de outras propriedades da página ou tela. Um layout pode 

fortemente sugerir que certos elementos, por formarem um agrupamento visual 

(ou visual cluster), também compartilhem uma mesma função retórica, o que 

pode não ser compatível com a organização retórica pretendida. Da mesma 

forma, não podemos simplesmente posicionar elementos junto uns dos outros 

como um agrupamento, porque acreditamos que esses elementos se 

relacionam funcionalmente de algum modo: isso precisa ser visualmente 

apoiado nas configurações espaciais em evidência na página. Bateman (2008, 

p. 115) justifica o seu modelo, que trata separadamente as duas perspectivas 

(do layout e retórica), reforçando que “agrupamento visual e agrupamento 

retórico não necessariamente se alinham, mesmo em documentos com bom 

design”. 

Entendemos, também, que há espaço para se avançar na compreensão 

do funcionamento da Apresentação em PowerPoint como material didático8 e 

que nossa investigação pode lançar luzes nessa direção. Avançar no sentido 

de buscar evidências de que esse texto multimodal particular, quer seja em 

                                                 
7 Optamos por não traduzir o termo canvas, pois assim é utilizado por publicitários e designers. 
8 Entendemos por material didático todo objeto produzido ou adaptado para uso em situações escolares de 
ensino-aprendizagem.  
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meio eletrônico quer seja em meio impresso, integra o repertório de “gêneros 

do ensino”9, isto é, não apenas estão presentes na sala de aula, mas que são 

relevantes no âmbito do discurso pedagógico. 

Por um lado, há um consenso hoje em torno da importância atribuída ao 

ensino através de “palavras e imagens”, reforçado por estudos desenvolvidos 

nas áreas da psicologia cognitiva e da educação (MAYER, 2009). Esses 

estudos propõem que se aprende melhor com a integração de formas verbais e 

visuais do que apenas com o uso isolado de formas verbais. Também nessa 

linha, Dionisio (2005) defende que professores e produtores de material 

didático hoje estão convencidos de que imagens “ajudam” a aprendizagem. 

Para Moita-Lopes e Rojo (2004, p. 38), a demanda por letramentos 

multissemióticos nas práticas sociais, “têm transformado o letramento 

tradicional (da letra) em um tipo de letramento insuficiente para dar conta dos 

letramentos necessários para agir na vida contemporânea”. Neste aspecto 

particular, o nosso objeto de estudo oferece possibilidades, ao que 

denominamos affordances10, de o professor abarcar todo o cenário multimodal 

disponível (textos verbais escritos e falados, elementos gráficos estáticos, 

como fotos e mapas, e elementos gráficos dinâmicos, como animações e 

vídeo) na materialização de suas estratégias didáticas, além de se configurar 

como uma estrutura organizadora para sua fala e um suporte confiável para 

sua memória em suas exposições orais. 

Por outro lado, embora exista o reconhecimento da coexistência (e 

utilização efetiva) no interior do universo escolar de instrumentos de ensino-

aprendizagem que estabelecem com o livro didático relações de concorrência 

ou de complementaridade, “a atenção dispensada pelos pesquisadores e 

demais interessados no campo continua quase que exclusivamente devotada 

ao livro didático, em detrimento dos demais tipos de materiais didáticos” 

(CHOPPIN, 2004), o que, para Rojo (2006, p.12), “parece mostrar uma atitude 

pouco reflexiva”. Nesse âmbito, as lacunas ainda não preenchidas por estudos 

que investiguem o funcionamento da APP só reforçam argumentos que põem 
                                                 
9 Sobre gêneros do ensino (Teaching Genres), ver Rockwell (2000). 
10 O conceito de affordance, cunhado e desenvolvido por James Gibson (1986), é pinçado de sua área do 
conhecimento original, a psicologia, para nos ajudar aqui a entender e explicar melhor a relação entre 
tecnologia e gênero, e aponta para o que fornece ou proporciona o meio ou a tecnologia. É um modo útil 
para pensar as potencialidades e restrições retóricas específicas a um meio de comunicação ou uma 
tecnologia. (MILLER, 2009, p. 115). 
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em dúvida o seu valor pedagógico, no sentido de sua capacidade real de atingir 

os objetivos propostos pelos professores quando utilizados como material 

didático. Todos esses pontos elencados apontam para a relevância também 

pedagógica do nosso objeto de estudo. 

Assumimos, aqui, embasados nos Estudos Sociorretóricos de Gênero11 
(MILLER, 2009; MARCUSCHI, 2002; BAZERMAN 2005; DEVITT, 2004; 

BERKENKOTTER e HUCKIN, 1995; e outros), que a APP é um gênero, porque 

compreendemos gêneros como “fenômenos de reconhecimento psicossocial 

que são parte de processos de atividades sociais organizadas” (BAZERMAN, 

2005, p. 31). Essa abordagem desloca a forma ou a substância do discurso do 

centro dos estudos sobre gênero para focalizar na ação retórica que o discurso 

realiza. Dessa forma, as ações retóricas recorrentes que emergem em 

situações recorrentes, cujas natureza e estrutura apresentam-se tipificadas, 

podem ser representadas por gêneros. Tal compreensão de gênero pode nos 

ajudar a “explicar a maneira como encontramos, interpretamos, criamos e 

reagimos a textos particulares”, mas só é uma classificação retoricamente 

sólida se verdadeiramente “reflete a experiência retórica do povo que cria e 

interpreta o discurso”, destaca Miller (2009, p. 22). 

Consideramos, também, que gêneros distintos têm diferentes potenciais 

para criar vários tipos de sentidos e que nem todos esses sentidos podem ser 

expressos em todos os gêneros, o que nos leva a necessariamente considerar 

o gênero em relação as suas affordances semióticas. Além disso, como uma 

ação social, histórica e socialmente situada, que admite fluidez – mudanças no 

tempo e variações nos usos correntes –, mostra-se coerente com o modelo de 

Bateman (2008) para análise de gênero na constelação de documentos 

multimodais que adotamos para fundamentar a análise das APPs. 

Numa perspectiva multidisciplinar, lançamos mão dos arcabouços 

teórico-metodológicos oferecidos também pelos estudos sobre multimodalidade 

na perspectiva da Semiótica Social (KRESS, 2003; KRESS e VAN LEEUWEN, 

2001; 2006; VAN LEEUWEN, 2005; etc.) e dos modelos de análise retórico-

visual, aplicados à apresentação visual de páginas ou telas, propostos 

principalmente por Wysocki (2004) e por Bernhardt (2004), sempre que esses 

                                                 
11 Esses estudos são também denominados por Bawarshi e Reiff (2010) Rhetorical Genre Studies 
(RGS), em português, Estudos Retóricos de Gênero.  
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aportes nos ajudem a compreender o papel dos elementos verbais e não 

verbais e de sua distribuição espacial nos sentidos visualmente comunicados. 

Assim, reconhecendo a APP como um gênero “nativo” de uma 

tecnologia onipresente, o Powerpoint®, cujas affordances possibilitam o uso, 

em maior ou menor extensão, da espacialidade da página como modalidade 

semiótica em si, a nossa pesquisa busca responder de que maneira se 

expressa a organização retórica em APPs educativas disponibilizadas em 

domínio público. 

Inserida nas práticas escolares, a Apresentação em PowerPoint assume 

um função sociocomunicativa diferente daquela que exerce em outras esferas 

e em outras práticas sociais, aliás, duas funções que, de tão imbricadas, 

raramente são pensadas de forma isolada quando se trata do discurso 

pedagógico: a de apresentar conteúdos e a de didatizar esses conteúdos de 

forma a torná-los mais compreensíveis. Neste sentido, a APP funciona como 

material didático e é uma Apresentação em PowerPoint educativa ou, ainda, 

um PowerPoint Educativo. Partimos da hipótese de que o PowerPoint 

Educativo apresenta características peculiares ao funcionar como material 

didático que não são do livro didático, da apostila ou de outro tipo de material 

didático usado pelo professor, entre outras razões, porque a própria tecnologia 

deixa marcas significativas no gênero e as affordances semióticas da APP 

possibilitam que a didatização de conteúdos ocorra de forma “ricamente” 

multimodal. Na mesma linha de raciocínio, a estrutura retórica das APPs 

educativas pode revelar particularidades, como, por exemplo, algumas relações 

retóricas recorrentes, possivelmente, em razão do propósito comunicativo mais 

geral, da peculiaridade do conteúdo e da maior (ou menor) centralidade do 

papel dos recursos visuais/espaciais na sua expressão. 

Assim, os objetivos que organizam a pesquisa são os seguintes: 

 

1. Objetivo Geral: 

 

Descrever de que maneira a organização retórica é expressa nas 

APPs educativas disponibilizadas em domínio público, ou seja, como 

elementos verbais e não verbais se encontram significativamente 

relacionados a outros elementos nessas APPs. 
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2. Objetivos Específicos: 

 

I. Analisar a organização retórica expressa nas APPs, no que diz 

respeito às relações retóricas utilizadas para combinar os 

elementos verbais e não verbais que materializam os seus textos. 

 

II. Investigar o quanto essa “estrutura retórica” é visualmente 

construída e expressa. 

 

III. Analisar a relação entre a organização retórica da APP e as 

relações de sentido comunicadas visualmente pelo layout. 

 

A problematização do tema e os objetivos aqui propostos focalizam a 

investigação na estrutura retórica do PowerPoint Educativo. Diante do caráter 

exploratório da pesquisa que empreendemos, representam um passo na 

construção de um conhecimento mais amplo sobre o gênero, que pede, 

necessariamente, estudos complementares sobre as demais dimensões de 

organização de uma Apresentação em PowerPoint e a ampliação do universo 

de exemplares. Porém, cada passo nesse sentido é essencial para uma melhor 

compreensão do gênero, suas funções e possibilidades de desenvolvimento, 

tangenciando questões mais amplas sobre tecnologia e sua relação com a 

essência material dos textos; a flexibilidade e o dinamismo dos gêneros; e a 

construção do conhecimento em cenário de profusa multimodalidade, para citar 

apenas algumas. 

A organização do corpus, a definição dos procedimentos metodológicos 

e suas justificativas foram assim conduzidos: 

O corpus desta pesquisa é constituído por APPs disponibilizadas no site 

<http://www.slideshare.net>. O Slideshare é o maior site de compartilhamento 

de apresentações visuais, documentos e arquivos em PDF, com número de 

acessos crescente e, hoje, acima de 17 milhões de acessos por mês. 

Caracteriza-se como uma comunidade profissional que regularmente vê 

apresentações, posta comentários no site sobre elas, elege as suas 

apresentações favoritas e pode fazer download do conteúdo. Segundo o 
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próprio site, esses conteúdos espalham-se de forma “viral” por meio de blogs e 

redes sociais, tais como o LinkedIn (mais ligada ao mundo do trabalho), o 

Facebook, o Orkut  e o Twitter. Organizações ou indivíduos podem fazer 

upload de seus documentos no Slideshare para compartilhar ideias, pública ou 

privadamente, fazer contatos com pessoas que têm interesses profissionais 

comuns e gerar frentes de negócios. Qualquer indivíduo pode ver 

apresentações de seu interesse e fazer o download da versão original, 

bastando para isso se cadastrar e obter uma senha de acesso. Os temas de 

interesse no site encontram-se separados em grandes categorias, tais como 

Tecnologia, Publicidade, Entretenimento e Educação. Dentro da categoria 

Educação, é possível pesquisar por sub-áreas como, por exemplo, “aulas de 

química”. Na seção “Sobre o Slideshare”, o site dirige-se a seu público-alvo, 

entre eles os professores, com perguntas do tipo: “Você é um professor que 

busca compartilhar suas aulas?”. 

Nosso interesse em utilizar esse site como fonte de coleta de dados para 

o corpus reside nos seguintes aspectos: a) as apresentações são de domínio 

público; b) é possível ter a informação precisa sobre quantas pessoas viram 

aquela apresentação, assim como o número de downloads realizados; c) é 

possível saber a data em que o upload foi feito, ou seja, há quanto tempo a 

apresentação está disponibilizada no site. Como o usuário do site pode ver a 

apresentação toda e só depois decidir se faz ou não o download do arquivo (o 

número de acessos é bem superior ao número de downloads), presumimos 

que fazer um download é um indício de que o usuário pretende usar de alguma 

forma aquela apresentação, ou como modelo ou na sua configuração original, 

em parte ou integralmente. 

Para os propósitos dessa investigação de caráter qualitativo e 

exploratório, limitamos o corpus em 2 (duas) APPs, que se desdobram em 34 

(trinta e quatro) slides ou, nos termos de Bateman (2008), “páginas 

multimodais”, de acesso público e hospedadas no site Slideshare, dentro da 

categoria Educação, cujos uploads foram feitos entre julho e dezembro de 

2009. Entre as possibilidades apresentadas por esse filtro inicial, selecionamos 

APPs que apresentavam downloads registrados, inseridas em dois cursos 

distintos e, ainda, que permitissem a identificação de seus produtores como 

professores. Além disso, escolhemos APPs nas áreas de química e 
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matemática, conforme o Quadro 1, porque nos sentimos suficientemente 

familiarizados com esses conteúdos para desenvolver as análises, apoiados 

em conhecimentos adquiridos como discente do curso de Engenharia Química 

(UFPE), ainda no início de nossa formação acadêmica. 

 
Quadro 1 - A configuração do corpus 

Identificação APP1 APP2 

Tema da 
apresentação O Petróleo Equações de 1º grau 

Mês/ano do 
upload 07/2009 09/2009 

Acessos 4.546 1.064 

Nº de  
downloads 92 19 

Nº de páginas 23 11 

Página de 
abertura 

 

 
 

 

 

 

Finalmente, a coleta de exemplares vinculados a dois cursos diferentes 

(química e matemática) se justifica diante da hipótese de que a natureza 

particular do conteúdo e a forma como ele é discutido em cada área de 

conhecimento possam concorrer para alguma variação no uso de relações 

retóricas ou, ainda, na sua realização textual através de recursos verbais e não 

verbais de um curso para o outro. 

Para analisar as APPs do corpus, lançamos mão de um modelo analítico 

coerente com as linhas teóricas que apoiam nossa pesquisa. Neste sentido, 

encontramos na proposta de análise sistemática de documentos multimodais 

de John Bateman um framework adequado para analisar as APPs, pois seu 

modelo, Genre and Multimodality Model (modelo GeM), baseia-se exatamente 
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nos conceitos correlatos de documento, gênero e multimodalidade. Sobre firme 

base empírica, o modelo procura aprofundar a análise dos documentos 

multimodais, cada vez mais complexos e sofisticados nos dias de hoje, de 

forma a responder “como os elementos de uma página estão funcionando e 

revelar qual gama de possíveis variações e de significados é essa”. Vamos, 

portanto, assumir que o gênero APP integra essa grande constelação de 

documentos multimodais ou “documentos constituídos de uma ou de um 

conjunto de páginas, onde imagens e outros elementos visuais e verbais 

encontram-se integrados em uma única composição de layout” (Bateman, 

2008, p. 107). 

A partir da constatação de que um documento pode ser analisado sob 

perspectivas diversas – estrutural, visual-perceptual, funcional, do conteúdo 

lógico, entre outras – e que cada uma delas oferece insights diferentes sobre 

sua construção, Bateman (2008) propõe reunir todos esses níveis de análise 

na direção do tratamento explícito de qualquer documento multimodal como um 

artefato semiótico de múltiplas camadas. Tais “camadas” constituem o 

framework do modelo de análise proposto pelo autor e podem ser 

caracterizadas de acordo com os tipos de elementos que identificam: a) 

camada básica – identifica todos os elementos fisicamente presentes na 

página; b) camada de layout – identifica as unidades de layout, em termos de 

agrupamentos, aproximação espacial, relações espaciais mútuas e 

propriedades de formatação e disposição (layout); c) camada retórica – 

identifica segmentos que expressam relações retóricas entre o conteúdo 

expresso e seus propósitos comunicativos; d) camada de navegação – 

constituída de elementos que explicitamente contribuem para o acesso e a 

navegação na página; e, finalmente, e) camada genérica – compreende 

agrupamentos de elementos constitutivos das outras camadas e reconhecidos 

como configurações distintivas de determinados gêneros. 

Na análise, as etapas preparatórias iniciais são invariavelmente as 

mesmas qualquer que seja o corpus em que se aplica o Modelo GeM. 

Procedemos, pois, à análise das APPs, tomando como ponto de partida a 

camada básica do Modelo GeM. Inicialmente, identificamos visualmente todos 

os elementos distintos que ocorrem em cada um dos slides que compõem a 

APP, os quais definem um conjunto ou inventário de “unidades básicas”. Trata-
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se de uma etapa simples, porque consiste apenas em preparar uma lista com 

todas essas unidades básicas devidamente rotuladas para referência, mas ao 

mesmo tempo fundamental, porque a partir das unidades básicas são 

construídas as principais estruturas da APP. 

Em seguida, as análises se desenvolvem de forma independente em 

cada slide de acordo com a sua decomposição visual (isto é, sua estrutura de 

layout) e, finalmente, a organização retórica da APP como um todo é analisada.  

Assim, uma unidade básica pode ser observada, por um lado, na perspectiva 

de sua organização visual/espacial como uma unidade de layout e, por outro 

lado, numa perspectiva semântica, como um signo. A organização retórica não 

se restringe a slides individuais, mas à APP como um todo, embora seja 

constituída por elementos que também ocorrem como elementos de layout nos 

slides (BATEMAN, DELIN e HERSCHEL, 2007). 

Assim, diante dos objetivos já postos, focalizamos prioritariamente a 

organização retórica das APPs, utilizando as informações apreendidas nos 

demais níveis de análise para subsidiar as análises. 

No nível da estrutura retórica, identificamos uma gama de relações de 

sentido estabelecidas por elementos que constituem uma APP (e entre eles) 

com vistas a seus propósitos comunicativos. Como nas demais camadas, 

inicialmente, definimos um conjunto de unidades sobre as quais se 

estabelecem as relações retóricas. Apesar de essas unidades retóricas serem 

independentes de outras unidades definidas nos demais níveis de análise, elas 

podem ser correlacionadas através das unidades básicas, o que nos permite 

ligar a organização retórica aos elementos físicos que sustentam essa 

organização. Isso acontece quando elementos básicos contribuem diretamente 

no conteúdo de uma APP e estão a serviço de seus propósitos comunicativos, 

constituindo a sua Estrutura Retórica. Nesse caso, eles são associados a 

segmentos retóricos identificados e propostos pela Rhetorical Structure Theory 

(RST) ou, em português, Teoria da Estrutura Retórica (doravante, TER), com 

base nos estudos desenvolvidos por Bill Mann, Sandy Thompson e Christian 

Matthiessen (1992, 1988). Para a TER, o analista do texto (ou observador) 

encontra-se numa posição semelhante à do leitor, de maneira que as 

combinações de elementos e as relações de sentido que ele considera 

plausíveis (que o autor considerou plausíveis) são geralmente plausíveis 
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também para o leitor. A análise retórica aqui proposta é, então, uma estrutura 

definida sobre unidades básicas da TER, utilizando relações retóricas 

estendidas. Essa estrutura, em linhas gerais, é criada nas seguintes etapas: 

 

1. Decomposição da APP em segmentos retóricos, definidos em termos 

de suas contribuições diretas para o conteúdo e os propósitos 

comunicativos da APP. 

 

2. Transformação da decomposição em uma estrutura hierárquica 

definida sobre unidades básicas da TER, utilizando relações retóricas 

estendidas. 

 

Essa estrutura é apreendida, discutida e explicada ao longo da análise 

das APPs que constituem o corpus, consoante o objetivo mais geral que nos 

propomos a alcançar. Além disso, como partimos da premissa de que as 

configurações visuais/espaciais são também relevantes na construção dos 

significados expressos no gênero (e não apenas o conteúdo expresso), 

relacionamos algumas dessas configurações, explicitadas na estrutura de 

layout, com extratos correspondentes da organização retórica. Assim, foi 

possível sinalizar pontos de possível divergência entre as duas organizações, o 

que aponta para áreas potencialmente problemáticas para os leitores (o 

objetivo específico 3º, p. 29). 

Finalmente, exploramos nos exemplares analisados a escolha de 

modalidades de apresentação dos itens do conteúdo (o objetivo específico 2º, 

p. 29), porque sugerimos que a APP, como um gênero emergente em um 

cenário de profusa multimodalidade e ligado à maior referência em software 

para apresentações visuais, naturalmente, gerava expectativas em torno de 

uma tendência maior de apresentar uma diversidade de informações em uma 

variedade de semioses, apoiados, por exemplo, em Wysocki (2004, p. 124): 

 
Alguns textos, como os textos acadêmicos, tentam ‘esconder’ sua 
visualidade: de um leitor dessas páginas não se espera que esteja 
atento ao layout da página ou aos tipos de fonte usados (...). 
Enquanto isso, esperamos que outros textos – gibis, livros infantis, 
páginas na web – destaquem ou até celebrem sua visualidade, 
usando múltiplas fontes e muitas cores e tipos diferentes de imagens 
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e arranjos visuais. Associar tipos particulares de arranjos visuais a 
diferentes gêneros escritos significa que os arranjos visuais realizam 
uma parte do trabalho que é do gênero. 

 

Nesse olhar sobre as APPs educativas, buscamos ocorrências que 

sinalizassem o controle ou restrição exercidos pelo gênero sobre escolhas 

“teoricamente” autônomas de organização retórica, de uso de recursos 

multimodais, de estrutura de layout. A mesma compreensão de gênero como 

ação recorrente e significativa, “baseada na prática retórica, nas convenções 

de discurso que uma sociedade estabelece como maneiras de agir junto”, 

segundo Miller (2009, p. 41) – bem distinta da compreensão de gênero apenas 

como conjunto de traços textuais –, também concorre para relativizar a 

liberdade do produtor e para mostrar, nas APPs, que na espacialidade da 

página ou do slide nem tudo cabe e nem tudo é possível.  Bateman, Delin e 

Henschel (2007, p. 154) reforçam essa perspectiva ao afirmarem que “em 

casos como esse se busca a variável de controle em uma noção estendida de 

gênero”. Na nossa análise, consideramos o gênero como um framework de 

peso para descobrir se havia consistências nos PowerPoints Educativos que 

fossem além dos elementos característicos mais óbvios que já reconhecemos 

neles. E assim voltou-se para a retórica e a multimodalidade dos PowerPoints 

Educativos o nosso interesse de pesquisa. 

Diante do exposto, organizamos a presente tese em três capítulos, 

assim distribuídos: 

No Capítulo 1, “O surgimento do PowerPoint e a propagação das 

apresentações visuais”, traçamos um panorama geral de nosso objeto de 

estudo. O que é uma Apresentação em PowerPoint? Que percepções sobre 

suas características e funcionamento podem ser encontradas na literatura 

acerca do tema? Apresentamos um resgate sócio-histórico do onipresente 

software PowerPoint® e da emergência da APP como gênero que, ao longo do 

tempo e a partir da diversificação de usos, passou a ser produzido, distribuído 

e consumido para atender aos mais diversos propósitos comunicativos e 

exigências. 

No Capítulo 2, “As bases teóricas e conceitos relacionados”, 

aprofundamos a discussão sobre as escolhas teóricas e metodológicas que 

fundamentam a análise do objeto de estudo desta tese. Basicamente esses 
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aportes teóricos de que lançamos mão têm relação com as bases sobre as 

quais o Modelo GeM foi construído e que estão fundamentadas na interseção 

dos conceitos de documento, gênero, multimodalidade e retórica. Além disso, 

abordamos os princípios que norteiam o framework de Bateman (2008) para a 

análise multimodal de gêneros. 

No Capítulo 3, “O funcionamento retórico e multimodal de PowerPoints 

Educativos”, apresentamos as análises dos PowerPoints Educativos que 

integram o corpus desta pesquisa, na perspectiva do Modelo proposto por 

Bateman (2008). Através desse framework damos alguns passos adiante na 

direção de uma melhor compreensão das Apresentações em PowerPoint 

utilizadas em situações de ensino, a partir do foco particular em seu 

funcionamento retórico e multimodal ligado ao propósito que é ensinar e 

construir conhecimento. 
Finalmente, em capítulo reservado às Considerações Finais, fazemos 

uma síntese dos resultados da pesquisa e de como poderão contribuir para 

ampliar o conhecimento acerca da organização retórica das APPs, sua relação 

com a distribuição espacial das informações e o uso de recursos multimodais 

na didatização dos conteúdos, buscando lançar luzes sobre as potencialidades 

didáticas que as APPs oferecem aos professores como gênero do ensino. 
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/ 1 / 

O surgimento do powerpoint e a 

propagação das apresentações visuais  
 

 

Por trás de um grande sucesso comercial na área de softwares para 

apresentações visuais, o PowerPoint®, houve uma ideia criativa, uma 

necessidade das organizações, um projeto bem elaborado, uma equipe de 

desenvolvedores competentes, o investimento e a estrutura técnica e 

comercial da Microsoft®. Mas a rapidez com que a Apresentação em 

PowerPoint venceu o percurso desde a sua emergência até se tornar um 

fenômeno de reconhecimento social só pode ser explicado no contexto mais 

amplo dos grandes avanços tecnológicos que o mundo vem testemunhando 

e da verdadeira revolução na área da comunicação que vimos 

experimentando nas últimas duas ou três décadas. 

Um dos efeitos dessa revolução foi uma grande guinada que se 

operou no cenário das interações humanas, quando outras formas de 

representar e comunicar adquirem uma proeminência que desconstrói a 

ideia de modalidade protagonista atribuída à palavra escrita e falada. A 

partir daí, muitos conceitos vêm sendo revistos e ampliados – de leitura, de 

escrita, de texto, de letramento etc., e teorias centradas apenas na fala e na 

escrita não mais dão conta de nossas interações. Desde sempre, em nossas 

práticas sociais, mesmo quando conversamos uns com os outros, não 

somos apenas seres falantes, somos também seres visuais. E cada vez 

mais visuais, em um cenário cada vez mais multimodal. 

Dentro desse cenário, e em razão dele, a Apresentação em 

PowerPoint emergiu nas práticas comunicativas do mundo do trabalho como 

um documento multimodal produzido com o software PowerPoint. Esse 

documento passou a circular em reuniões de negócios, conferências, 

palestras e outras atividades comunicativas no âmbito de atuação dos 

profissionais e das empresas e, com o tempo e, diga-se de passagem, não 
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muito tempo, ganhou forte adesão e reconhecimento dos seus usuários, 

certamente porque atendia satisfatoriamente às novas exigências desse 

novo momento cultural. A APP configura-se, portanto, como um gênero 

textual12, cujo uso influenciava as práticas comunicativas das pessoas. 

Rapidamente a APP extrapolou as fronteiras do mundo do trabalho 

para popularizar-se em outras esferas de atividade social, como 

universidades, escolas, órgãos governamentais e igrejas, passando a ser 

produzido, distribuído e consumido em outras situações comunicativas, a 

atender outras exigências, com vistas a propósitos comunicativos diferentes. 

Essa trajetória que ignorou fronteiras tem muito a ver com a capacidade das 

pessoas de adaptar e improvisar no uso de estruturas organizadoras, como 

os gêneros, e com a capacidade dos gêneros de mudar e variar. 

Na comunidade acadêmica, por exemplo, a APP já se configura como 

um tipo de discurso ou ação comunicativa que possibilita e restringe 

múltiplas interações sociais (por exemplo, entre pesquisadores e seus 

pares, professores e alunos etc.) que são primordiais para a produção e 

transmissão de conhecimento. A maioria desses atores sociais demonstram 

familiaridade com marcadores (em inglês, bullets), listas numeradas, Clip-

Art, formas geométricas e elementos gráficos SmartArt que entram na 

composição dos slides como representações visuais, os quais, embora não 

sejam particulares do gênero, são usualmente associadas a ele. 

Quando nos referimos à Apresentação em PowerPoint como um 

gênero dentro da constelação de documentos multimodais, demos um passo 

decisivo na definição do nosso objeto. Assumimos que APP denomina o 

texto multimodal sobre um tópico específico que é elaborado a partir do 

software Microsoft PowerPoint. Neste sentido, a APP consiste em um 

número variável de slides que se configuram como páginas individuais e 

podem conter texto verbal escrito, imagem, diagrama, tabela etc., cuja 

distribuição espacial na página provavelmente carrega consigo significados 

que vêm das relações semânticas entre os conteúdos apresentados. A 

utilização do termo slide pelo aplicativo e por seus usuários não é inédita e, 

sobretudo, preserva a relação entre uma tecnologia que se tornava obsoleta, 

                                                 
12 As noções de documento e de gênero subjacentes à presente discussão e que norteiam esta tese serão 
aprofundadas mais adiante, no Capítulo 2.   
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os projetores de slides de 35 mm, e as inovações tecnológicas que 

emergiam de forma acelerada e extensiva, dominando o mercado produtor, 

consumidor e distribuidor de apresentações visuais: o software PowerPoint, 

os projetores multimídia e os computadores portáteis. Esses slides, por sua 

vez, podem circular em várias mídias: podem ser exibidos na tela do 

computador ou impressos em papel ou, ainda, exibidos em um anteparo de 

maiores dimensões (telão, quadro branco, parede, por exemplo) com o uso 

de um projetor multimídia. 

Ao longo desse capítulo, vamos perceber que não há consenso 

quanto a uma definição. Por exemplo, Apresentação em PowerPoint pode 

também designar o próprio evento comunicativo em que se utiliza os slides 

criados com o PowerPoint ou, ainda, ser estudada como um gênero do 

âmbito da oralidade (YATES e ORLIKOWSKI, 2007; MYERS, 2000). Mas 

vamos perceber também que as referências feitas à APP como um gênero 

ou evento comunicativo do âmbito da oralidade ocorrem em situações em 

que se encontra inserida em outro gênero ou evento, como, por exemplo, 

uma palestra, uma aula, um seminário ou uma missa. Mas é preciso 

considerar que a intergenericidade é um traço constitutivo de diversos 

gêneros orais e escritos (exposição oral, relato, sermão, propaganda etc.). 

Na perspectiva de gênero como ação social, se um padre está fazendo um 

sermão e, levado por propósitos práticos, decide apresentar informações ou 

ideias através de slides de PowerPoint, reconhecemos que naquele sermão 

se desenvolve uma ação comunicativa tipificada constitutiva do próprio 

sermão, que se configura como uma Apresentação em PowerPoint. 

Entendemos que não cabe afirmar, por exemplo, que, naquela situação 

específica, se desenvolve uma única ação comunicativa significativa, um 

único gênero ou evento, um sermão com “um texto de PowerPoint”. Da 

mesma forma que um resumo não deixa de ser um resumo quando circula e 

funciona numa exposição oral. 

Quando se escreve, por exemplo, “Dicas para criar apresentações 

com a ferramenta que está moldando a linguagem de executivos e 

acadêmicos”, como no lide de artigo de Edgard Murano para a revista 

Língua Portuguesa, a palavra apresentação não remete a um gênero oral, 

mas ao texto multimodal inscrito em um conjunto de slides e tecido com a 
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ferramenta PowerPoint®, chamado Apresentação em PowerPoint. Aliás, 

muito da polêmica em torno da popularidade do aplicativo da Microsoft, os 

prós e contras, se referem a esse texto particular, à chamada “gramática do 

PowerPoint” para uns, ao “estilo cognitivo do PowerPoint” para outros, ou, 

ainda, à “lógica powerpointiana”. 

Se, por um lado, observamos que existe e persiste uma compreensão 

da APP que nos parece equivocada na literatura sobre o tema e também 

nas práticas cotidianas, por outro lado, concordamos com Yates e Orlikowski 

(2007) que isso resulta do processo em que textos se desvinculam de seus 

propósitos e contextos originais, gerando certa instabilidade, tensão e 

ambiguidade com relação às expectativas e aos usos do gênero. 

Entendemos que não se apagam as “marcas cromossômicas” que os 

gêneros carregam de suas origens, mas vistos não apenas como formas, 

eles são flexíveis e dinâmicos para mudar, diacronicamente falando, e para 

variar, na perspectiva sincrônica, em seus aspectos constitutivos (DEVITT, 

2004). Os puristas podem até dizer que o seminário acadêmico, por 

exemplo, transfigurou-se, tornou-se uma apresentação “acadêmico-

comercial” em razão dodo uso do PowerPoint® e da Apresentação em 

PowerPoint, mas isso não se sustenta se as pessoas, no âmbito da 

comunidade e da cultura, não os reconhecem dessa forma. Talvez esses 

descompassos e a simplificação excessiva de um fenômeno expliquem, em 

parte, as controvérsias geradas, a avalanche de críticos famosos do 

PowerPoint, as campanhas para banir o software das escolas, além, 

naturalmente, do sucesso que vêm fazendo os “gurus do PowerPoint”, 

especialistas, como Garr Reynolds13, dispostos a oferecer dicas e 

treinamentos sobre como criar slides que sejam sinônimos de clareza, 

visibilidade e objetividade. 

Neste cenário, alguns estudos, por exemplo, na área de Educação 

(JAMES et alii, 2006; KINCHIN, 2006; BURKE e JAMES, 2008; entre outros) 

e da Psicologia Cognitiva (MAYER, 2009), procuram desenhar um quadro 

mais consistente sobre o impacto das APPs no aprendizado, nas interações 

em sala de aula e no comportamento dos alunos. Outros, de especial 

                                                 
13 Ver Reynolds, G. 2008. Apresentação Zen: ideias simples sobre o design de apresentações e 
performance. Rio de Janeiro: Alta Books. 240 p. 
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interesse para esta tese, tratam a APP como um gênero (YATES e 

ORLIKOWSKI, 2007; MYERS, 2000) e mostram outras possibilidades de 

linhas de pesquisa, além de chamar a atenção para a emergência de novos 

gêneros, vistos como inflexões de práticas discursivas convencionais. Todos 

são referências, pois, quando se tenciona responder qualquer questão sobre 

o tema. 

A trajetória da Apresentação em PowerPoint, desde a origem a sua 

controversa disseminação, pode ser mais bem compreendida dentro desse 

contexto mais amplo, através de uma revisão literária e de um resgate sócio-

histórico que começa com aquela ideia criativa de desenvolver um programa 

de computador para atender a uma necessidade prática e imediata na esfera 

do trabalho, e que contou com os meios tecnológicos necessários e o 

momento oportuno (kairos) para se concretizar. 

 

1.1 O POWERPOINT E A SUA TRAJETÓRIA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Nas décadas iniciais do século XX, quando as empresas eram 

menores e as reuniões de trabalho envolviam discussões de temas de 

interesse com os colegas de um mesmo departamento, as apresentações 

formais ou semiformais, principalmente com o uso de recursos visuais, não 

eram práticas comuns. Em seu artigo para os anais de negócios da The New 

Yorker, em maio de 2001, O imperioso PowerPoint: pode um software editar 

nossos pensamentos?, Ian Parker já observara mudanças nas práticas 

discursivas das organizações: 

 
Antes de existirem apresentações, existiam conversas, que se 
pareciam com apresentações, mas utilizava-se menos marcadores  
e ninguém precisava reduzir a iluminação (PARKER, 2001, p.  1, 
grifos nossos)14.  

 

Afirmava que, há quarenta anos, “engenheiros se reuniam com 

engenheiros e conversavam, usando a linguagem da engenharia” e que as 

apresentações formais, nesta época, em conferências, por exemplo, eram 

centradas na leitura de textos escritos. 
                                                 
14 A autora se responsabiliza pela tradução de todos os trechos de obras citadas nesta tese que ainda não 
foram traduzidas para o português.  
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A partir da segunda metade do Século XX, o uso de recursos visuais 

em apresentações começou a se tornar mais comum, impulsionado pela 

necessidade de uma maior integração (e mais reuniões) dos profissionais de 

áreas diversas dentro das empresas, isso tudo na esteira de uma guinada 

nos mercados e da forte competitividade que exigiam do setor produtivo não 

apenas atender às demandas dos consumidores, mas criar demandas, gerar 

a própria necessidade de se consumir produtos (PARKER, 2001). As 

reuniões de negócio se intensificaram, a comunicação passou a ser 

interdepartamental, e a necessidade de analisar dados, comparar resultados 

e, principalmente, compartilhar informações estratégicas marcou o uso mais 

intensivo de projetores de slides de 35 mm e retroprojetores de 

transparências. 

Em 1975, segundo Parker (2001, p. 3), 50.000 retroprojetores foram 

vendidos nos Estados Unidos e as transparências passaram a ser o recurso 

visual mais utilizado em apresentações internas, embora os slides de 35 mm 

ainda se destacassem em apresentações externas, normalmente para 

grandes audiências. O número de retroprojetores vendidos por ano naquele 

país mais que duplicou até 1985, e as transparências – também chamadas 

de overhead slides, em analogia aos slides de 35 mm – tornaram-se a opção 

mais barata e, consequentemente, mais usada, por dispensar o profissional 

de design e, principalmente, porque sua matéria-prima também evoluiu e 

passou a resistir ao calor das máquinas copiadoras. O apresentador 

poderia, então, preparar suas transparências à mão, com caneta de ponta 

porosa, ou montá-las com Letraset (fontes transferíveis), ou, ainda, digitar 

os textos na máquina de escrever (normalmente, as secretárias de 

empresas faziam esse trabalho), fotocopiando depois o texto final em 

transparências. Apenas para nos situar na linha do tempo, a ideia do 

PowerPoint foi sistematizada e apresentada por essa época. 

A trajetória de sucesso do software PowerPoint começou a ser 

traçada a partir de uma ideia criativa de Robert Gaskins. Conhecido como o 

“pai do PowerPoint”, Gaskins graduou-se em Ciência da Computação pela 

Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde, entre 1968 e 1978, 

desenvolveu aplicativos voltados para a pesquisa na área de Humanas, 

inclusive da Linguística. Quando integrou o Projeto Viena, da subsidiária 
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europeia da Northern Telecom Systems Corporation, Gaskins participou e 

observou práticas do mundo do trabalho que chamaram sua atenção para o 

volume de Apresentações em circulação, como pode ser apreendido no 

seguinte comentário em seu site na internet: 

 
Baseado em minhas experiências ao viajar a vários países do 
mundo neste projeto, assistindo centenas de apresentações de 
pessoas que usavam transparências, slides e flipcharts (alguns 
produzidos em computadores, mas a maioria não), comecei a 
pensar sobre a possibilidade de um novo aplicativo para fazer 
apresentações, utilizando os futuros, até então inéditos no 
mercado, computadores pessoais de interface gráfica como o 
Macintosh e o Windows – ideia esta que mais tarde viria a ser a 
base para a criação do PowerPoint (GASKINS, 2009, não 
paginado). 

 

Em 1984, ano em que já trabalhava como vice-presidente de 

desenvolvimento de produtos para a Forethought, Inc., Gaskins apresentou 

a ideia de um programa de computador que permitisse a criação de uma 

sequência de páginas individuais com texto verbal e gráficos, que servisse 

de base para os designers produzirem slides de 35 mm e para a confecção 

de transparências para retroprojetores. A ideia evoluiu, depois, no sentido de 

eliminar os intermediários nesse processo (os designers gráficos e as 

secretárias), ou seja, de permitir ao detentor do conteúdo (o apresentador) o 

controle sobre a produção de sua apresentação. O tamanho do mercado de 

Apresentações era, em 1982, relevante: uma indústria de 3,5 bilhões de 

dólares. Contratou, então, um desenvolvedor de software, Dennis Austin, 

para integrar sua equipe e começar a desenvolver o programa, inicialmente 

denominado Presenter, seguindo o projeto original proposto em 14 de 

agosto de 1984 (Figura 1). 

O público-alvo do aplicativo, segundo a proposta original, seria 

“pessoas que fazem apresentações para outras, em pequenas e grandes 

empresas: gerentes, profissionais, especialistas, pessoal de vendas etc.”, 

que “tendem a usar o computador pessoal (PC) para propósitos diversos”. 

Na sequência, é feita a ressalva de que os processadores de texto e 

planilhas de cálculo existentes não ofereciam uma solução para a criação de 

slides e transparências. 
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Figura 1 - Trecho da proposta original do PowerPoint 

Fonte: Gaskins (2009) 

 

No título do projeto, Gaskins denomina o aplicativo de Presentation 

Graphics for Overhead Projection. A expressão Presentation Graphics, hoje, no 

Dicionário de Termos de Computação e de Internet, tem a seguinte acepção: 
 

“presentation graphics: o uso de software para criar apresentações 
comerciais e educacionais que integram texto, desenhos, gráficos, 
música, efeitos sonoros e animação. Como exemplos de softwares de 
apresentação, temos o PowerPoint (da Microsoft) e o Freelance 
Graphics (da Lotus)”.  

 

Para os padrões tecnológicos da época, o que Gaskins sugeria era o 

investimento da empresa no desenvolvimento de um software para criar slides 

para retroprojetor (além de handouts (folhetos) para a audiência e notas 

impressas para o apresentador), que integrasse molduras, logo, texto verbal 

escrito em fontes de tamanhos e estilos diversos, diagramas, quadros, mapas, 

fluxogramas, desenhos e tabelas alimentadas como planilhas, cujos dados 

gerassem gráficos, além da disponibilização dos famosos templates ou 

modelos de estrutura e design. Entre os benefícios que o aplicativo traria ao 

usuário/empresa, a proposta proclamava a redução “dramática” do tempo de 

preparo de apresentações; a redução também “dramática” de custos; a 

facilidade para fazer mudanças e revisões de última hora; a melhoria na 

eficácia do conteúdo; uma maior clareza na apresentação de materiais 
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complexos; a comunicação de alta qualidade; a manutenção de um padrão nas 

apresentações da empresa; o controle da apresentação por parte de quem 

domina o conteúdo. 

No dia do lançamento, o software PowerPoint vendeu o equivalente a 1 

(hum) milhão de dólares, o que, segundo Gaskins (2009), seria algo sem 

precedentes em se tratando de um aplicativo para Macintosh. Esse sucesso foi 

determinante para que, apenas três meses depois, ocorresse a primeira 

aquisição de grande porte pela Microsoft, a empresa Forethought, com ampla 

cobertura da imprensa especializada (Figura 2). 

 
Figura 2 - Notícia do The New York Times, em 31 de julho de 1987 

 
COMPANY NEWS  
 
Microsoft Buys Software Unit  

SPECIAL TO THE NEW YORK TIMES  
The Microsoft Corporation announced its first significant software 

acquisition today, paying $14 million for Forethought Inc. of 
Sunnyvale, Calif.  

Forethought makes a program called PowerPoint that allows users 
of Apple Macintosh computers to make overhead transparencies or 
flip charts. Some industry officials think such “desktop presentations” 
have the potential to be as big a market as “desktop publishing,” 
which involves using computers to lay out newsletters and other 
publications. Microsoft is already the leading software supplier for the 
Macintosh.  

The personal software industry has been buzzing with acquisitions 
lately. Microsoft has purchased a 10-employee Berkeley company 
called Dynamical Systems and has invested in another company, 
Natural Language Inc. But the acquisition of Forethought is the first 
significant one for Microsoft, which is based in Redmond, Wash. 
Forethought would remain in Sunnyvale, giving Microsoft a Silicon 
Valley presence. The unit will be headed by Robert Gaskins, 
Forethought’s vice president of product development. 

 
Fonte: Gaskins (2009) 

 

A partir daí, já como Microsoft PowerPoint, se sucederam os 

lançamentos das três versões que formaram a base do aplicativo em termos de 

funcionalidade: a) o PowerPoint 1.0 “for Mac”, em 1987, apenas para 

computadores Macintosh, que produzia transparências em preto-e-branco para 

retroprojetor, além de folhetos e notas impressas (Figura 3); b) o PowerPoint 
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2.0 “for Mac” (em 1988) e “for Windows” (em 1990), que adicionou à versão 

anterior a produção de slides profissionais de 35 mm coloridos; e, finalmente, c) 

o PowerPoint 3.0, em 1992, que incluiu o recurso de exibição de slides em 

vídeo, a cores e ao vivo, com recursos tais como transição, animação, som e 

videoclipes sincronizados. 

 
Figura 3 - Tela do PowerPoint 1.0, ainda como aplicativo da Forethought 

 
Fonte: Gaskins (2009) 

 

Portanto, apenas em 1992, quando os laptops e projetores portáteis 

também se tornaram mais acessíveis, o PowerPoint passou a ser usado da 

forma como hoje é reconhecido, uma “ferramenta” para produzir apresentações 

e projetá-las diretamente de um computador. Tornou-se, em poucos anos, o 

programa com a maior fatia do mercado de softwares de apresentação. Em 

2001, após sucessivas versões, com refinamentos e novas adições (o 

AutoContent Wizard, por exemplo), o software dominava 95% do mercado e 

alcançava a incrível marca de 30 milhões de apresentações produzidas por dia 

(PARKER, 2001). 

Miller afirma que “o que faz um gênero ‘nativo’ de uma tecnologia ou 

meio em vez de outro depende, em parte, do que o meio permite, ou suas 
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affordances” (2009, p. 114). O conceito de affordance15 cunhado e 

desenvolvido por James Gibson16 é pinçado da sua área do conhecimento 

original, a psicologia, para nos ajudar a entender melhor a relação entre 

tecnologia e gênero. Desse breve resgate histórico, vimos que, em meados dos 

anos 80, as transparências de 35 mm para retroprojetor já satisfaziam uma 

exigência no âmbito do mundo corporativo e que o surgimento de um novo 

conjunto de affordances oferecidas pelo PowerPoint não apenas levou a uma 

adaptação ou um “ajuste”, como diz Miller, do gênero existente, mas alimentou 

outra exigência talvez latente e certamente ainda não satisfeita. A nova 

tecnologia conquistou o reconhecimento social e milhares de usuários, 

funcionando, neste caso, como “despertador de uma motivação social” que deu 

sustentação à emergência de um “novo” gênero textual, a Apresentação em 

PowerPoint. 

Conscientes de que, inegavelmente, estamos discorrendo sobre assunto 

novo e muito dinâmico, consideramos que o caráter da relação retórica entre 

tecnologia e gênero está muito bem situado nos termos (cautelosos) de Miller, 

quando afirma que “pode ser correto dizer que o novo gênero surge da 

combinação de exigência e affordances, junto com o modelar de formas e topoi 

oferecidos pelos gêneros antecedentes” (2009, p. 116). Quando JoAnne Yates 

e Wanda Orlikowski (2007) reconhecem em seu trabalho que “com o tempo e 

diferentes usos” um certo número de gêneros corolários “emergiram 

paralelamente à Apresentação em PowerPoint” (para as autoras, a exposição 

oral com PowerPoint), observamos aí a constatação dessa interação dinâmica 

entre a tecnologia e a exigência, em que nos apoiamos para entender o 

fenômeno que envolve e constitui nosso objeto de estudo. Cada nova versão 

do software incrementa o conjunto existente de affordances, que passa a 

satisfazer outras exigências e de variadas maneiras. E tudo isso ocorre na 

interação com o momento cultural mais amplo, marcado por avanços 

tecnológicos rápidos, custos decrescentes e pela democratização do acesso às 

novas tecnologias, favorecendo a sua popularização e o engajamento de 

muitos usuários. No caso particular do blog, diz Miller (2009, p. 117), assim 

                                                 
15 Ver nota de rodapé 10, p. 25.  
16 Ver GIBSON, J. 1986. The ecological approach to visual perception. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
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como pode ter ocorrido com outros gêneros, “a adoção e a experimentação 

levaram à diferenciação e a uma multiplicação de gêneros ancorados no 

mesmo meio” ou, no nosso caso, ancorados na mesma tecnologia. 

Não é de se admirar, pois, que Yates e Orlikowski tenham nomeado à 

época o gênero oral “dominante nas apresentações contemporâneas” de 

Apresentação em PowerPoint, embora tenham feito as devidas distinções e 

várias ressalvas quanto à emergência de gêneros “escritos” nativos da mesma 

tecnologia, como veremos a seguir. 

 

1.2 A APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT E A RETÓRICA DA TECNOLOGIA 

 

Buscamos resgatar na literatura existente sobre o tema uma definição de 

Apresentação em PowerPoint, ou seja, que tipo de fenômeno recebe esse 

nome dentro de uma comunidade ou esfera de atividade ou em determinado 

contexto; o que se fala a respeito disso, não apenas na seara acadêmica mas 

também na imprensa.  Há, no entanto, de se empreender essa tarefa pelas vias 

da leitura crítica e cuidadosa, pois frequentemente se analisa ou discute a 

tecnologia (o PowerPoint) pelo gênero (Apresentação em PowerPoint), ou vice-

versa, e o que é particular do uso que se faz da tecnologia pelo que é particular 

do gênero, ou vice-versa. 

Em seu estudo sobre gêneros no mundo corporativo, Yates e Orlikowski 

(2007) mostram que as mudanças nas práticas sociais (e os gêneros estão aí 

inseridos) e o uso de novas tecnologias dentro das empresas marcaram o 

surgimento de gêneros que atendiam a novas necessidades e situações que 

foram aparecendo com o tempo. Logo de início, é visível a preocupação das 

autoras em estabelecer distinções entre ações comunicativas e recursos 

semióticos dentro de um mesmo sistema de atividades, apontando para a 

existência de alguma confusão que levou à atribuição de nomes idênticos a 

fenômenos que consideram distintos. Para as autoras, é preciso fazer a 

distinção entre: a) a ferramenta PowerPoint®, software ou aplicativo usado 

para criar apresentações visuais; b) o texto Apresentação em PowerPoint 

(APP), criado através do uso da ferramenta; e, finalmente, c) o gênero oral 

Apresentação em PowerPoint “como um todo”, no qual uma pessoa apresenta 
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para uma audiência copresente, utilizando o texto17 de PowerPoint projetado 

como recurso visual. Complementam, outrossim, que essa distinção analítica 

dos três elementos permite considerar 
 

as implicações de uma guinada bastante significativa e ainda em 
curso nas regras do gênero, uma vez que textos em PowerPoint 
estão cada vez mais representados em uma ampla diversidade de 
mídias e usados em uma variedade de diferentes contextos (YATES 
e ORLIKOWSKI, 2007, p. 68).  

 

Yates e Orlikowski (2007) introduzem a noção de corollary genres, como 

“variantes de um gênero já estabelecido que realizam sua ação em paralelo a 

ele” (p. 68). Uma consulta ao Dicionário Eletrônico Houaiss (2006) nos leva a 

crer que a escolha dessa nomenclatura vem de uma das acepções, por 

extensão de sentido, do termo corolário, a saber, “uma verdade que decorre de 

outra, que é sua consequência necessária ou continuação natural”. Neste 

sentido, a existência de “gêneros corolários” seria decorrente, pois, da própria 

natureza do gênero, de seu dinamismo e flexibilidade, como ratificam 

Berkenkotter e Huckin (1995): 
 

Gêneros são formas retóricas dinâmicas, desenvolvidas por meio da 
resposta de atores a situações recorrentes e servem para estabilizar 
a experiência e atribuir-lhe coerência e sentido. Gêneros mudam com 
o passar do tempo em resposta às necessidades sociocognitivas de 
seus usuários (BERKENKOTTER e HUCKIN, 1995, p. 4). 

 

O gênero já estabelecido na esfera do trabalho e objeto de estudo de 

Yates e Orlikowski (2007) seria a Apresentação em PowerPoint “como um 

todo” ou “em sua forma padrão”, definida como uma “exposição oral de uma 

única pessoa em pé, frente a um grupo de pessoas, utilizando o programa 

PowerPoint para projetar recursos visuais numa tela”. Observam as autoras 

que essa forma padrão seria tipicamente usada para informar, persuadir ou 

motivar uma audiência interna ou externa à organização, trazendo algumas 

informações (mas não muitas) sobre um tópico particular, porém menos 

informações do que um relatório escrito traria. As variantes apontadas pela 

pesquisa seriam três: a) um apresentador sentado à mesa com um grupo 

                                                 
17 As autoras explicam que usam o termo texto em sentido amplo para incluir os vários elementos, visual, 
gráfico, de áudio e de vídeo, que podem ser criados com a ferramenta PowerPoint.  
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menor de pessoas, que, sob sua orientação, folheiam e fazem uma leitura do 

conteúdo de cópias de uma Apresentação em PowerPoint impressa (há casos 

em que o folheto é apenas distribuído, sem discussão ou leitura em grupo); b) o 

arquivo APP (extensão PPT) é encaminhado eletronicamente para outros sites, 

para que se dê a leitura/apresentação por telefone ou vídeoconferência (a 

audiência, neste caso particular, está temporariamente mas não espacialmente 

copresente); e, c) o arquivo AAP é hospedado em um site na web para que as 

pessoas vejam/leiam em diferentes momentos. Todas as variantes, na medida 

em que implicam diferentes expectativas quanto a propósitos, conteúdo, forma, 

participação, tempo e espaço, influenciariam as normas de interação na 

empresa (YATES e ORLIKOWSKI, 2007, p. 70). 

Sobre a tessitura do texto das apresentações, esse estudo mostra que a 

maior expectativa recai sobre o uso de recursos visuais. O PowerPoint® 

oferece imensas facilidades para explorar a linguagem visual, mas, ao mesmo 

tempo, restringe sobremaneira a liberdade de o usuário usar a sua habilidade 

individual para ir além do que já é disponibilizado pelo software. Os famosos 

templates (ou modelos) oferecem vários padrões de pano de fundo (cor, 

textura, estampa ou motivo), fontes e cores, que especialistas na área 

consideram, na prática, “intricados e distrativos”. Os apresentadores, por sua 

vez, sentem-se desencorajados a criar seus próprios modelos ou mudar algo 

nos templates, pois isso consome tempo e não é uma tarefa assim tão fácil. A 

adesão aos templates, reforçam as pesquisadoras, é ainda maior quando se 

trata de apresentações internas à Organização. 

Além dos templates, o PowerPoint® oferece opções para o autor do 

texto criar novos slides de tipos definidos e pré-formatados. É possível criar 

com mais facilidade, por exemplo, slides de título, de gráfico, com tabela, com 

lista de marcadores – a famosa bulleted list – ou, ainda, um slide totalmente em 

branco, no qual podem ser inseridos desenhos ou imagens do clipart, 

fotografias e outros elementos.  As opções baseiam-se em certas “regras” 

existentes para a escrita de slides, como, por exemplo, o “uso de ‘bullet 

points’18 em vez de sentenças completas”. Pode-se, também, usar dispositivos 

de transição para a exibição do texto, que é aplicado na mudança de um slide 

                                                 
18 Bullet point é definido como um item introduzido por um ponto (“•”) ou outro símbolo tipográfico, 
usado em escrita técnica para introduzir uma série de itens relacionados.  
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para o outro, como sons ou efeitos visuais. Há, ainda, os builds19, recurso que 

veio para solucionar os problemas que os apresentadores enfrentavam ao 

deslizar um papel sobre as transparências para revelar gradualmente seu 

conteúdo. Apesar de todas essas características, Yates e Orlikowski (2007) 

afirmam que alguns designers ouvidos na pesquisa atribuem ao software 

qualidades mais coercivas do que facilitadoras para a construção do texto, o 

que talvez possa explicar uma espécie de censura e resistência explícita ao 

uso do PowerPoint que esses profissionais exibiam. 

Em artigo de referência sobre PowerPoint a que fizemos menção 

anteriormente, Ian Parker assim define o aplicativo da Microsoft: 
 

O PowerPoint, que pode ser encontrado em 250 milhões de 
computadores no mundo, é um software que se impõe às pessoas. 
Ele permite organizar texto e elementos gráficos em uma série de 
páginas, que podem ser projetadas, slide por slide, de um laptop para 
uma tela, ou impressas como folheto (PARKER, 2001, p. 1).  

 

O autor defende que a metáfora de “ferramenta”, usualmente atribuída aos 

softwares em geral, não se aplica bem no caso particular do PowerPoint. A seu ver 
 

O PowerPoint é mais uma muda de roupas ou um carro ou uma 
cirurgia plástica. Você sai com ele. Você é julgado por ele – você 
insiste em ser julgado por ele. É, por definição, um instrumento social 
que transforma gerentes medianos em “dândis dos marcadores” 
(PARKER, 2001, p. 1, grifos nossos).  

 

Percebemos aqui que Parker usa o termo “PowerPoint” ora para o 

recurso (“O PowerPoint, que pode ser encontrado em 250 milhões de 

computadores no mundo, é um software que se impõe às pessoas”) ora para o 

texto produzido (“Você sai com ele. Você é julgado por ele”), até porque fala 

como especialista em gestão de negócios e cultura corporativa, sem a 

preocupação em fazer certas distinções. Parece claro que, para Parker, a 

influência do PowerPoint sobre seus usuários não se restringe a questões do 

tipo comportamentais, mas também a aspectos cognitivos, quando sugere que 

o software “edita ideias” e ainda, que o PowerPoint é, “sorrateiramente, um 

                                                 
19 Build é um efeito visual aplicado a objetos em um slide, que define como o usuário vai construir (to 
build, em inglês) a informação: ela aparece de uma vez ou um item a cada vez, e, se assim for, em que 
ordem. Builds é um termo mais antigo e refere-se a Esquemas de Animações e Personalizar Animações, 
em versões mais recentes do Microsoft PowerPoint.  
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manual que “tem uma opinião” estranhamente pedante e prescritiva sobre a 

forma como deveríamos pensar”. Ainda neste sentido, o autor se refere 

particularmente ao AutoContent Wizard como um recurso que “ajuda a 

argumentar, mas que, também, constrói a sua própria argumentação” e, ainda, 

que ensina o usuário “como organizar a informação, quanta informação é 

necessária para determinado fim e como ver o mundo” (PARKER, 2001, p. 3; 

grifos nossos). 

Para ilustrar a força coerciva do PowerPoint sobre o pensamento dos 

usuários, o autor remete a alguns modelos ou templates disponibilizados online 

como, por exemplo, “Gerenciando uma Mudança Organizacional”, 

“Comunicando Más Notícias” ou “Motivando uma Equipe”. Considera esses 

modelos como praticamente fechados ou acabados, de forma que o produtor 

do texto praticamente não precisa fazer muita coisa além de inserir a 

logomarca da empresa. No modelo “Motivando uma Equipe”, por exemplo, há 

um slide intitulado “Conduza uma seção de pensamento criativo” com várias 

sequências injuntivas, introduzidas por marcadores, entre elas, “Avalie a 

situação; obtenha os fatos”; “Dê sinal verde para possíveis soluções, sem fazer 

juízo de valor”; e “Selecione a melhor solução” (Figura 4). 

 
Figura 4 - Slide 5/10 do modelo “Motivando uma Equipe” 

 
Fonte: Microsoft, disponível em <http://www.microsoft.com/mac > 
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Finalmente, a última sequência textual da mesma apresentação dá, mais 

que uma orientação, uma ordem precisa para a elaboração do slide de 

fechamento da apresentação: “Faça um fechamento inspirador” (Figura 5). 

 
Figura 5 - Slide 10/10 do modelo “Motivando uma Equipe” 

 
Fonte: Microsoft, disponível em <http://www.microsoft.com/mac > 

 

Ian Parker (2001) considera que a utilização de modelos assim seria um 

caso extremo de adesão ao chamado “estilo cognitivo do PowerPoint”, 

expressão cunhada por um dos mais contundentes críticos do aplicativo, 

Edward Tufte. Segundo Parker, embora muitos usuários nunca utilizem esses 

modelos, é difícil eludir o “espírito do AutoContent” no processo de preparação 

do texto de uma apresentação, pois mesmo os modelos mais inocentes 

insistem no formato de slide com título seguido de marcadores, de modo que o 

usuário é “pastoreado na direção de um staccato20, um frame sumarizado”. 

Na sua análise, Parker reconhece mas não radicaliza o aspecto que 

virou mote e fez a fama de críticos do PowerPoint como Edward Tufte: o 

comportamento maquinal do usuário. Nega-se a encarar tal comportamento 

como regra geral subjacente ao processo produtivo de apresentações em 

                                                 
20 Em música, seria um tipo de articulação que resulta em notas curtas com pausas entre elas. Também 
denomina, por derivação metonímica, o sinal que marca essa articulação: um ponto sobre a nota. Como 
adjetivo, remete à noção de quebra ou movimento abrupto.  
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PowerPoint, amenizando a ideia do usuário que age independentemente da 

vontade e, de certa forma, inconscientemente. 

Na nossa opinião, se o software disponibiliza o slide “em branco”, não há 

um comportamento totalmente pré-determinado do usuário já que este é 

colocado diante do desafio de criar os slides, de selecionar e organizar as 

informações, e permanecem sua intenção, seu próprio propósito comunicativo 

e a adequação à situação da comunicação como nortes na produção do texto 

os quais, por sua vez, em diferentes graus, pode ou não ser satisfeitos. Além 

disso, se todos os usuários adotassem os modelos fechados, não faria o menor 

sentido se falar em “dândis dos bullet-points”, tampouco que o apresentador é 

“julgado por ele” (o PowerPoint, no caso, a apresentação), como defende 

Parker (2001). Se há um “espírito do AutoContent” até por trás de um slide em 

branco, como diz o autor, vemos isso muito mais como resultado de restrições 

de origens diversas que influenciam a produção, a distribuição e o consumo de 

documentos em geral, que serão discutidas com mais profundidade no próximo 

capítulo. 

Ainda no mesmo artigo, Parker (2001) afirma que a Apresentação em 

PowerPoint é um “antídoto” contra o medo de enfrentar audiências, que veio 

converter terror em prazer – o terror de fazer uma apresentação oral pública 

em prazer de fazer uma exibição –, atribuindo a isso o fato de existir pouca 

resistência dos usuários à influência do PowerPoint na forma de pensar e 

organizar o texto da apresentação. Vemos aí claramente que o autor discute e 

avalia a Apresentação em PowerPoint na perspectiva da oralidade em si. 

A grande e rápida adesão à tecnologia que concorreu para a 

emergência, disseminação e popularidade do gênero, opina Ian Parker, foi 

acompanhada de certa resignação dos usuários aos ditames do “imperioso 

PowerPoint”, com seus modelos prontos, padrões e regras. Diz ele que isso 

não aconteceu com outros aplicativos do chamado MSOffice Suite, do qual o 

PowerPoint é parte integrante, como, por exemplo, o Microsoft Word®. O 

famoso processador de texto tinha um “assistente de texto”, em versões 

anteriores a 2004, que interagia com o usuário, surgindo na tela para 

questionar, oferecer ajuda, sugerir melhores opções etc., e era representado 

por um clipe de papel animado (Figura 6). 
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Figura 6 - O Clippy, assistente do Word®, perguntando se o usuário precisa de ajuda 

 
Fonte: Wikipedia (2010) 

 

O assistente, que passou a ser chamado pelo apelido de “Clippy”21, 

evocou uma reação negativa muito forte dos usuários do software, o que levou 

a Microsoft a suprimi-lo a partir das versões Office 2007 e Office 2008 para 

Mac. Entre outras definições garimpadas na Web, encontramos a seguinte: The 

annoying paperclip (office assistant) that appears in Microsoft Office22, 

qualificando “Clippy” de “irritante”, o que ratifica a impopularidade do clipe 

interativo23. Para a Microsoft, a supressão ocorreu, porque não havia mais a 

necessidade do assistente, uma vez que o Word® recebeu suficientes adições 

e refinos que tornaram a interface muito mais amigável e comandos 

autoexplicativos. Isso foi declarado em reportagem publicada por um jornal 

virtual, cujo título anunciava que a gigante do software estava “demitindo” um 

de seus mais controversos empregados: o Clippy24. 

                                                 
21 O Office Assistant era uma ferramenta do Microsoft Office® para assistir os usuários através de um 
personagem animado e interativo, interface com o conteúdo de “Ajuda do Office”.  
22 Traduzindo, seria algo como “O irritante clipe de papel (assistente do Office) que aparece no Office da 
Microsoft”. Ver em < http://www.urbandictionary.com>.  
23 Ver em Miller (2009), no Capítulo A Escrita numa Cultura de simulação: o Ethos online, a discussão 
sobre o antropomorfismo no design de interface de computadores, em que cita o Clippy.  
24 A reportagem Software giant Microsoft is laying off one of its most controversial employees: Clippy 
está disponível em: <http://news.cnet.com/Microsoft-tool-Clippy-gets-pink-slip/2100-1001_3-
255671.html>.  
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A adesão aos modelos mais refinados do PowerPoint quebra, pois, uma 

expectativa construída pela rejeição ao Clippy do Word®, e mostra que a 

propalada influência coerciva do software não foi, pelo menos em parte, 

compreendida como tal. Mais surpreendente ainda é o fato de ter obtido reforço 

externo, do próprio usuário. Afirma Parker que “onde a Microsoft não ditou 

regras gramaticais para o texto da apresentação, os negócios ditaram por eles 

mesmos”, numa alusão às instruções que algumas empresas dão aos seus 

colaboradores, insistindo no uso de padrões tais como a “Regra dos 7”, a 

saber, “sete marcadores ou linhas por página, sete palavras por linha”. Embora 

existam críticas ao padrão, temos que reconhecer que sempre existem limites 

formais, de conteúdo, de participação para nossas ações discursivas e que 

estes configuram o próprio gênero. Os limites existem também, entre outras 

razões, e sobre isso discutiremos no Capítulo 3, porque todo texto é produzido 

em canvas que, em si, impõe suas restrições à essa produção; isso não é 

particular da Apresentação em PowerPoint nem da tecnologia usada no 

processo. 

Parker (2001) acrescenta ainda que, após uma década de crescimento 

estonteante da Microsoft, é consenso no mundo corporativo dos Estados 

Unidos que “aparecer em uma reunião sem PowerPoint seria indesejável e 

ligeiramente pretensioso, assim como aparecer sem sapatos”. Observa que em 

salas escurecidas de indústrias e de agências de publicidade, em reuniões de 

vendas e em conferências “é como as pessoas se comunicam”, e dá, no 

seguimento, a sua descrição de Apresentação em PowerPoint: “nenhum 

parágrafo, nenhum pronome – o mundo condensado em alguns poucos slides 

otimistas, com mais ou menos sete palavras em uma linha e mais ou menos 

sete linhas em um slide”. Acrescenta que “isso está acontecendo agora durante 

sermões, aulas de universidades e discussões familiares também” e que, de 

fato, grande parte das igrejas já estava usando projetores multimídia e 

PowerPoint para avisos, letras de músicas, acompanhamento do sermão. Em 

conversas com o autor, um pastor de nome Terry Taylor, chegou a defender 

que “Jesus era um contador de histórias que usava também imagens. Ele disse 

‘Olhai os lírios do campo, como crescem’ e todos os indícios apontam que 

havia lírios no campo onde ele estava falando”, e complementou, “Ele usou 

ilustrações”. Esse mesmo pastor disponibilizava, em seu site, sermões 
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completos em PowerPoint para download gratuito. Essa prática na esfera da 

religião, observada nos Estados Unidos há oito anos, provavelmente se tornou 

tão recorrente que justificou a crítica sutil do cartoon produzido por Mick 

Stevens: “Adoramos o sermão, reverendo, especialmente o PowerPoint” 

(Figura 7). 

 
Figura 7 - Cartoon “O sermão em PowerPoint” 

 
Fonte: Garskins (2009) 

 

O primeiro artigo de Edward Tufte sobre o software PowerPoint, 

PowerPoint is Evil (em português, O PowerPoint é Nocivo), se tornou uma 

referência citada em praticamente todos os estudos ou artigos sobre o tema. 

Foi publicado em 2003 pela revista Wired e marcou o início da cruzada do 

maior crítico do PowerPoint. Nesse artigo, ele já define no lide a sua linha 

argumentativa com um trocadilho, Power Corrupts. PowerPoint Corrupts 

Absolutely, e compara o software a uma “droga prescrita, amplamente usada e 

cara” que falhou, pois “tinha efeitos colaterais sérios e frequentes: induziu as 

pessoas à burrice, levou-as ao tédio, desperdiçou tempo e degradou quanto à 

qualidade e a credibilidade da comunicação” (TUFTE, 2003, p. 1). 
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Edward Tufte sugere que todos esses “efeitos colaterais” levariam a 

Microsoft a fazer um “recall do produto no mundo todo”, mas constata que 

aconteceu justamente o contrário: o slideware, denominação comum aos 

softwares para apresentação, entre eles o PowerPoint, “está em toda parte: 

nos Estados Unidos corporativo, nas burocracias estatais e até em nossas 

escolas”, e reconhece que esse movimento se dá de forma 

surpreendentemente avassaladora, quando “várias centenas de milhares de 

cópias do Microsoft PowerPoint® estão produzindo rápida e automaticamente 

trilhões de slides por ano”. Ressalta, no entanto, que reuniões centradas em 

exibição de dados não eram uma “novidade”, já que, anos antes do slideware, 

empresas como a IBM e as Forças Armadas usavam as famosas bullet lists 

exibidas em retroprojetores, mas admite que o formato tornou-se onipresente 

depois do software PowerPoint. 

Para Tufte (2003), os softwares como o PowerPoint podem até ajudar o 

apresentador/autor a traçar as linhas gerais de sua exposição oral, mas não o 

faz sem punir ambos, o conteúdo e a audiência. A apresentação padrão 

valorizaria, neste sentido, a forma em detrimento do conteúdo, imprimindo um 

viés comercialista que transforma tudo em reunião de vendas. O autor 

demonstra sua preocupação quanto à adoção do “estilo cognitivo do 

PowerPoint” na escola. Segundo ele, em vez de aprenderem a escrever um 

relatório utilizando orações, períodos e parágrafos, os alunos fazem exercícios 

em PowerPoint com 10 a 20 palavras e uma imagem do Clip-Art em cada slide, 

numa apresentação que compreende de 3 a 6 slides, o que resulta em uma 

produção textual de aproximadamente 80 palavras (menos de vinte segundos 

de leitura silenciosa), para uma semana de trabalho. 

No caso particular da escola, Edward Tufte atém-se ao uso (ou mau uso) 

que se faz do software como recurso didático para condenar o recurso em si e 

o gênero produzido pelo aluno, quando o problema deveria também ser 

examinado do ponto de vista da prática pedagógica do professor. Em primeiro 

lugar, é consenso que o ensino-aprendizagem, na perspectiva do letramento 

(ou letramentos), não deve restringir a produção textual do aluno a um único 

gênero, qualquer que seja ele, até mesmo um relatório que utiliza “orações, 

períodos e parágrafos”. Alinhados com Devitt (2004), entendemos que se um 

professor vê (como Edward Tufte parece ver) o PowerPoint ou a Apresentação 
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em PowerPoint apenas como restrições nocivas, ele falha em permitir que os 

alunos aprendam a usar (e usem) a língua para alcançar seus próprios 

objetivos. Só quando compreendermos gênero como, ambos, restrição e 

escolha, regularidade e caos, inibindo e possibilitando as ações de linguagem 

“teremos condições de ajudar os alunos a usar crítica e efetivamente o poder 

dos gêneros” (DEVITT, 2004, p.156). Finalmente, Tufte tece agudas críticas à 

produção da APP na escola, considerando o produto e não o processo. No 

contexto de um projeto desenvolvido em sala, cuja culminância seja uma 

Apresentação em PowerPoint, por exemplo, há vários letramentos subjacentes 

ao processo produtivo: escolha ou delimitação de tema, busca de referências, 

leitura, síntese, seleção e organização de informações etc., tudo isso explorado 

em maior ou menor grau pelo professor e segundo os princípios que norteiam 

sua prática pedagógica. Concordamos que o aspecto suscitado por Tufte 

(2003) merece reflexão, sim, mas também cautela e escopo de visão mais 

amplo, porque há uma questão maior envolvida aí (ou questões), inclusive 

conceitual, sobre ensino-aprendizagem que não se pode abordar por um viés 

ou recorte por demais simplificado. 

Por outro lado, nos ambientes de trabalho, Tufte (2003) identifica o slide 

de PowerPoint típico como aquele que contem cerca de quarenta palavras e 

afirma que “com tão pouca informação por slide, muitos, muitos slides são 

necessários. As audiências, consequentemente, suportam uma implacável 

sequencialidade, um maldito slide após o outro”. O autor não é voz isolada 

neste sentido, pois crítica semelhante, porém muito mais bem-humorada, pode 

ser inferida na tira de Scott Adams sobre o número exagerado de slides em 

uma apresentação em PowerPoint e o seu efeito na audiência (Figura 8). 

 
Figura 8 - Dilbert e o surto na audiência: “envenenamento por PowerPoint” 

 
Fonte: Adams (2009) 
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Tufte (2003) chama atenção, ainda, para o fato de que na 

apresentação a informação vai sendo “empilhada” com o tempo, o que 

dificultaria a compreensão do contexto e o estabelecimento de relações. Esse 

tipo de organização textual dificultaria a argumentação visual que, para ele, 

“funciona de modo mais eficaz quando as informações relevantes são 

expostas lado a lado”, defendendo ainda que, na maioria das vezes, “quanto 

mais profundo o detalhe, maior a clareza e a compreensão”, principalmente 

no caso de apresentação de dados estatísticos, cujo ato analítico fundamental 

é fazer comparações. 

Os mais recentes estudos baseados em pesquisas experimentais 

sobre aprendizagem multimídia25 abordam esta e outras questões levantadas 

por Tufte (2003, 2006), até onde elas envolvem alguns princípios 

fundamentais que norteiam (ou deveriam nortear) o design de textos 

instrucionais. De uma forma geral, esses estudos mostram a necessidade de 

se organizar o texto instrucional e pensar o layout dos slides tendo em mente 

a maneira como os indivíduos aprendem. Não condenam a priori a 

segmentação da informação, como faz Edward Tufte, e relacionam o 

“empilhamento” de informações, mais presente no design do slide individual, 

aos “maus hábitos” dos usuários de slideware. Além disso, com sua 

organização de “página”, a APP possibilita a aproximação espacial de 

informações, especialmente de palavras e imagens correspondentes, 

facilitando assim o estabelecimento de relações de sentido pela própria 

contiguidade dos elementos verbais e visuais. 

O tratamento gráfico oferecido pelos modelos do PowerPoint às 

planilhas de dados é foco da crítica mais contundente de Tufte (2003). 

Provavelmente isso se deve à própria formação do autor que é professor 

emérito de ciência política, ciência da computação e estatística, e design 

gráfico da Universidade de Yale (EUA). Para demonstrar a “incoerência” e o 

“caos” que atribui aos gráficos elaborados pelo aplicativo, ele alimenta uma 

planilha do PowerPoint com os dados extraídos e dispostos em uma “tabela 

tradicional”, que mostra as taxas de sobrevivência de pessoas com câncer, 

abrangendo 24 tipos diferentes da doença, em relação a pessoas sadias, no 

                                                 
25 Para maiores informações, ver Mayer (2009) e Atkinson e Mayer (2004). 
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mesmo período.  Considera que os gráficos produzidos dessa base de dados 

e dispostos em 6 (seis) slides distintos (área 2.9 vezes maior do que ocupava 

a tabela original) não permitem fazer comparações e “são indiferentes ao 

conteúdo e à evidência; um tratamento tão faminto dos dados que chega a 

não fazer sentido algum, inútil”. Assim, conclui que as apresentações, em 

grande parte, se sustentam ou falham na qualidade, relevância e integridade 

do seu conteúdo, e que o tédio da audiência é, geralmente, uma falha de 

conteúdo e não uma falha de “decoração”: 
 

No mínimo, um formato de apresentação deveria não causar danos. 
No entanto, o estilo do PowerPoint rotineiramente tumultua, domina 
e banaliza o conteúdo. Assim, as apresentações em PowerPoint 
com muita frequência parecem uma peça teatral de colégio: muito 
barulhento, muito lento, muito simples. As conclusões práticas são 
claras. O PowerPoint é um gerenciador e projetor de slides 
competente. Mas em vez de suplementar uma apresentação, 
tornou-se seu substituto. Esse mau uso ignora a mais importante 
regra da fala pública: respeite sua audiência (TUFTE, 2003, p. 3; 
grifo nosso). 

 

Posteriormente, já em 2006, Edward Tufte aprofundou essas questões 

em sua monografia The Cognitive Style of PowerPoint. O estudo se propunha 

a comparar o PowerPoint com métodos alternativos de apresentar informação 

e apontou evidências de que, comparado com outras ferramentas de 

apresentação mais comuns, o PowerPoint® reduziria a qualidade analítica da 

apresentação de evidências mais sérias, corrompendo a argumentação 

estatística e, frequentemente, enfraquecendo o raciocínio verbal e espacial 

com seus modelos prontos (TUFTE, 2006, p. 3). 

O autor destaca um episódio particular que o ex-presidente da IBM, 

Louis Gerstner, contou em seu livro Who says Elephants Can’t Dance? Inside 

IBM’s Historic Turn-around (em português, “Quem disse que elefantes não 

podem dançar?: por dentro da histórica volta por cima da IBM”). Gerstner 

(2002, p. 43 apud TUFTE, 2006, p. 3) relata que, ao assumir a presidência, 

encontrou uma empresa cujo modelo de reunião importante era uma 

apresentação com uso de retroprojetor e transparências projetadas, que todos 

na IBM chamavam foils (lâminas). Em uma das primeiras reuniões que 

convocou, quando estavam ainda projetando a segunda transparência, ele se 

levantou e, da forma mais educada possível, desligou o projetor e disse à 
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equipe, em meio a um silêncio constrangedor, “Vamos só falar de negócios”. 

Para Tufte (2006), o executivo desejava uma troca de informações mais 

significativa com seus colaboradores, uma interlocução, mais envolvimento 

entre apresentador e audiência, não uma demonstração “made by a power 

pointer pointing to bullets”. A Apresentação em PowerPoint seria tão orientada 

para o apresentador, que suas principais qualidades poderiam ser 

consideradas como fórmulas terapêuticas: uma cura para pessoas 

extremamente nervosas, com dificuldade de organização, que podem usar 

modelos já prontos de apresentação para “descobrir o que têm mesmo a 

dizer”. 

Tanto nesse relato como no caso do tratamento gráfico dado aos dados 

da “tabela tradicional” de doenças vemos muito mais uma questão de tema 

versus adequação. Somos guiados na escolha do gênero por uma série de 

fatores: o propósito comunicativo (ou propósitos), a própria situação de 

comunicação, o tema, o conteúdo e seu nível de detalhamento e 

aprofundamento, entre outros. Quem vê a Apresentação em PowerPoint 

como uma forma típica, pronta para uso em reuniões, por exemplo, “ignora as 

diferenças de percepção e compreensão, o uso criativo da comunicação para 

satisfazer novas necessidades percebidas em novas circunstâncias”, diz 

Bazerman (2005, p. 31). Se o novo presidente da IBM desligou o projetou e 

apenas conversou informalmente com a sua equipe, se não usou a 

Apresentação em PowerPoint preparada para a reunião, não é porque, em si, 

a APP “corrompe” a argumentação ou “enfraquece o raciocínio verbal e 

espacial”. Muito mais provável é que ele, simplesmente, percebeu que usar 

outro gênero seria mais adequado àquele momento particular, inserido em um 

momento social e cultural maior que exigia a reestruturação da empresa 

(assunto tratado no livro “Quem disse que elefante não pode dançar?”) e uma 

mudança de atitude dos colaboradores.  Lembramos que Bazerman (2005, p. 

34) nos instiga sempre a “focalizar o que as pessoas fazem e como os textos 

ajudam as pessoas a fazê-lo, em vez de focalizar os textos como fins em si 

mesmo”. 

Vale abrir um parêntese, também, para ressaltar que o termo utilizado 

por Tufte, power pointer ou powerpointer, é uma referência aos usuários do 

aplicativo (não são apresentadores quaisquer, mas powerpointers!), 
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aparentemente recorrente na literatura sobre o tema e utilizado em contextos 

que sugerem desaprovação, tanto quanto ao uso do PowerPoint como quanto 

aos seus próprios usuários, a exemplo do título do artigo publicado na versão 

online do jornal The New York Times, por ocasião do aniversário de 20 anos 

do aplicativo26. 

Na monografia, Tufte (2006) reitera que a conveniência do PowerPoint 

para alguns apresentadores não acontece sem custo de conteúdo e sem 

custo para a audiência. E esse custo, para ele, decorre do estilo cognitivo 

característico da apresentação padrão (e default) no PowerPoint, definido 

como: a) uma visão distorcida (sob perspectiva) de evidências e de ideias; b) 

uma baixa resolução espacial; c) uma estrutura intensamente hierarquizada 

como modelo de organização do texto para qualquer tipo de conteúdo; d) a 

quebra de narrativas e dados em slides e fragmentos mínimos; e) um 

sequenciamento temporal veloz de informação escassa, em vez de uma 

análise espacial mais focada; f) a impressão de marca nos slides com logos; 

g) uma preocupação com a forma,  não com o conteúdo; h) um design 

incompetente para gráficos e tabelas; i) um caráter comercial exagerado, que 

transforma apresentadores em marqueteiros. Todos esses elementos de 

estilo seriam, pois, responsáveis pela redução do “nível intelectual do 

conteúdo que passa pelo programa”. 

No entanto, afirma que o programa de apresentação pode beneficiar 

10% do total de apresentadores, aqueles situados no patamar mais inferior, 

“pois força que tenham questões a tratar, algumas questões, quaisquer 

questões”, ajudando-os a organizar sua ação comunicativa, esboçar sua fala, 

apreender materiais visuais e apresentar slides. Também, na sua avaliação, o 

PowerPoint provavelmente não causa grandes danos aos apresentadores 

realmente “top de linha”, ou seja, os top 10% que têm bom conteúdo, auto-

orientação e estilo próprio de análise que neutralize o estilo do PowerPoint. 

Restam dessa matemática os 80% de apresentadores comuns, a quem o 

estilo cognitivo do PowerPoint pode causar problemas, em especial aqueles 

que buscam apresentar evidências e análise sérias. 

                                                 
26 Ver Dubner (2007). 
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Tufte (2006) volta a apontar questões anteriormente já levantadas no 

artigo de 2003, como a sequencialidade excessiva, o empilhamento de 

informações, a dificuldade de comparar dados espacialmente não-adjacentes 

e de apreender as relações ideias-dados nas tarefas analíticas. Volta a refletir 

sobre a superficialidade dos gráficos gerados pelo aplicativo, passando assim 

a impressão de que gráficos não são feitos para dar sentido à informação, 

oferecer outra forma de ver os dados e facilitar o raciocínio, mas para fazer 

propaganda. 

Sobre a apresentação de texto verbal, o autor afirma que o pouco 

espaço disponível no slide seria um incentivo ao uso de enunciados curtos e 

imprecisos, slogans, afirmações abruptas com argumentos que não se 

sustentam. E conclui que 

 
muitas das declarações verdadeiras são bastante longas para caber 
em um slide de PowerPoint, mas isso não significa que deveríamos 
abreviar a verdade para que as palavras se acomodem. Isso 
significa que deveríamos encontrar uma ferramenta melhor para 
fazer apresentações (TUFTE, 2006, p.5). 

 

Edward Tufte afirma ainda que uma das características da 

Apresentação de PowerPoint é a fragmentação do texto e a sequencialidade. 

Para ele, os slides “servem” pequenos pedaços de informação que 

imediatamente desaparecem, numa cansativa sequência em uma só direção: 

a do último slide. Da mesma forma que acontece de slide para slide, o autor 

observa que transição e fragmentação ocorrem também dentro de um mesmo 

slide, quando o apresentador escolhe revelar o texto linha a linha, na ordem e 

no ritmo que deseja, utilizando o recurso da animação. Sobre isso, defende 

que se faz necessário prover a audiência com um modo de exibir informações 

que lhe permita controlar a ordem e o ritmo da aprendizagem, o que não 

acontece com a exposição oral do apresentador e com os slides “animados”. 

Nesses casos, os handouts ou folhetos impressos da apresentação 

amenizariam a falta de um registro permanente para revisão. 

Finalmente, Tufte (2006) chama atenção para a impropriedade de se 

considerar a fragmentação e a sequencialidade como virtudes da 

Apresentação em PowerPoint, em referência à obra de George A. Miller, de 

1956, The magical number seven, plus or minus two: some limits on our 
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capacity for processing words. Miller (1956) mostrou em seu estudo que 

temos dificuldade em memorizar mais do que sete informações não 

relacionadas a um só tempo, o que, segundo Tufte (2006, p. 6), não confirma 

ou implica que existe um número ideal de informações por slide. Para ele, 

indevidamente, designers de interface e autores de guias práticos de uso do 

PowerPoint criaram a “Regra dos 7” a partir dessa referência, que seria o 

equivalente a “fazer de uma necessidade uma virtude”. 

Isto posto, percebemos que o autor continua, três anos após seu artigo 

inaugural sobre o tema, assumindo o mesmo viés para a análise da APP e do 

PowerPoint. Pauta-se excessivamente em generalizações, em idealizações 

(um ideal de APP) e na perspectiva do uso (ou do mau uso) do software. Ao 

nosso ver, o design de APPs e os recursos do PowerPoint não se alinham 

com o que revelam as pesquisas correntes no âmbito da ciência da cognição, 

como veremos no capítulo seguinte. Não seria o caso, então, de se 

empreender uma cruzada contra o que a prática social consagrou, nos termos 

de Charles Bazerman, o “fato social”, mas buscar refletir sobre o assunto, 

como estamos procurando fazer, e estimular discussões multidisciplinares, 

principalmente sobre o uso didático da APP, de forma que a produção dessas 

apresentações instrucionais observe o que já se conhece sobre o 

processamento cognitivo humano no sentido de favorecer a construção de 

sentidos e a aprendizagem. 

Sob o título “Melhores Práticas para Bullet Points”, Lynn Gaertner-

Johnston diz que resolveu postar algumas “dicas” em seu blog, porque os 

visitantes sempre pedem “regras” que os ajudem a usar listas de marcadores 

nas APP. Ela inicia profetizando que “os dias de frases longas em parágrafos 

longos se foram. Nossos leitores querem acesso rápido à informação”. As 

dicas são, então, apresentadas (em uma lista numerada): 
 

1. Enfatize o início do item, como nesta lista, quando as 
primeiras palavras capturam a ideia principal. Assim os leitores 
podem ler por alto facilmente. Use negrito, itálico ou sublinhado 
para dar ênfase. 
 
2. Faça os itens consistentes na sua estrutura. Por exemplo, 
faça todos na forma de frases ou fragmentos ou perguntas. No 
entanto, se você tiver dois blocos com marcador, você não precisa 
fazê-los estruturalmente consistentes entre si, apenas consigo 
mesmo. 
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3. Pontue os itens de forma consistente. Isto é, se um item 
termina com um ponto, termine todos com um ponto, seguindo 
essas regras: 

a. Se todos os itens são frases completas, termine todas com 
um ponto. 
b. Se todos os itens são palavras ou fragmentos, não use 
pontuação no final. 

 
4. Evite encerrar itens com ponto-e-vírgulas. Elas são usadas 
assim, mas o estilo parece antiquado nos documentos mais novos. 
Observe que um ponto-e-vírgula é assim: “;”. 
 
5. Evite criar itens muito longos que pareçam parágrafos. 
Três linhas é razoavelmente um tamanho máximo.  
 
6. Numere os itens da lista quando forem muitos, mais do 
que cinco. Assim seus leitores podem facilmente rastreá-los e se 
referirem a eles. 
 
7. Evite usar palavras ou frases que indiquem 
encadeamento, como “em segundo lugar...” ou “um outro 
aspecto...”. Tais conectivos são desnecessários e diminuem o ritmo 
dos leitores. 
 
8. Certifique-se de que há relação entre os itens, 
especialmente se existem muitos. Por exemplo, se sua lista de 
marcadores contém uma mistura de vantagens e oportunidades, 
quebre em duas listas, uma intitulada Vantagens e uma outra 
Oportunidades.   
 
9. Evite a lista de marcadores quando você deseja construir 
uma boa relação ou lidar com um assunto delicado. Marcadores 
comunicam mais com eficiência do que com calor humano. 
 
10. Faça um layout limpo. Evite variedade de fontes e uma 
mistura de tipos de bordas (GAERTNER-JOHNSTON, 2005). 

 

Além das dez “dicas” postadas, a autora recomenda e justifica o uso de 

marcadores: 

 
Além de ajudar seus leitores a buscar informação, os itens 
introduzidos por marcador tornam sua vida como escritor mais fácil. 
Com esses itens, você pode usar estruturas e pontuação mais 
simples, e não precisa se preocupar como suas sentenças fluem de 
um item para outro (GAERTNER-JOHNSTON, 2005). 

 

Algumas “dicas” que Gaerter-Johnston (2005) oferece aos seus leitores 

sobre o uso de listas nas APPs configuram-se, na prática, como pontos que, 

uma vez observados, ajudam a deixar o texto mais coeso e coerente. Sem 

usar as terminologias, mas as ideias a elas subjacentes, a autora recomenda, 

por exemplo, o paralelismo ou simetria de construção (item 2) na elaboração 

das listas de marcadores, o que é muito pertinente no contexto de séries 
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enumerativas e de coordenação de segmentos de uma forma geral. Além de 

diretriz estilística, o paralelismo é também um recurso coesivo, marcando a 

ideia de que a unidades semânticas semelhantes correspondem estruturas 

gramaticais semelhantes. Ainda, vemos o item 7 como decorrência do 2, uma 

vez que o paralelismo em si favorece o encadeamento das subpartes de um 

texto, dispensando, no caso das listas de marcadores, o uso de conectivos – 

o que vem a calhar diante das restrições que o slide impõe. Nem sempre, 

pois, os ditos “gurus do PowerPoint” advogam no vazio. 

É fato que a tecnologia, os materiais e o próprio gênero, ao mesmo 

tempo em que nos ajudam a construir textos, impõem restrições que deixam 

traços nos textos e caracterizam esses textos. Isso acontece não só com os 

slides da APP, mas com um cheque que preenchemos à mão ou um ofício 

que escrevemos com auxílio de um editor de textos, como o Word. Ainda 

assim, entendemos que as escolhas, as estratégias e o próprio conhecimento 

prévio que temos sobre gêneros atuam decisivamente sobre todos esses 

aspectos e conjuntamente com eles para alcançarmos (ou não) os objetivos 

comunicativos que temos em mente. Sobre os posicionamentos de Tufte 

(2006), portanto, arriscamos dizer que numa APP, na medida em que o 

usuário do PowerPoint escolhe fazer (ou não) animações ou fragmentar (ou 

não) seu texto para acomodá-lo em listas de marcadores ou seguir (ou não) 

uma sequência estrita na exibição dos slides, independentemente das 

interações em curso e dos sinais que a audiência emite, é porque há aí 

espaço para atuarem as estratégias humanas. Não vemos a fragmentação e 

a sequencialidade como um “problema” do PowerPoint ou de qualquer outra 

tecnologia em si, porque, antes de tudo, quando escrevemos, somos (ou 

deveríamos ser) guiados por elementos pragmáticos (principalmente, tudo 

que é particular aos sujeitos, às intenções desses sujeitos, aos contextos de 

produção, circulação e consumo do texto) que influenciam nossas escolhas 

genéricas, e não o contrário. Certamente, quanto maior o repertório de 

gêneros do indivíduo e mais familiaridade tiver com cada um desses gêneros 

tanto mais estará construindo sua competência comunicativa, tanto mais será 

adequada a sua escolha e certeira a sua estratégia. 

Em seu artigo publicado em 2005, Understanding and Using 

PowerPoint, David Farkas constata a ubiquidade das apresentações orais 
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apoiadas em conjuntos de slides ou decks criados com o software PowerPoint 

ou similares. Acrescenta que, apesar da enorme popularidade dessas 

apresentações, “é evidente que existem muitas pessoas insatisfeitas com a 

qualidade das Apresentações em PowerPoint das quais participam” (2005, p. 

313). Além disso, diz ele, “há muita controvérsia no mundo do PowerPoint”, 

gerada, a seu ver, pela falha dos críticos do aplicativo em compreender as 

diferenças entre tipos de texto distintos e as implicações dessas diferenças. 

Pois, se por um lado uma das maiores objeções de Edward Tufte ao 

PowerPoint recai no fato de que um slide exibe muito menos informações que 

uma folha de papel, por outro os gurus do PowerPoint sustentam que um slide 

nunca deveria conter mais do que seis ou sete palavras. Neste sentido, seu 

artigo focaliza aspectos relativos ao uso da tecnologia e sugere, de modo 

demasiadamente direto e conclusivo, que os usuários “menos experientes” 

com softwares de apresentação são responsáveis por aplicar verbatim regras 

onde elas não caberiam ser aplicadas. 

Em sua abordagem predominantemente prescritiva do PowerPoint, 

Farkas (2005) parte da premissa de que as pessoas entendem e buscam 

estabelecer relações lógicas quando processam informações, e que usam o 

texto de forma significativa quando fazem isso. Vem daí que os títulos, os 

bullet points e outros componentes da APP deveriam constituir uma 

superestrutura lógica de ideias. O autor oferece, então, uma taxonomia para 

os diferentes tipos de slides, considerando sua composição, conteúdo e 

estilo, com vistas a suprir outros estudos sobre o tema com um vocabulário 

básico e um framework conceitual para análise de slides, a prover uma 

referência diante das diferenças verificadas entre as apresentações (por 

exemplo, em termos de estruturação, de nível de hierarquização), e, 

finalmente, a orientar seus usuários no sentido de uma prática mais 

significativa. Segundo Farkas (2005), esse estudo experimental se justificaria 

porque busca uma melhor compreensão da APP e um pouco mais de 

subsídio para explicar “o conturbado mundo do PowerPoint”. 

Aparentemente simples, considerando que um usuário iniciante pode 

facilmente criar slides de títulos e bullet lists, o PowerPoint, observou Farkas 

(2005), é na verdade complexo. Isso não só porque pode envolver a fala 

pública e o uso de diferentes mídias, mas porque é preciso considerar como 
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se dá a integração de todos os elementos textuais que entram na composição 

dos slides e como se estrutura o todo – o deck – como comunicação visual e 

suporte para uma exposição oral. 

Nesse estudo, Farkas (2005) identificou na maioria das apresentações 

a presença recorrente de: 

 

a) slide de identificação (identification slide), com elementos 

identificadores como, por exemplo, o título da apresentação, o nome do 

apresentador, a data, a empresa patrocinadora (logo) etc. que, 

inclusive, podem aparecer ao longo da apresentação em espaços 

reservados ao cabeçalho e rodapé, por exemplo; 

 

b) slide de pré-visualização (preview slide), normalmente uma lista com 

os pontos mais relevantes que serão abordados, que permite uma 

primeira aproximação da estrutura da apresentação; 

 

c) slides de seção (section slides), que, uma vez presentes, aparecem 

ao longo da apresentação, com o título da seção como elemento 

textual básico. Normalmente, os apresentadores não fazem 

comentários complementares ao exibirem esse tipo de slide; 

 

d) elementos de localização, como o número do slide e um cabeçalho 

ou rodapé que facilite a localização da seção corrente pela audiência; 

 

e) títulos (slide titles), como elementos recorrentes nos layouts da 

maioria dos slides, que normalmente são seguidos por uma bullet list. A 

subordinação da lista de marcadores ao título do slide fica mais 

evidente quando o espaço de um slide apenas não é suficiente para 

comportar uma lista, o que resulta na repetição do título no(s) slide(s) 

complementar(es). Observa-se, ainda, a recorrência de sintagmas 

nominais e o uso de preposições nesses títulos; 

 

f) tópicos do slide (slide headings), reconhecido como o elemento 

usado para introduzir uma bullet list. Depois do título, pode aparecer 
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uma oração introdutória que apresenta um ou mais tópicos que 

encabeçam uma lista com marcadores, a qual expressa uma relação 

de subordinação com relação ao tópico; 

 

g) marcadores (bullet points), um elemento que representa o nível 

estrutural mais baixo na hierarquia da APP, cujo papel é pontuar 

brevemente uma ideia que o apresentador vai desenvolver na fala. 

Farkas (2005) considera os bullet points como uma categoria 

predominante do texto em PowerPoint, sobre a qual o apresentador 

investe pesadamente na sua fala; 

 

h) exibições (exhibts), elementos tais como gráficos, tabelas, 

diagramas e fotografias e, ainda, sequências de vídeo e animação. O 

autor inclui, ainda, nessa categoria as referências, as equações e 

outros elementos-chave do texto. Os constituintes dessa categoria não 

são estruturadores do texto, mas cada um está associado a um 

elemento estruturador particular (o título do slide, por exemplo). Podem 

ser identificados facilmente, porque apresentam substância, isto é, não 

são simples adereços e sua função comunicativa não pode ser 

realizada de forma satisfatória pela fala do apresentador. Aparecem na 

tela para que a audiência possa examiná-los mais detidamente e reter 

seu conteúdo. Normalmente, os apresentadores exibem esses 

elementos em caixas de texto; 

 

i) decorações (decorative grafics) são elementos como cores, motivo, 

desenho etc., que imprimem apelo visual ao slide, mas podem 

contribuir com o tema e influenciar a atitude da audiência em relação à 

apresentação. Contudo, não carregam consigo substância suficiente 

para serem considerados exibições. Podem aparecer ora como planos 

de fundo (background) ora em destaque, como foco da atenção da 

audiência, sendo seu uso recomendado pelas convenções correntes de 

design; e finalmente, 
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j) corpo de texto (body text), uma categoria abrangente e “guarda-

chuva”, situada no nível mais baixo da hierarquia estrutural, 

aparecendo em qualquer lugar abaixo do título do slide. Se o slide 

usado numa exposição oral contém longos corpos de texto, 

normalmente, ocorre uma competição ou conflito localizado em relação 

à fala do apresentador. Esse elemento é usado como sentença 

introdutória, logo abaixo do título, ou para contextualizar a exibição de 

uma lista de marcadores.  

 

Em suma, o trabalho de Farkas (2005) prioriza a abordagem da forma 

na análise das apresentações e chega a propor regras de bom uso de 

marcadores. Pontua e analisa as razões que levam à utilização excessiva de 

texto verbal nos slides, “verbose” ou overdose de palavras, o que considera 

um exemplo sofrível de design.  Apesar do caráter eminentemente descritivo, 

esse estudo oferece insights interessantes como, por exemplo, a percepção 

de níveis de estruturação das apresentações. 

Percebemos nesse resgate da literatura sobre o PowerPoint que, ao 

longo dos anos, também a imprensa escrita e virtual se transformou em uma 

arena de debates sobre o software e as apresentações em PowerPoint e, 

assim, vem enriquecendo os estudos acadêmicos sobre o tema com outros 

pontos de vista e alguns insights valiosos. São muitos os exemplos dessa 

contribuição, inclusive para uma definição do gênero que buscamos esboçar. 

Laurence Zuckerman inicia seu artigo, As palavras vão direto para o 

cérebro, mas podem mexer com o coração?, publicado no The New York 

Times, da seguinte maneira: 
 

Bom dia! 
O título da apresentação de hoje é: “O Efeito do Software de 
Apresentação no Pensamento Retórico” ou “O PowerPoint da 
Microsoft está tomando o controle de nossas mentes?” 
Vou começar com uma piada. 
Depois guiarei vocês através de cada um dos meus pontos de vista 
de modo linear. 
Depois vou fazer um resumo no final. Infelizmente, por causa do 
formato particular dessa apresentação, não poderemos considerar 
perguntas (ZUCKERMAN, 1999, p.1). 
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E, de fato, no parágrafo seguinte, o autor faz uma piada com a peça 

premiada do dramaturgo americano Arthur Miller, “Morte de um Caixeiro 

Viajante”, que se não fora escrita em 1949, mas naquele ano de 1999, 

certamente o caixeiro portaria um notebook com dezenas de slides para 

ilustrar suas demonstrações de vendas, com direito a marcadores, gráficos e 

barras ricamente coloridos. Progresso? Questiona Zuckerman (1999) e, dessa 

forma, aborda tanto o fenômeno mais geral da popularidade do PowerPoint 

quanto o efeito particular sobre o usuário dos modelos disponibilizados pelo 

aplicativo, os quais direcionam para a utilização de um formato padrão de 

apresentação, preparado e baseado naquilo que o usuário pretende 

comunicar. 

Psicólogos, cientistas da computação e desenvolvedores de software 

se dividem quando o assunto é o PowerPoint. Alguns são favoráveis ao 

argumento que softwares de apresentação degradam a fala pública a um 

nível elementar. Zuckerman (1999) cita, por exemplo, Steve Johnson, autor 

do livro Interface Culture, um estudo sobre design de interfaces de interação 

humano-computador. Johnson afirma que “os instrumentos que usamos para 

dar forma aos nossos pensamentos com ajuda de computadores digitais não 

são isentos de julgamento de valor” e, apesar de ele também usar o 

PowerPoint, admite que “existe um certo tipo de lógica própria do PowerPoint 

que entorpece o cérebro”. 

Os argumentos usados contra o PowerPoint por inúmeros críticos 

convergem no sentido de que “a mídia é a mensagem”, ou seja, o PowerPoint 

conseguiria dar um brilho persuasivo de autenticidade às palavras, que 

encobriria uma falta total de conteúdo: a forma teria, pois, um impacto 

absoluto sobre o conteúdo. Em contrapartida, um professor de psicologia do 

M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), Steven Pinker, especializado 

em cognição, argumenta que a mente humana tem uma estrutura que não é 

facilmente reprogramada pela mídia e que qualquer coisa, o PowerPoint, por 

exemplo”, se fosse bem utilizada, “refletiria o modo como pensamos”. 

Fica muito claro que essa crítica vigorosa, oriunda de áreas diversas, é 

proporcional ao tamanho da popularidade das Apresentações em PowerPoint. 

Laurence Zuckerman dedica uma seção desse artigo, intitulada Dentro da 

Língua, à questão da relação metonímica que levou à identificação entre o 
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nome do aplicativo ─ PowerPoint ─ e o texto produzido ─ a apresentação ─, 

ratificando que o Powerpoint se tornara tão popular que “em muitas empresas 

ele já se incorporou ao léxico como um sinônimo de apresentação, como 

quando se diz: “Você me mandou o PowerPoint? (ZUCKERMAN, 1999, p. 3). 
Em outro artigo publicado no jornal USA Today, em 1999, PowerPoint 

Obsession Takes Off (em português, “A obsessão pelo PowerPoint decola”) 

Kevin Maney27 assim define o PowerPoint: 
 
O PowerPoint é oficialmente conhecido como um software para 
apresentações. As pessoas normalmente o adquirem dentro do 
pacote Office da Microsoft em computadores pessoais (PCs) ou 
laptops. Ele permite que os usuários insiram texto, gráficos, fotos e 
animações nos chamados slides, que podem tanto ser exibidos na 
tela de um computador como projetados durante uma palestra 
(MANEY, 1999, não paginado). 

 

e, na sequência, discute o uso “obsessivo” de apresentações em PowerPoint: 
 

Os usuários do PowerPoint estão herdando o mundo. Os slides de 
apresentação gerados pelo software estão por toda parte – 
reuniões, palestras, apresentação de vendas e sites da Web. Elas 
se tornaram tão essenciais para enfrentar o dia de trabalho quanto o 
cafezinho e os lembretes de “Post-it” (MANEY, 1999, não paginado). 

 

A disseminação do tipo “epidemia” desse software, segundo o mesmo 

autor, é baseada em um paradoxo: “no momento em que os experts 

proclamam que os computadores estão difíceis demais de usar, o PowerPoint 

se tornou fácil demais de usar”. 

Na mesma linha argumentativa, um executivo entrevistado por Maney 

afirma que o aplicativo PowerPoint ajuda a organizar os pensamentos de 

maneira coerente, mas cria uma dependência enorme nos usuários, um vício, 

e questiona, preocupado, se “alguém já teria avistado um representante de 

vendas da Microsoft rondando os campi das escolas”. Maney acha curioso 

que o executivo traga à tona essa questão, exatamente quando a Microsoft 

                                                 
27 Kevin Maney é jornalista e escritor especializado em tecnologia e mídia, e escreve para uma série de 
publicações impressas e online como Fortune, The Atlantic, Wired, Fast Company, Portfolio, USA Today 
and the Daily Beast. 
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orgulhosamente informa que o PowerPoint está sendo cada vez mais usado 

pelos alunos nas “k─12 schools”28. 

O artigo de Lisa Guernsey29, PowerPoint Invades the Classroom, (em 

português, O PowerPoint invade a sala de aula) publicado no The New York 

Times, em maio de 2001, retoma e discute a infiltração do PowerPoint nas 

escolas americanas, em todas as suas séries – até mesmo na educação 

infantil. Especialista em Educação, ela afirma que as crianças preparam e 

apresentam seus projetos escolares “por meio de exibição de slides cheios de 

animações coloridas, títulos em negrito e uma organizada sequência de 

tópicos enfileirados e introduzidos por um marcador na forma de ponto”, e, 

ainda, que alunos e professores de diferentes escolas no país defendem o 

uso do PowerPoint já nos primeiros anos de estudo. Um aluno da “7th grade”, 

que no Brasil corresponderia a um aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, 

com idade entre 12 e 13 anos, por exemplo, argumenta que quando chegar 

ao ensino médio vai precisar muito do PowerPoint, assim como “no mundo 

real, também”, e complementa que começar cedo “é importante para adquirir 

prática”. 

O resgate histórico empreendido nessa tese corrobora a versão da 

Microsoft de que a inserção do PowerPoint na educação básica não foi 

planejada ou sequer pensada pela empresa quando do desenvolvimento do 

aplicativo. Porém, a hegemonia alcançada pelo Windows 95, em meados dos 

anos 90, como sistema operacional preferencial nos lares e nas escolas fez 

que a empresa vislumbrasse uma demanda e uma oportunidade de negócios 

e, portanto, buscasse avançar nesse mercado. Ampliando mais o espectro, 

diríamos que, nos Estados Unidos, esse movimento foi também impulsionado 

pela proeminência dos programas governamentais de inserção digital à 

epoca, com instalação de mais computadores nas escolas e mais facilidade 

de acesso dos alunos aos benefícios da internet. Havia, pois, um kairos em 

construção e uma tecnologia a criar uma nova oportunidade retórica para 

alunos e professores. Como um “gigante do software” não se faz por acaso, a 

                                                 
28 O autor  usa o termo, “k─12 schools”, recorrente em outros artigos, em referência ao período escolar 
que vai do “Kindergarten”, série inicial do Elementary School  (5 a 6 anos de idade),  à  “12th  grade”, 
último ano  do High School (17-18 anos de idade), no sistema educacional  americano. 
29 Jornalista, pesquisadora e autora de livros, a americana Lisa Guernsey atua principalmente nas áreas de 
Educação Infantil e Tecnologia.   
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Microsoft viu a oportunidade e passou a oferecer descontos no MsOffice Suite 

para escolas, patrocinou workshops para professores e ofereceu treinamentos 

online. Hoje, como pode ser constatado em seu site oficial, a Microsoft atua 

continua e sistematicamente na esfera educacional, defendendo que “A 

tecnologia é capaz de expandir o poder da educação e destravar o potencial 

de estudantes, educadores e escolas”30. 

Para Guernsey (2001), a estratégia da Microsoft aparentemente deu 

resultado. Uma professora da Califórnia, por exemplo, afirma à pesquisadora 

que vem usando o PowerPoint em atividades de leitura e matemática com 

alunos entre 5 e 6 anos de idade (Kindergarten) por aproximadamente quatro 

anos, e sobre essa experiência diz, “As pessoas entram na sala de aula, 

veem os alunos e enchem seus olhos de lágrimas, porque não acreditam no 

que essas crianças são capazes de fazer”, e complementa, “é parte da rotina 

delas, como pegar um lápis”. Outra professora, dessa vez de ciências, advoga 

a favor do PowerPoint na escola quando é usado como um suplemento às 

atividades, mas não como um substituto dos relatórios e das apresentações 

orais.  Mais direta ao apontar os benefícios do uso do software, uma das 

professoras de ensino fundamental entrevistadas relaciona o uso do 

PowerPoint com o desenvolvimento de determinadas habilidades por parte 

dos alunos, como, por exemplo, a de organizar melhor seus textos e de 

mostrar de forma criativa e coerentemente sequenciada os conteúdos que 

aprenderam. 

No entanto, da mesma forma que no mundo do trabalho o PowerPoint 

tem seus “cruzados” e detratores, na área da Educação muitos mostram-se 

perturbados pela célere marcha do programa para dentro das salas de aula e, 

por conseguinte, se posicionam contra o aplicativo, pautando-se 

principalmente no embate “forma versus conteúdo”. Preocupam-se, 

principalmente, porque muitos alunos ficam presos a fontes e formatos sem 

pensar realmente sobre o que vão digitar ao lado de todos aqueles 

marcadores; acreditam que o uso do aplicativo no ensino fundamental pode 

causar um efeito limitador na criatividade da criança; e, finalmente, porque a 

ênfase em marcadores e animações anatemiza o pensamento crítico que os 

                                                 
30 Para mais informações, navegar em 
 <http://www.microsoft.com/presspass/presskits/education/>. Acesso em 17/08/2010. 
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alunos deveriam desenvolver na escola. Para Guernsey (2001), na arena 

educacional, o software não é apenas um recurso para o professor, usado 

como substituto do quadro. Tornou-se um instrumento também para uso dos 

alunos e, “de repente, os pilotos de quadro branco e o papel se tornaram 

antiquados”. Pode-se dizer que “um passo adiante, mas na direção 

equivocada” resumiria o pensamento dos mais céticos em relação ao uso do 

PowerPoint como recurso pedagógico. 

Em denso artigo publicado no Chicago Tribune, sob o sugestivo título 

Killing me Microsoftly with PowerPoint31, a escritora premiada com o Pulitzer 

de jornalismo em 2005, Julia Keller32, faz uma mordaz analogia entre as 

drogas e o PowerPoint, aproximando coisas tão dessemelhantes graças a 

uma perspectiva muito particular de mirá-las: da popularidade surpreendente, 

da disseminação exponencial no âmbito da cultura e, também, da temível 

dependência que causam a seus usuários. A autora define o PowerPoint 

como a “cocaína tecnológica”, algo inicialmente “muito fácil de abraçar, mas 

extremamente difícil de largar”. 

Ainda que não seja totalmente descabida tal analogia, a definição de 

Keller (2003) deixa a impressão de que a autora usou uma dose 

desproporcional de remédio para dizimar uma doença frugal, ou seja, usou 

termos por demais “pesados” para definir um simples recurso semiótico, uma 

tecnologia: a mais incipiente dependência química está a anos luz de 

distância, em termos gravidade e de degradação causada ao usuário, do mais 

extremo caso de “dependência tecnológica” do PowerPoint. 

Entre os vários depoimentos que permeiam o referido artigo, 

encontramos, por exemplo, o da professora Sherry Turkle, do Massachusetts 

Institute of Technology (M.I.T.), que estuda a relação entre Tecnologia e Self. 

A pesquisadora afirma não ter reservas quanto ao software PowerPoint per 

se, pois ela própria usa o aplicativo com frequência, mas, sim, à crescente 

cultura mandatória de que as crianças em idade escolar têm que se tornar 

proficientes no seu uso. E pondera: 

                                                 
31 O título remete à famosa canção Killing me softly (“Matando-me suavemente”), originalmente gravada 
por Roberta Flack nos anos 70, e o trocadilho (softly-Microsoftly) dá o tom humorístico (em português 
“Matando-me Microsoftly com o PowerPoint”).   
32 Julia Keller é doutora em Língua Inglesa, escritora e, desde 1998, crítica cultural do Chicago Tribune. 
Foi vencedora do Pulitzer Prize de 2005 e professora de Escrita na Universidade de Princeton. 
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Mas o PowerPoint não ensina a criança a construir um argumento. 
Ele ensina a suscitar ou expressar um fato ou ideia particular, que é 
algo bem diferente de argumentar. Encoraja a apresentação e não a 
conversação. Os alunos crescem acostumados a não serem 
desafiados. Uma apresentação de peso é desenhada muito mais 
para restringir do que para incentivar o debate (TURKLE apud 
KELLER, 2003, p. 5). 

 

Existe aí, na fala de Turkle, um aspecto que não pode passar 

despercebido. Ao expressarmos um fato ou ideia particular para outrem, a 

forma (ou formas) como realizamos essa expressão é uma escolha nossa, 

que, em si, já é argumentativa. Existe uma estrutura textual a se construir 

para argumentar e recursos diversos para esse fim. A igreja, por exemplo, 

pode argumentar com dogmas e mistérios, a propaganda com estereótipos, a 

ciência com raciocínios lógicos, o livro didático com exemplos e, todos eles, 

através de relações de sentido. Portanto, se as imagens (vídeo, fotos etc.) de 

um recente desastre natural é um argumento forte para convencer os 

governos a aderirem a um “Protocolo de Intenções”, essa será uma das 

formas de expressão possivelmente escolhidas na estrutura da 

argumentação. Assim vemos o caso do ex-Vice-presidente dos Estados 

Unidos, Al Gore, que ganhou um Nobel da Paz apoiando-se fortemente em 

apresentações visuais que, por sua vez, deram origem ao documentário Uma 

Verdade Inconveniente, dirigido por Davis Guggenhein. Observe o seguinte 

trecho da resenha, produzida por uma especialista em Direito Ambiental: 
 

No documentário, Al Gore tenta sensibilizar o mundo para a questão 
ambiental, levantando como tema o aquecimento global. Assim 
sendo, passou a realizar palestras [...] pelo mundo afora.  Al Gore 
usa slides, gráficos, fotografias, animações, tudo isso para envolver 
e conquistar seus ouvintes (SILVA, 2008). 

 

Da citação em Keller (2003) para o original de Turkle (2003), publicado 

na revista Convergence, percebemos uma pesquisadora muito mais 

preocupada em ampliar o escopo da discussão e inserir aí questões 

relevantes, como o próprio entendimento de letramento digital ou 

computacional na Educação. Nesse sentido, o foco corrente na habilidade de 

usar a tecnologia, de simplesmente fazer as coisas funcionarem com 

maestria, sem nada questionar ou compreender além do que está na 

superfície da tela, seria responsável pelo domínio da simulação e da 
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apresentação como grandes ideias em si: “vivemos em uma sociedade na 

qual as coisas são compreendidas por meio de modelos computacionais”, 

assevera Turkle (2003, p. 23). 

Sobre o PowerPoint e a produção de slides em particular, a 

pesquisadora não se atém a avaliações negativas, tampouco se mostra 

surpreendida com a popularidade do software de apresentação nas escolas, 

inclusive entre alunos na tenra idade escolar: 

 
As crianças gostam da experiência de ser fluentes em algo 
genuinamente “adulto”. Elas sabem que seus pais realmente usam o 
PowerPoint no trabalho, exatamente o mesmo que eles estão 
usando na escola. Os pais estão felizes que seus filhos estão 
aprendendo alguma coisa útil, alguma coisa que eles podem usar no 
“mundo real”. Os administradores estão felizes, porque os alunos e 
seus pais estão felizes, e os professores estão felizes, porque os 
alunos, os pais e o diretor da escola estão felizes. Além disso, 
alguns professores defendem que o PowerPoint simplifica tarefas e 
motiva pelo uso que faz da multimodalidade (TURKLE, 2003, p.23). 

 

Afirma, ainda, que as suas próprias observações de crianças usando o 

PowerPoint deixaram impressões positivas, entre elas, a de que o software 

ajuda os alunos a organizar seus pensamentos mais efetivamente, é um 

ótimo recurso para fazer anotações e preparar ilustrações, além de ser capaz 

de acomodar diferentes estilos cognitivos: aqueles que compreendem com 

esquemas, os que preferem figuras, os que aprendem através de narrativas. 

Por outro lado, a autora não nega que há razões para pausa e reflexão: 

 
Assistir aos alunos da 6ª e 7ª séries usando o PowerPoint para 
apresentar seus projetos sobre “As religiões no mundo”, “A guerra 
civil” ou “Poemas favoritos” nos deixa sérios e pensativos. Há sons 
inesperados, muitas cores, declarações que deslizam da esquerda 
para a direita, do canto superior direito da tela para o centro. As 
coisas são muito simples. Há pouca discussão. Há muito aplauso 
quando os efeitos especiais são particularmente atraentes.  A 
tecnologia pode ser “responsabilizada” apenas por parte disso tudo. 
Algumas salas de aula estão superlotadas. Alguns professores 
estão sobrecarregados. Mas o PowerPoint não ajuda (TURKLE, 
2003, p. 24). 

 

Diante disso, Turkle (2003) assume que os artefatos semióticos trazem 

consigo ideias, estéticas, modos de ver o mundo, e teme que a Apresentação 

em PowerPoint se torne a verdade plena na sala de aula, a ideia que não 

depende senão de si. 
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Outros pesquisadores e educadores entrevistados por Keller (2003), 

como o professor Howard Gardner, psicólogo com extensa produção sobre 

criatividade infantil e pioneiro no conceito de múltiplas inteligências, defendem 

o ponto de vista de que uma tecnologia não é inerentemente boa ou ruim para 

os alunos. Gardner (apud KELLER, 2003, p. 6) afirma que o PowerPoint, 

como qualquer outra tecnologia, pode ser utilizado em demasia ou de forma 

distorcida na sala de aula, do mesmo modo que um quadro branco ou outro 

recurso didático pode ser mal utilizado e explicita uma atitude positiva diante 

da questão: “com certeza, não vejo que reprima a criatividade, e penso que 

pode inclusive estimulá-la se a tecnologia for usada de forma imaginativa, em 

sinergia com outros recursos”. 

Outra fonte de ideias acerca das APP são os artigos de Cliff Atkinson, 

consultor, palestrante e conhecido escritor do bestseller intitulado Beyond 

Bullet Points (em português, “Além dos marcadores”). No site 

sociablemedia.com, Atkinson (2006a) expande o tema e atrai leitores sob o 

atraente slogan “Prepare-se para revolucionar sua abordagem do 

PowerPoint”. Lá, o usuário do PowerPoint pode ter acesso gratuito a modelos 

de APPs e outros recursos, ler artigos e conferir entrevistas, além de 

participar de fóruns de discussão e aulas online. Um de seus entrevistados, o 

professor de Direito da Universidade de Stanford, Lawrence Lessig, ficou 

conhecido como um virtuose em Apresentações em PowerPoint. Lessig 

(2003) reconhece que no software se encontra toda sorte de recurso e muita 

facilidade para se produzir slides, mas isso torna ainda mais difícil a tarefa de 

fazer uma apresentação simples: “Penso que as pessoas se conectam com o 

que é simples”, diz ele. Concorda que o recurso ajuda quando a intenção é 

não explicitar determinado raciocínio, ou seja, deixar as ideias opacas, e o 

resultado disso, além de uma audiência menos crítica e engajada, é que 

muito pouco é comunicado. No entanto, esclarece nos excertos abaixo que 

nem sempre este é o caso, pois os recursos visuais são importantes para 

apresentar ideias: 

 
LL: Eu uso a tela como um frame para o que estou falando. Uma 
palavra ou algumas palavras, de forma que a audiência veja o que 
está escutando. Mas nunca permito à tela competir com o que estou 
dizendo. Quero que eles (os participantes) fiquem focados nas 
minhas palavras, não no PowerPoint. Então, as palavras na tela 
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ajudam para que fiquem sintonizados com as palavras no palco. 
Além disso, uso o PowerPoint para demonstrar ideias abstratas com 
desenhos ou objetos animados. E é excelente para videoclipes etc.  
 
[...]  
 
LL: [...] O PowerPoint mantém as pessoas focadas, de forma que 
não fiquem divagando. É uma característica ou falha da sociedade 
atual que o espectro de atenção das pessoas necessite ser 
constantemente instigado (LESSIG, 2003, não paginado). 

 

Nessa entrevista, quando ressalta o potencial que o PowerPoint traz 

consigo para integrar mídias e linguagens diversas, Lessig (2003) alinha-se 

com Farkas (2005), conforme explicitado à página 68, retomando, também, a 

questão da necessidade de se manter a audiência focada na fala do 

apresentador e não nos slides, quando a APP estiver inserida em um evento 

oral (p. 68). Às asserções de Lessig subjaz uma questão crucial no contexto 

do PowerPoint: uma vez reconhecido o mérito da APP de tirar vantagem da 

dualidade estrutural do nosso sistema de processamento de informações, os 

canais visual e auditivo, é mister considerar que esses mesmos canais têm 

capacidade limitada e que qualquer sobrecarga no sistema trabalharia contra 

o apresentador e a apresentação (ATKINSON e MAYER, 2004).  Ao referir-se 

aos slides como “frames” para a fala do apresentador, Lessig recupera um 

dos níveis estruturais propostos por Farkas (p. 71, item j), o “corpo de texto”, 

e ratifica a concisão desse elemento como estratégia para se evitar a 

indesejável competição (ou conflito) entre a fala do apresentador e o texto 

multimodal do slide. Esses autores coadunam com a ideia de que existe um 

limite de informações por slide, mas cautelosamente se eximem de definir 

regras (p. 56) onde a situação comunicativa, as restrições de produção e 

consumo e a estratégia retórica do apresentador já atuam como balizadores 

naturais. 

Outra seção de perguntas e respostas interessante veiculada no site de 

Atkinson é aquela em que Donald Norman, autor do livro The Design of 

Everyday Things33 e ferrenho defensor do design simples e voltado para o 

usuário (user-centered) contesta o ponto de vista de Edward Tufte. Norman 

(2006) assevera que Tufte estaria correto ao queixar-se de dados enganosos 

                                                 
33 Ver NORMAN, D. A. 2002. The Design of Everyday Things. New York: Basic Books. 
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e da sumarização precária que simplificam demais os dados e podem até 

omitir detalhes cruciais, mas estaria muito equivocado ao confundir um 

grande aprofundamento de detalhes com uma boa apresentação: “Tufte 

sobrecarregaria a sua audiência com mais informações do que pode 

efetivamente ser assimilado em uma palestra”, vaticina Norman. Ele acusa 

Tufte de não perceber a existência de três elementos diferentes envolvidos 

nesse contexto: 1) as anotações que o apresentador vai usar (que apenas 

podem ser vistas pelo apresentador); 2) os slides que a audiência vai ver; 3) 

os folhetos que serão levados para estudo posterior: 
 

Uma palestra nunca pode apresentar tanta informação quanto um 
material escrito. As palestras devem indicar o material que é 
importante. Mas nem a exposição oral nem as anotações que a 
acompanham – de Powerpoint ou não – podem ser confundidas 
com a informação real ou usadas em vez dela. (...) Uma informação 
mais densa, detalhada, que requer estudo para compreensão, NÃO 
pode ser apresentada numa palestra – pode ser sumarizada e 
descrita, mas o estudo e a concentração necessários à 
compreensão devem ser feitos em outro lugar. Palestras são para 
apresentar resumos (NORMAN, 2006, não paginado).  

 

Donald Norman indiretamente chama a atenção para a necessária 

adequação do gênero APP ao conteúdo e ao propósito comunicativo, para 

quem um conteúdo original mais denso e com informações detalhadas não 

deveria ser “apresentado”, apenas descrito e resumido numa APP, e ironiza: 

“Tufte não concordaria com isso. Mais uma vez, porque gosta de passar 

horas estudando cada slide”. 

Nesse sentido, percebemos que muitos autores inseridos na recente 

mas já ampla bibliografia sobre o PowerPoint acusam ora o software ora as 

apresentações de mascarar informações críticas, oferecendo um tratamento 

textual inadequado ao conteúdo de palestras, aulas etc. e, aí, entendemos 

que perdem totalmente a essência da questão. Não faltam nos artigos 

visitados (LUCKY (1998); ZUCKERMAN (1999); KELLER (2003); TUFTE 

(2006) etc.) alusões a intertextos que ficaram famosos na história, como, por 

exemplo, o discurso de Martin Luther King Jr., I have a Dream, o solilóquio de 

Hamlet, To be or not to be?, de Will Shakespeare, e até mesmo poemas, 

como, por exemplo, Stopping by Woods on a Snowy Evening, de Robert 

Frost, sob o argumento de que se fossem apresentados em PowerPoint 
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perderiam sua força de convencimento, ou a retórica que os notabilizou, ou a 

contemplação que inspiram, ou a beleza que os imortalizou. 

Em 2007, o PowerPoint completou 20 anos no mercado e mereceu 

destaque no The Wall Street Journal. Nessa publicação, Gomes (2007) assim 

define o PowerPoint: 

 
Um dos mais elegantes, mais influentes, mais criticados softwares 
na história dos computadores completa 20 anos de idade. Não 
haverá muitas comemorações de aniversário para o PowerPoint; o 
programa que o mundo mais ama caçoar tanto quanto ama usar. 
Enquanto o PowerPoint serve de metrômetro para apresentações 
incisivas, permite também que um número sem fim de ideias tolas 
se fantasie com a respeitabilidade gráfica. E não apenas em salas 
de conferências, mas também em coisas do tipo Relatório Final do 
6º ano do ensino básico e powerpointsermons.com (GOMES, 2007, 
não paginado). 

 

Gomes inclui na matéria alguns relatos de Robert Gaskins e Dennis 

Austin sobre a criação do software. Ambos demonstram orgulho do sucesso 

técnico e estratégico que protagonizaram e não se mostram nem um pouco 

na defensiva em relação às críticas normalmente disparadas contra o 

PowerPoint. Sobre os ataques mordazes de Edward Tufte, por exemplo, 

concordam que ele teria total razão no que diz, pois as pessoas 

frequentemente usam mal o software e não produzem boas apresentações. 

Mas lembram que jamais se supôs que uma Apresentação em PowerPoint 

compreendesse uma proposição completa, integral, mas um breve sumário de 

uma produção escrita de conteúdo mais extenso e bem elaborado para apoiar 

uma exposição oral. Gaskins observa que “muita gente na área de negócios 

desistiu de escrever outros documentos. Apenas escreve as apresentações, 

que são sumários sem detalhes e sem sustentação. Muita gente não gosta do 

rigor intelectual de realmente fazer esse trabalho”, e lamenta porque todas as 

queixas sobre o PowerPoint geralmente não são sobre o software em si, mas 

sobre as apresentações sofríveis. Austin aproveita a oportunidade para fazer 

um paralelo entre o PowerPoint e a imprensa escrita, já que fala para um 

jornal: “Da mesma forma que a imprensa escrita, o PowerPoint permite que 

toda sorte de lixo seja impresso”, e finaliza, afirmando que se as pessoas 

fazem um trabalho inadequado com o PowerPoint, elas o fariam qualquer que 

fosse o instrumento utilizado (GOMES, 2007, p. 2). 
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Nessa mesma data, em post no seu blog no The New York Times, 

Stephen J. Dubner, jornalista e escritor americano, mais conhecido como 

coautor do bestseller na área se administração e economia Freakonomics, 

alinha-se entre os que, geralmente, odeiam Apresentações em PowerPoint. 

Aparentemente influenciado pela visão de Edward Tufte, a quem cita no post 

Don’t hate PowerPoint; hate the PowerPointers!, afirma que existem dois 

grandes problemas com as APPs: 

 
O primeiro é que o apresentador tem as muletas visuais da exibição 
de slides e não se esforça no sentido de comunicar-se bem com 
suas próprias palavras. Se os slides são bons, você sai ileso disso 
tudo – mas aí você começa a se perguntar por que o cara 
simplesmente não manda para você os slides e o deixa em paz. O 
segundo problema é que o PowerPoint parece encorajar um tipo de 
pensamento baseado em listas com marcadores, o que não é tão 
interessante, e seu reducionismo pode ser realmente perigoso. Pelo 
menos é esse o argumento de Edward Tufte (DUBNER, 2007, não 
paginado; grifos nossos). 

 

Dubner admite, ainda, que refletiu um pouco mais sobre a questão ao ler, 

naquele dia, a coluna de Lee Gomes sobre o aniversário de 20 anos do 

PowerPoint, à qual nos referimos anteriormente, e assim finalizou seu comentário: 
 

Não sei se ajuda, mas recentemente vi uma ótima APP dada pelo 
escritor Josh Kilmer-Purcell numa conferência do Google. Isso 
pode ser feito. Estimulado pelo artigo de hoje de Gomes, juro 
adotar uma nova postura: não odeie o PowerPoint; odeie os 
PowerPointers!  (DUBNER, 2007, não paginado). 

 
Mais recentemente, no Brasil, o assunto PowerPoint saiu do âmbito 

das revistas especializadas, mais voltadas à divulgação científica e com 

público-alvo mais restrito, como a Super Interessante, a Língua Portuguesa 

e a Nova Escola, para ocupar uma das primeiras páginas da Veja (Figura 9), 

revista semanal de atualidades com tiragem superior a 1 milhão e 200 mil 

exemplares, pelas mãos do articulista Cláudio de Moura Castro. Economista 

e também especialista em Educação, principalmente em políticas públicas 

na área, Castro (2010) teme que o mau uso do PowerPoint ponha a perder 

“o potencial educativo de um recurso tão extraordinário” que decretou, entre 

outras coisas, o fim dos garranchos escritos no quadro, do pó de giz (ou a 

falta de marcador de quadro branco), da perda de tempo esperando o 
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professor escrever, das falhas de memória, do retroprojetor, de ajudantes 

para passar os acetatos muito caros “que não aceitavam correções, que 

caiam no chão e se misturavam”. 

 
Figura 9 - Artigo sobre o PowerPoint publicado em coluna da revista Veja 

 
Fonte: Castro (2010) 
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Castro reconhece que, na prática, o mau uso condena “o invento que 

faltava”. Aponta para um “congestionamento visual”, começando por “cores 

demais, borboletas, plim-plins, acordes temáticos, desenhos de mau gosto, 

pletora de caracteres tipográficos conflitantes, informações periféricas à aula, 

logotipos e outros balangandãs”, e continuando com o excesso de 

informações e de slides sobrecarregados de “textos intermináveis”. No âmbito 

do ensino, defende uma regra clássica: “se alguém que não assistiu à aula 

recebe o PowerPoint e o entende, está errado por excesso”, reforçando que o 

PowerPoint não substitui o professor nem as leituras. 

O que diferencia o ponto de vista de Castro da “decantada” perspectiva 

de Edward Tufte, por exemplo, não é o simples fato de sair em defesa do 

PowerPoint e da APP, mas a demonstração de que parece compreender 

melhor o funcionamento do gênero, quando afirma “ele (o PowerPoint) é um 

resumo, e bem sabemos, não se aprende em resumos. Serve para fixar na 

memória as grandes ideias. Para aprender, precisamos dos exemplos e dos 

detalhes”. Ou seja, o autor reconhece que o gênero implica expectativas de 

conteúdo que, tipicamente, inclui algum detalhe sobre o tema tratado, mas 

não muitos ou todos.  Essa concisão característica da APP pode, pois, nos 

levar a invocá-la ou não. O autor percebe a parábola e o conto, por exemplo, 

como gêneros distintos e muito mais apropriados para narrar uma aventura do 

que uma Apresentação em PowerPoint, cuja lógica “é a enumeração, e nem 

tudo pode ser transformado em lista”. Visualmente, advoga pela simplicidade 

no design dos slides, alinhando-se a Lessig (p. 79) e Norman (p. 80), e 

arremata: “se a figura não vale mil palavras, lixo com ela”, como 

recomendaria também o próprio criador do PowerPoint (p. 82). 

As ideias de Charles Bazerman, em Gênero, Agência e Escrita, sobre 

uma retórica da tecnologia, no capítulo “A produção da tecnologia e a 

produção do significado humano”, nos ajudam a fazer sentido de todo esse 

processo e da discussão que envolve o PowerPoint, sua circulação em muitos 

mundos sociais e o impacto que causou e ainda vem causando na vida 

cotidiana.  
 

As condições de vida mudadas por causa da introdução de novas 
tecnologias criam novos campos de discussão, por exemplo, quando 
tentamos descobrir o que essas condições mudadas significam, que 
problemas elas acarretam e o que podemos realizar dentro delas. A 
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tecnologia sempre incita discussões sociais, legais, pessoais e 
econômicas que determinam como a tecnologia se incorpora em 
novos modos de vida (BAZERMAN, 2006, p. 85). 

 

Assim sendo, o fato de falarmos tanto sobre a presença de uma 

tecnologia, como o PowerPoint, pode passar a impressão de que ela está 

determinando nossas vidas e que estamos apenas reagindo a ela. Porém, a 

trajetória desse desenvolvimento tecnológico interage com vários outros 

sistemas discursivos e, como defende Bazerman (2006, p. 85), “se parece 

haver uma trajetória inevitável, ela não é, em si, determinada 

tecnologicamente; é a aliança de vários discursos que fornecem os principais 

significados para a tecnologia”. Ele chama de retórica da tecnologia, portanto, a 

retórica dessa conjunção de discursos, inclusive o da imprensa, o acadêmico e 

o científico, que cercam e encaixam as criações tecnológicas e seus usos 

sociais, imprimindo-lhes forma e atribuindo-lhes valores. 

Baseados nesse resgate histórico, estabelecemos as linhas teóricas 

para a análise do objeto de estudo dessa tese no Capítulo 2 e assumimos o 

PowerPoint Educativo como um documento multimodal e um gênero do ensino. 

Assim, o framework para análise das APPs que constituem o corpus da 

presente pesquisa funda-se na interseção das noções de documento, gênero e 

multimodalidade. Firmes, portanto, nessa perspectiva, entendemos que o 

resgate que fizemos aqui é apenas um ponto de partida, porque a história da 

Apresentação em PowerPoint ainda está sendo construída, a cada dia, há 

muito mais de vinte e três anos. 
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/ 2 / 

As bases teóricas e os conceitos 

relacionados 
 

 

Interpretamos o prefácio do livro Multimodality and Genre: A Foundation 

for Systematic Analysis of Multimodal Documents, de John Bateman, como um 

aceno de que poderíamos encontrar ali um framework de análise para um 

corpus composto de Apresentações em PowerPoint. Houaiss (2006) define o 

termo aceno como “um sinal que se faz com os olhos, as mãos, a cabeça etc. 

para dar a conhecer o que se deseja”. Considerando, pois, o aceno 

inerentemente multimodal, incluímos na enumeração do Houaiss também as 

palavras, por que não? Por que as palavras impressas naquele livro não 

poderiam estar acenando para nós? E essa ideia foi tomando corpo até o final 

da leitura do prefácio e ao ponto de chegarmos à conclusão de que as 

Apresentações em PowerPoint poderiam, sim, constituir uma coleção de dados 

caracterizados como page-based, ou seja, com organização de “página”, e 

multimodais, os quais se prestariam à investigação empírica em busca de 

padrões de ocorrência de fenômenos com o Modelo GeM (Genre and 

Multimodality Model), proposto pelo autor. 

O foco do trabalho de Bateman (2008) são os documentos multimodais 

os quais abarcam diferentes gêneros e que, na sua perspectiva, poderiam se 

configurar como ponto de convergência de diferentes grupos de estudiosos, ou 

um esteio comum para seus estudos, ainda que esses grupos apresentassem 

pontos de partida diversos além de seus próprios interesses e necessidades 

particulares. 

Um desses grupos seria o de pesquisadores e estudantes que buscam 

formas de analisar a comunicação ancorada em modalidades semióticas 

distintas, particularmente, a linguagem verbal e as apresentações visuais, tais 

como desenhos e diagramas. Esse grupo, na opinião de Bateman, lida com um 

severo déficit de metodologias para a condução de investigações. 
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Outro grupo de interesse seria composto por aqueles estudiosos que já 

vêm há algum tempo trabalhando com multimodalidade do ponto de vista 

descritivo, familiarizados com os trabalhos fundadores de Gunther Kress e 

Theo van Leeuwen em gêneros multimodais, de Michael O’Toole em estudos 

sobre a construção de significados na pintura, escultura e arquitetura34, e de 

Jay Lemke em topologia de gêneros multimodais e afins. 

Finalmente, um terceiro grupo, formado  

 
por aqueles que se perguntam: e agora? Quando já se avançou ao 
ponto em que a construção de significados é aceita como sendo 
essencialmente multimodal e em que se conta com uma noção 
estendida de gênero, aquela que necessariamente inclui 
componentes de produção, disseminação e consumo do artefato, e 
daí? Que consequências isso tem na forma como podemos estruturar 
investigações futuras acerca da construção de significados na 
multimodalidade? (BATEMAN, 2008, p. xix).  

 

Vimos na proposta do Modelo GeM uma possibilidade de avançar na 

análise de Apresentações em PowerPoint, ainda que singrando “mares nunca 

dantes navegados”, aplicando esse modelo ao presente estudo sobre o 

funcionamento desse tipo de documento multimodal. Podemos, sim, dizer 

avançar, e justificamos isso no sentido de que, no ano de 2007, em uma 

disciplina do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, denominada 

“Tópicos Especiais em Linguística: Multimodalidade”, tivemos a oportunidade 

de contar com o professor Theo van Leeuwen como tutor, o que nos permitiu 

escrever um trabalho de conclusão de curso sobre o mesmo objeto de estudo 

sobre o que ora nos debruçamos nessa tese. A esse trabalho incipiente demos 

o título de Trying to analyze some contributions of language, layout, color and 

typography to the meanings conveyed in PowerPoint slides35. Na conclusão, 

escrevemos que a análise apresentada era “apenas uma tímida tentativa de 

examinar slides de Apresentação em PowerPoint através das lentes da 

multimodalidade” e, é claro, com base no modelo de análise apresentado na 

disciplina, e que o estudo do tema requeria “um avanço maior das ideias 

expostas e investigações muito mais abrangentes”. 

                                                 
34 Ver, desse autor, o livro The Language of Displayed Art, Leicester UP/ Pinter Publishers (1994), e o 
CD ROM Engaging With Art, produzido e publicado pela Murdoch University (1999). 
35 Uma tentativa de analisar algumas contribuições da linguagem, do layout, da cor e da tipografia para os 
significados vinculados em slides de PowerPoint.  
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Esse parêntese serve apenas para respaldar a escolha teórica e 

metodológica do Modelo GeM para análise das APPs que consideramos, ainda 

que sem tê-lo aplicado a uma análise empírica, um arcabouço teórico-

metodológico promissor ou, seguindo Bateman (2008),  “uma direção possível, 

uma direção que é particularmente voltada para a pesquisa em um mundo 

‘pós-Kress e van Leeuwen’ de onipresente multimodalidade”. 

Nesse Capítulo, dedicado à discussão das bases teóricas e 

metodológicas que sustentam as análises, optamos por explicitar, inicialmente, 

as linhas teóricas que assumimos quando falamos ao longo desta tese sobre 

texto, gênero e discurso e, particularmente, sobre termos e conceitos menos 

correntes tais como os de documento e documento multimodal. Depois, 

discutiremos os diversos níveis de análise propostos, separados apenas para 

fins de uma melhor organização de ideias, sem, contudo, perdermos de vista a 

noção do todo. 

 
2.1 O TEXTO, O DISCURSO E O GÊNERO 

 

Não incorremos em exagero quando afirmamos que usar a língua é usar 

textos. Agimos linguisticamente porque produzimos textos e nos comunicamos 

uns com os outros porque esses textos são objetos concretos, empíricos e 

estreitamente vinculados com o mundo que compartilhamos com outros 

partícipes do cenário social (atores sociais). Assim, nos alinhamos com 

Marcuschi (2008) que vê o texto como uma entidade comunicativa inteiramente 

nova e não uma extensão da já conhecida frase. Neste sentido, o texto 

apresenta muitos aspectos que extrapolam os limites do morfossintático, que 

não se curvam aos rigores das regras gramaticais de boa formulação, 

constituindo-se como uma unidade de sentido que, embora seja um “todo”, não 

é a soma ou total do que suas parcelas significam, tampouco é imagem 

especular do mundo onde emerge e exerce determinada função. “Podemos 

afirmar que o texto refrata o mundo na medida em que o reordena e 

reconstrói”, reforça Marcuschi (2008, p. 72). 

Isto posto, assumimos uma perspectiva sociodiscursiva de texto, 

seguindo Marcuschi (2008) e Beaugrande (1997 apud MARCUSCHI, 2008, p. 

79), definindo-o como um evento comunicativo que se configura na confluência 
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de nossas ações sociais, cognitivas e linguísticas. Essa perspectiva não admite 

uma autonomia sintática, semântica e cognitiva da língua, nem poderia, porque 

observa o seu funcionamento em situações reais de uso, valorizando os 

processos sociocognitivos envolvidos na produção e na compreensão de textos 

em detrimento do produto final, o artefato linguístico. Produzir textos, mais do 

que uma operação linguística, é uma atividade interativa que pressupõe a 

existência e a importância de relações que ligam falantes ou escritores entre si 

e com a situação de comunicação, revelando ou sugerindo, inclusive, suas 

intenções. Estudar textos torna-se, portanto, uma tarefa de caráter 

irremediavelmente multidisciplinar nessa perspectiva da enunciação. 

Marcuschi (2008, p. 80) sugere, ainda, algumas implicações mais diretas 

dessa tomada de posição. Primeiramente, o texto passaria a ser visto como um 

“sistema de conexões entre vários elementos, tais como: sons, palavras, 

enunciados, significações, participantes, contextos, ações etc.”, e a sua 

construção seguiria uma “orientação multissistêmica”, em que o sistema da 

língua seria um entre outros sistemas semióticos, os quais atuariam de forma 

coordenada e complementar para produzir textos multimodais. Além disso, 

como evento interativo, o texto passaria a ser sempre percebido como “um 

processo e uma coprodução”, o que implicaria a possibilidade de coautorias em 

vários níveis; e, finalmente, seus elementos seriam “multifuncionais sob vários 

aspectos”, o que nos permitiria usar e partilhar a língua em situações 

comunicativas diversas, até mesmo em situações pouco familiares ou usuais. 

Na atividade enunciativa, os conceitos de texto, discurso e gênero 

encontram-se imbricados e, portanto, não faz sentido algum postular rígidas 

distinções entre eles. Desde que passamos a observá-los e estudá-los na 

perspectiva do uso e de seu funcionamento nas práticas sociais, trabalhos 

relevantes como os de Jean-Michel Adam (1999 apud MARCUSCHI, 2008, p. 

81)36, de Antónia Coutinho (2004 apud MARCUSCHI, 2008, p. 81)37 e de Luiz 

Antônio Marcuschi (2008) passam a convergir e refletir a tendência mais atual 

de abolir dicotomias estritas e focalizar mais nas relações texto─discurso, 

                                                 
36 Marcuschi (2008) refere-se à obra de Adam (1999). Linguistique Textuelle. Des genres de discours aux 
textes. Paris: Nathan.   
37 Marcuschi (2008) refere-se à obra de Coutinho (2004). Schematisation (discursive) et dispostion 
(textuelle). In: Jean-Michel Adam; Jean-Blaise Grize; Magid Ali Bouacha (Org.). Texte et discours: 
catégories  pour l’analyse. Dijon: Editions Universitaires de Dijon, pp. 29-42. 
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assumindo a existência de um continuum com uma espécie de 

condicionamento mútuo entre eles, como sugere Marcuschi, ou reiterando a 

articulação entre o plano discursivo e textual, tomados como dois planos 

complementares – o plano do dizer (o discurso) e o plano da figura (o texto) –, 

sob a ação social do gênero como condicionador da atividade enunciativa, 

como propõe Coutinho. O próprio Adam, nesse trabalho de 1999, faz uma 

releitura da noção de texto, que anteriormente definira como uma unidade 

abstrata ou fato linguístico puro, e passa a identificá-lo como objeto concreto, 

material e empírico que emerge do ato enunciativo, agora considerando as 

condições de produção e de recepção-interpretação decorrentes desse ato 

(MARCUSCHI, 2008, p. 83). 

Essa necessidade de repensar o conceito de texto deu-se em diferentes 

áreas de estudo e pesquisa sobre a linguagem. Na análise do discurso 

multimodal, por exemplo, as novas tecnologias de comunicação “forçaram” os 

linguistas a examinar a questão. Rodney H. Jones38 (2004), por exemplo, ao 

defender a necessidade de se adotar uma perspectiva mais ampla de contexto 

e de texto no âmbito dos estudos da Comunicação Mediada por Computador 

(CMC), inusitadamente, propõe aos linguistas que prestem menos atenção ao 

texto, pois somente desconstruindo a hierárquica e tradicional separação entre 

“texto” e “contexto” e movendo o foco no sentido das ações sociais e 

identidades sociais que os textos realizam é que se poderá alcançar o real 

entendimento de quão importante são os textos e como se encaixam na rede 

de lugares, práticas e comunidades em que os seres humanos habitam. Na 

mesma direção, argumentam Halliday e Hasan ao afirmarem que: 

 
Para capturar verdadeiramente o quadro dinâmico de envolvimento e 
identidade no qual texto e contexto são continuamente negociados na 
interação, os próprios analistas têm que adotar uma perspectiva 
polifocal. Eles precisam “romper os vínculos da linguística trivial” 
(Malinowski, 1947, p. 306) e experimentar novas “maneiras de ver” 
(Goodwin, 1994) a interação social, maneiras que englobam múltiplas 
modalidades e usam múltiplos métodos, maneiras que começam não 
com os textos, mas com as ações e experiências das pessoas em 
torno dos textos. Através dessa perspectiva mais ampla poderemos 
finalmente vir a entender aquilo que sempre soubemos, que texto e 

                                                 
38 Ver Rodney H. Jones (2004). The Problem of Context in Computer-Mediated Communication. In: 
Philip LeVine e Ron Scollon (Org.). Discourse and Technology: multimodal discourse analysis. 
Washington, D.C.: Georgetown University Press. p. 20-33. 
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contexto são “aspectos de um mesmo processo” (HALLIDAY e 
HASAN, 1985, p. 5).  

 

A perspectiva enunciativa, portanto, oferece esse olhar mais amplo 

sobre o texto (objeto empírico) que, nas práticas sociais discursivas, emerge de 

uma ação articulada entre o discurso (objeto do dizer) e o texto (objeto da 

figura), promovida pelo gênero. O Esquema 1 permite-nos visualizar como o 

gênero faz essa ponte entre os planos discursivo e textual: 

 
Esquema 1 - Relação entre Discurso, Texto e Gênero nas Práticas Sociais 

 
Fonte: Marcuschi (2008, p. 85) 

 

Nesse esquema, o discurso é visto como uma prática linguística 

codificada, associada a uma prática social ou socioinstitucional historicamente 

situada. De caráter mais universal que o texto (objeto da figura), o discurso é o 

uso sociointerativo da língua: engloba os participantes e a situação sócio-

histórica da enunciação, além de aspectos pragmáticos, tipológicos e outros 

advindos de processos de esquematização e de elementos relacionados ao 

gênero. Isso reforça a ideia de que “o uso da língua no plano discursivo não é 

um real objetivo e estável, captado simplesmente no plano da codificação-

decodificação”, como propõe Marcuschi (2008, p. 84). Já o texto (objeto da 

figura) é o fenômeno linguístico configurado e particularizado numa 

determinada composição. 
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Entre esses dois planos, como prática social e prática textual-discursiva, 

o gênero opera na gestão enunciativa – selecionando o plano da enunciação, 

os modos discursivos e os tipos textuais –, e na composição – condicionando 

as decisões de textualização, tais como a sequencialidade, o encadeamento e 

a linearidade do texto. Em suma, o texto como objeto empírico emerge de uma 

atividade “esquematizante”, inserida numa prática social discursiva. O trabalho 

de esquematização não é feito de forma arbitrária, mas condicionado pelo 

gênero, esclarece Marcuschi (2008, p. 85), pois “segue pré-configurações 

culturais com funções e objetivos bem definidos, de certo modo pré-

configurados pelo gênero, que oferece uma organização composicional que 

não deve ser tomada como uma camisa-de-força”. Ou, em outras palavras, “o 

gênero prefigura o texto e decide o que no texto empírico faz a figura do texto”, 

como destaca Coutinho (2004 apud MARCUSCHI, 2008, p.85).  Os gêneros, 

nesta perspectiva, são modelos que correspondem a formas sociais 

reconhecíveis nas situações de comunicação onde ocorrem, relativamente 

estáveis ao momento socio-histórico em que emergem e circulam. 

Podemos pensar, então, a atividade de ensinar conteúdos como uma 

atividade discursiva “esquematizante”, inserida nas práticas discursivas do 

professor. Para essa atividade particular cabe o discurso pedagógico e, a partir 

dele, a escolha de um gênero que vai condicionar a estruturação do documento 

a ser produzido. Se nossa escolha recair sobre uma Apresentação em 

PowerPoint, não estaremos livres para produzir qualquer texto, de qualquer 

maneira. Doravante, nossas escolhas e o próprio processo de produção do 

texto (aspectos da textualização, estruturas retóricas etc.) serão condicionados 

por restrições ou coerções da estrutura genérica da Apresentação em 

PowerPoint – com uma organização composicional particular – e de seu 

funcionamento discursivo em situação de ensino. 

 

2.2 O DOCUMENTO E O DOCUMENTO MULTIMODAL  

 

Uma vez definidas as noções de texto, discurso e gênero textual, vamos 

discutir nesta seção conceitos menos correntes que permeiam nossa 

abordagem do PowerPoint Educativo. Trata-se dos conceitos de documento e 

documento multimodal. Cabe então respondermos algumas indagações: o que 
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é um documento? Como reconhecemos um documento? Qual a razão de se 

fazer uma distinção entre documento e documento multimodal? Antes de 

empreendermos essa tarefa, no entanto, há uma questão que requer certa 

prioridade de resposta: nos estudos do texto, há um “espaço” teórico para o 

conceito de documento? 

Compreendemos que sim. Caso contrário, ao que estaríamos nos 

referindo, por exemplo, quando enviamos um envelope para uma empresa ou 

um escritório de advocacia ou, ainda, para uma Comissão de Seleção de 

concurso público, nos seguintes termos: “Seguem, no envelope, os 

documentos solicitados”.  Acreditamos que ninguém escreveria, por exemplo, 

“seguem os textos solicitados” ou “seguem os gêneros solicitados”. E o que 

poderíamos encontrar dentro do envelope? Certidão de nascimento, CPF, 

curriculum vitae, carta de recomendação, título de propriedade de imóvel, título 

de eleitor, Edital de Concurso, diplomas, certificados, cheque etc. Daí que, para 

os usuários da língua, um currículo, por exemplo, é um documento. 

Neste estudo, consideramos que o currículo é um documento entre um 

sem-número de documentos inseridos em nossas práticas sociais. Mas saber 

que o currículo é um documento não nos diz muita coisa quando queremos 

produzir um currículo. Quando uma pessoa quer se candidatar a uma vaga de 

emprego, por exemplo, vai precisar produzir um texto verbal escrito específico 

e, para isso, se baseia nas convenções dessa categoria particular de discurso 

que a sociedade estabeleceu e que configura o gênero currículo. Os gêneros, e 

não os documentos, “servem como chave para a compreensão de como 

participar nas ações de uma comunidade” (MILLER, 2009, p. 44). O documento 

é um conceito mais geral, o gênero mais particular. Quando particularizamos 

nossa ação discursiva, estamos usando o gênero textual. Nessa linha de 

raciocínio, consideramos que o texto produzido com o software PowerPoint® 

que os usuários chamam de Apresentação em PowerPoint ou, simplesmente, 

PowerPoint, emergiu como gênero textual e já foi tratado como tal, por 

exemplo, em trabalhos como os de Yates e Orlikowski (2007) e Myers (2000). 

No Dicionário Eletrônico Houaiss (2006), um documento seria, por 

exemplo, “qualquer escrito usado para esclarecer determinada coisa”; ou, 

“cada uma das escrituras que se referem à vida de uma pessoa, a um objeto 
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ou a uma instituição”; ou ainda, por extensão de sentido, “qualquer registro 

escrito”. 

Quando aqui falamos de documento, estamos falando, sim, do 

documento como registro escrito, dos mais diversos tipos e para os mais 

diversos usos, que se alastraram na sociedade na esteira da penetração sem 

precedentes de uma nova tecnologia, a escrita. 

 
O medo do esquecimento obcecou as sociedades [...]. Para dominar 
sua inquietação, elas fixaram, por meio da escrita, os traços do 
passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos os 
textos que não deveriam desaparecer. A pedra, a madeira, o tecido, o 
pergaminho e o papel forneceram os suportes nos quais podia ser 
inscrita a memória dos tempos e dos homens. No espaço aberto da 
cidade, no refúgio da biblioteca, na magnitude do livro e na humildade 
dos objetos mais simples, a escrita teve a missão de conjurar contra a 
fatalidade da perda (CHARTIER, 2007, p. 9). 

   

De tecnologia a bem social muito desejado pela maioria das pessoas, a 

escrita também foi validada pela sociedade – não à toa reconhecidamente 

grafocêntrica – como símbolo de educação, desenvolvimento e poder, o que se 

deu, ressalta Marcuschi (2001, p. 16), “não por virtudes que lhe são 

imanentes”. Daí que os documentos escritos se tornaram cada vez mais 

frequentes, essenciais à sociedade moderna e espalhados pelos quatro cantos 

do mundo, em quantidades e variedades impossíveis de se calcular. 

 
Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar, talvez, outro perigo: o da 
proliferação textual incontrolável [...]. O excesso de escrita, que 
multiplica os textos inúteis e abafa o pensamento sob o acúmulo de 
discursos, foi considerado um perigo tão grande quanto seu contrário. 
Portanto, embora temido, o apagamento era necessário, assim como 
o esquecimento também o é para a memória. Nem todos os escritos 
foram destinados a se tornar arquivos cuja proteção os defenderia da 
imprevisibilidade da história. Alguns foram traçados sobre suportes 
que permitiam escrever, apagar e depois escrever de novo 
(CHARTIER, 2007, p.10). 

 

Toda tecnologia surge para permitir que o homem construa artefatos ou 

instrumentos para seu uso cotidiano e para determinados fins. E assim foi com 

a tecnologia escrita, que, não por acaso, emergiu da premente necessidade 

que o homem sentiu, vivendo em sociedades cada vez mais complexas, de 

buscar meios de representar a realidade e de se comunicar em novos cenários. 

Alfabética, ideográfica, iconográfica ou de outros tipos, a depender da 
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tecnologia envolvida, a escrita firmou-se como uma modalidade de uso da 

língua complementar à fala, ou seja, “um modo de produção textual-discursiva 

para fins comunicativos, que requer materiais específicos e se caracteriza por 

sua constituição gráfica, em contraste com a realização sonora da fala” 

(MARCUSCHI, 2001, p. 26). 

Partindo do pressuposto de que os artefatos produzidos pelo homem 

com o uso de diferentes tecnologias emergem como artefatos semióticos 

dentro das práticas sociais, os artefatos escritos integram e circulam nas 

práticas discursivas da sociedade e, desta feita, pertencem ao domínio da 

significação, deixando de ser simples artefatos para emergirem como artefatos 

semióticos. A esses artefatos semióticos produzidos com a tecnologia escrita 

damos o nome de documentos. 

No contexto mais amplo das práticas sociais, restrições físicas, de 

produção e de consumo atuam sobre a produção de documentos, imprimindo-

lhes características particulares. A partir da percepção dos usuários de que 

determinado documento mostra-se eficaz e apropriado em situações 

particulares, naturalmente, haverá uma tendência para o uso de tipos similares 

de documentos em situações similares, pois, “com o passar do tempo e com as 

repetições, os padrões e expectativas socialmente compartilhadas emergem 

para guiar todos na interpretação de circunstâncias e enunciados”, afirma 

Bazerman (2005, p. 27), ou seja, ocorre o fenômeno da tipificação: 

 
Este processo de mover-se em direção a formas de enunciados 
padronizados, que reconhecidamente realizam certas ações em 
determinadas circunstâncias, e de uma compreensão padronizada de 
determinadas situações, é chamado tipificação (BAZERMAN, 2005, p. 
29). 

 

Nos termos de Lemke (1999), quando reconhecemos uma determinada 

espécie de texto estamos na realidade construindo significados a partir de um 

“padrão semântico” particular, ou seja, estamos vinculando esse documento a 

um determinado gênero. 

Entretanto, defendemos que nem todo documento constitui um gênero, 

porque compreendemos que os gêneros “tipificam muitas coisas além da forma 

textual” e se constituem historicamente nas atividades humanas como modos 

sociais de agir e de dizer. Ainda que alguns documentos apresentem traços de 
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regularidade na forma ou na substância e que, em determinadas 

circunstâncias, viabilizem a comunicação, a sua emergência como gêneros 

está necessariamente atrelada ao resultado bem-sucedido de um processo de 

tipificação sociocognitiva, a partir do qual esses documentos passam a 

configurar-se, verdadeiramente, como “formas de comunicação reconhecíveis e 

autorreforçadoras” (BAZERMAN, 2005, p. 29). 

Reportamo-nos a Carolyn Miller e Charles Bazerman para apoiar essa 

nossa compreensão: 

 
Em um estudo das Declarações de Impacto ambiental (Miller, 1980)39 
durante seus primeiros cinco anos, concluí que essa classe 
claramente definida de documentos não constituiu um gênero retórico 
porque não realizou uma fusão racional de elementos – apesar das 
similaridades em forma e substância, e apesar duma situação retórica 
recorrente que era, de fato, definida por lei. Esses documentos não 
tinham nenhuma força pragmática coerente [...]. Dizer que um gênero 
não existe não implica que não haja regras interpretativas naquele 
nível de hierarquia (do significado). Significa que as regras não 
formam um todo normativo que podemos considerar um artefato 
cultural, isto é, uma representação do raciocínio e propósitos 
característicos da cultura (MILLER, 2009, p. 43, grifo nosso). 

 

Ainda, 

 
Essa identificação de gêneros através de características é um 
conhecimento muito útil para interpretarmos e atribuirmos sentido a 
documentos, mas isso nos dá uma visão incompleta e enganadora de 
gênero. Ao ver os gêneros apenas caracterizados por um número fixo 
de elementos, estaremos vendo os gêneros como atemporais e iguais 
para todos os observadores. [...] Podemos chegar a uma 
compreensão mais profunda de gêneros se os compreendermos 
como fenômenos de reconhecimento psicossocial que são parte de 
processos de atividades socialmente organizadas (BAZERMAN, 
2005, p. 31, grifo nosso). 

 

Em suma, se entendermos gênero como uma ação social recorrente e 

significativa, só poderemos afirmar que uma classe de documentos constitui 

um gênero se: 

 

a) apresentam um “padrão semântico” (similaridades em vários níveis de 

realização: substância, forma, restrições etc.); 

                                                 
39 Refere-se a Miller, C. R. 1980. Environmental Impact Statements and rhetorical genres: An 
application of rhetorical  theory to technical communications. Doctoral Dissertation Rensselaer 
Polytechnic Institute.  
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b) está associada a uma situação retórica recorrente no âmbito das 

práticas sociais (baseada em considerações adequadas de todos os 

seus elementos: exigência, retor, audiência, motivo etc.); e 

 

c) incorporam componentes pragmáticos que viabilizam a ação social. 

Isso porque estamos baseando toda nossa compreensão na prática 

retórica da sociedade, nas convenções de discurso que uma sociedade 

cria para agir conjuntamente, e, assim, reconhecendo a força pragmática 

do gênero. Com outras palavras, mas no mesmo sentido, assevera 

Bazerman (2005, p. 31) que os gêneros “emergem nos processos 

sociais em que pessoas tentam compreender umas às outras 

suficientemente bem para coordenar atividades e compartilhar 

significados com vistas a seus propósitos práticos”. 

 

Daí que o gênero como ação retórica “adquire significado da situação e 

do contexto social em que essa situação se originou”, afirma Miller ([1984] 

2009, p. 41), e atende a uma exigência recorrente – que não é causa da ação 

retórica tampouco intenção, mas entendida como motivo social: 

 
Basear uma classificação de discurso na situação recorrente ou, mais 
especificamente, na exigência entendida como motivo social, significa 
baseá-la nas ações retóricas conjuntas típicas disponíveis num dado 
momento da história e da cultura (MILLER, 2009, p. 33). 

 

Imbricado nas práticas sociais e em seu ambiente cultural, o gênero 

possui natureza flexível e dinâmica, pois emerge – vindo de algum lugar, 

segundo Schryer (1993) – muda, evolui e decai, assim mesmo, como acontece 

com as espécies biológicas, exigindo daqueles que o investigam uma 

perspectiva darwiniana. Além disso, “emerge inicialmente como uma resposta 

retórica “apropriada” e oportuna, no tempo-espaço socialmente percebido 

(kairos), podendo passar a ser uma resposta recorrente, e, portanto, genérica, 

se o kairos perdurar ou se tornar recorrente” (MILLER, 2009, p. 64). 

Assim posto, reconhecemos que os dois conceitos, de documento e de 

gênero, não se excluem, mas complementam-se na dinâmica das práticas 
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sociais, e nos ajudam a entender nossa relação – privada e coletiva – com os 

textos, como também a relação dos textos entre si. Resta-nos compreender 

melhor, em que medida esses conceitos se aproximam e se afastam. 

Na seção seguinte, vamos definir documento multimodal e, de saída, 

essa discussão já vai de encontro ao argumento (aliás, já uma questão 

polêmica e central nas discussões sobre análise do discurso multimodal40 há 

aproximadamente uma década) que sendo o discurso inerentemente 

multimodal, não faz sentido falarmos em análise de documentos multimodais, 

uma vez que, com base nessa perspectiva, todos os documentos seriam 

também inerentemente multimodais. 

Nesta tese, usamos e defendemos o uso dos dois termos, ancorando 

nossa decisão no resgate sócio-histórico da página multimodal apresentado por 

Matthiessen (2007), em que faz referência a um “tipo de multimodalidade” já 

presente na Antiguidade, por exemplo, em registros egípcios: 

 
Textos escritos e imagens coexistem em muitos registros desde a 
emergência da escrita, e as inscrições são característica inerente 
a objetos esculpidos e artefatos arquitetônicos (por exemplo, 
estelas erguidas por governantes na Mesopotâmia para registrar 
suas conquistas). Na Suméria, registros de transações e outros 
tipos de contabilidade mudaram de registros de imagens para o 
registro escrito; mas, no Egito, a escrita era mais diversificada em 
termos de registros desde seus estágios iniciais e existiam 
expressões que eram totalmente multimodais, com palavras e 
imagens como constituintes integrados da apresentação. [...] Esse 
tipo de multimodalidade com imagem e texto escrito parece uma 
característica das culturas “letradas” em geral. (MATTHIESSEN, 
2007, p. 29, grifo nosso). 

 

Quando faz a ressalva de que “no entanto, houve períodos em que a 

divisão do trabalho entre texto e imagem mudou de forma significante”, o 

autor aponta exatamente para o aspecto que orienta a distinção que 

fazemos entre documentos e documentos multimodais: a divisão do trabalho 

entre as diferentes semioses: 

 
Essa mudança na divisão de trabalho (palavra-imagem) é anterior 
em várias décadas à Internet e à criação da rede mundial de 
computadores; mas esses desenvolvimentos tecnológicos mais 
recentes estão, é claro, contribuindo para a mudança, ajudadas 

                                                 
40 Referimo-nos, por exemplo, à GURT 2002 (Georgetown University Round Table on Language and 
Linguistcs) – cujos artigos foram reunidos em LeVine, P.;  Scollon, R. 2004. Discourse and Technology: 
multimodal discourse analysis. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 



 - 100 -

pelas tecnologias multimídia. Essas mudanças afetam em primeiro 
lugar as modalidades (p. 30).  

 

Ao definirmos documento, vinculamos esse conceito a uma tecnologia 

específica, a escrita, usada para produzir documentos baseados na palavra 

(escrita verbal). Quando outras tecnologias entram em cena, nas últimas 

décadas numa intensidade tal que nos obriga a sempre relativizar o que 

vemos como “novo”, mudam substancialmente as formas de produzir, 

distribuir e consumir documentos e emergem os documentos multimodais. 
 

Imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, 
cada vez mais integrada. Com o advento de novas tecnologias, 
com muita facilidade se criam novas imagens, novos layouts, bem 
como se divulgam tais criações para uma ampla audiência 
(DIONISIO, 2005, p.159).   

 

Os documentos multimodais se distinguem exatamente neste sentido, 

ou seja, na sua intrínseca relação com novas tecnologias, e, principalmente, 

porque marcam a integração e cooperação de múltiplas semioses que 

desempenham uma função retórica na construção de sentidos na página. 

Não são ditos multimodais pela mera presença de semioses diferentes ou 

pela quantidade delas. 

 
Os modos de comunicação que um ator social utiliza não podem 
ser contados e não deveriam ser contados. O número de 
modalidades usadas é de pouca importância (ainda que alguém 
conseguisse contá-las); o que é importante é a complexidade da 
interligação entre as modalidades comunicativas ou a intensidade 
de uma em particular ou das várias modalidades empregadas pelo 
ator social (NORRIS, 2004, p. 104). 

 

Se reconhecemos a inerente multimodade da linguagem, é incoerente 

admitirmos a existência de algo como um documento monomodal. Contudo, 

é preciso também reconhecer que a multimodalidade se manisfesta em 

diferentes graus nos documentos. 

Historicamente, a modalidade escrita da língua assumiu nos 

documentos o papel central de informar e fazer a comunicação. Ainda no 

início do século XX, exibiam muito pouco além de blocos de linhas 

impressas com um ou outro realce tipográfico (letra capitular, título com 

fonte de tamanho maior etc.). Mas o tempo e o aparecimento de outras 
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tecnologias trataram de mudar esse status quo: a escrita passou a ser 

apenas um dos modos de representação da mensagem na forma de 

apresentação bem mais complexa desses documentos, que incorporaram 

aspectos visuais “sem emendas visíveis” no entorno do texto verbal e, 

muitas vezes, no lugar desse texto verbal: 
 

Referimo-nos a todos esses aspectos visuais como modos de 
apresentação da informação. Ao combinar esses modos dentro de 
um mesmo artefato – no caso da impressão, unindo, grampeando 
ou dobrando, ou, da mídia online, ‘lincando’ com uma variedade de 
hyperlinks – nasce nosso principal objeto de estudo: o documento 
multimodal. Em tais artefatos, uma variedade de modos de base 
visual são posicionados simultaneamente para cumprir uma 
coleção orquestrada de objetivos comunicativos entrelaçados 
(BATEMAN, 2008, p. 1). 

 

Hoje, sob o impacto da tecnologia digital emergem ambientes virtuais 

extremamente versáteis que competem em importância nas atividades 

comunicativas ao lado do papel e do som. É importante observar, e sobre 

isso também nos chama atenção Marcuschi (2004), que desde sempre as 

tecnologias comunicacionais novas geram ambientes e meios novos: 
 

Assim foi a invenção da escrita que gerou um sem-número de 
ambientes e necessidades para seu uso, desde a placa de barro, 
passando pelo pergaminho, o papel, até a invenção da imprensa 
com tipos móveis. O mesmo ocorreu com a invenção do telefone, 
do rádio e da televisão (MARCUSCHI, 2004, p. 26). 

  

Da mesma forma que a ascensão da palavra escrita e do documento 

escrito empoderou a linguagem e a comunicação, o que vemos hoje em termos 

de disseminação da informação se deve em grande parte à ascensão dos 

documentos multimodais e, em particular, à expansão do caráter multimodal 

dos documentos. Em outras palavras, o galopante desenvolvimento tecnológico 

que vivenciamos e a facilidade de acesso das pessoas às novas tecnologias 

por meio das quais os documentos multimodais são produzidos, distribuídos e 

consumidos não apenas impulsionam a disseminação de tais documentos, mas 

imprimem-lhes uma complexidade estonteante em relação ao que existia no 

passado e até mesmo ao que reconhecíamos como novidade há bem pouco 

tempo atrás. Uma complexidade maior tanto em termos da multiplicidade de 

modos que se combinam em um único documento quanto em termos da 
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amplitude dos laços que os unem, da forma como se acham imbricados em 

layouts sofisticados. 

 
Multimodalidade – como veio a ser chamada – é uma 
característica inerente a todos os aspectos de nossas vidas, como 
vem sendo, acredito eu, ao longo da evolução humana. Podemos 
interpretar essa condição de multimodalidade ubíqua “de cima”, 
em termos da organização estratificada dos sistemas semióticos, 
em referência ao contexto da cultura na qual os sistemas 
semióticos operam. [...] Em sua essência, a linguagem expressa 
os significados que compõem e definem a cultura – as informações 
que constituem o sistema social (MATTHIESSEN, 2007, p. 1). 

 

Bateman (2008) relaciona a extensão à qual os modos presentes em 

um documento encontram-se ligados entre si ou entrelaçados ao conceito de 

densidade multimodal, que Singrid Norris, numa abordagem heurística de 

modalidade comunicativa, define como “a intrincada interação de várias 

modalidades de comunicação ou a intensidade de uma determinada 

modalidade que um ator social emprega” (NORRIS, 2004, p. 102). Dessa 

forma, quanto mais intensos e/ou complexamente interligados os modos 

com os quais um ator social realiza suas ações discursivas, maior a 

densidade multimodal. Bateman sugere que a simples constatação de um 

drástico incremento dessa densidade nos documentos que circulam na 

sociedade atual já teria levado a um consenso em torno de um “letramento 

multimodal” e da necessidade dele, de uma “guinada visual” na 

comunicação e, finalmente, de um crescimento, “talvez ameaçador”, na 

orientação visual e não-verbal da cultura de uma forma geral. 

Além desses sinais de inquestionável mudança na forma como 

percebemos o documento multimodal – sua natureza, o papel que 

desempenha, sua configuração complexa, sua aparente vantagem em 

relação aos documentos eminentemente verbais, sua contribuição na 

construção de novos significados por meio de componentes não-verbais etc. 

–, cresce também o interesse investigativo sobre tais documentos na 

tentativa de responder às questões que emergem naturalmente, na medida 

em que nos envolvemos com eles em nossas práticas sociais diárias. 

Acreditamos que essa distinção inicial entre documentos e 

documentos multimodais é útil nesse momento em que apresentamos um 

conceito menos corrente, mas pode se tornar desnecessária em outros 
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momentos se compreendermos que “todos os textos com base numa tela do 

computador e numa página são visuais e seus elementos visuais e arranjos 

podem ser analisados”, como afirma Wysocki (2004, p.123). Seria, portanto, 

reconhecer o parágrafo, o recuo, as margens, o espaçamento, a pontuação 

etc. que o documento apresenta como fontes de informação utilizadas pelo 

leitor para construir significados, aliás, os primeiros recursos acessados pelo 

leitor no primeiro contato visual com o texto. Assim, nos alinhamos com van 

Leeuwen (2004, p.14) quando afirma que “a tipografia e a escrita manual 

não são mais apenas veículos para o significado linguístico, mas 

modalidades semióticas em si” e com Wysocki (2004) e Dionisio (2005) 

quando afirmam que a apresentação visual constitui-se em um dos fatores 

para a identificação do gênero. 

O estudo sobre tipografia na perspectiva linguística, Text structure 

and graphic design, de Steven Bernhardt, publicado em 1985, pode lançar 

algumas luzes neste sentido. O autor propôs que os vários tipos de textos 

com os quais nos deparamos em nossas práticas sociais, que ora 

remetemos aos vários tipos de documentos conhecidos, estariam dispostos 

em um continuum de organização visual, desde os visualmente menos 

informativos até os visualmente mais informativos. Assim, poderíamos 

escapar de polêmicas e dicotomias vãs e situar os documentos multimodais 

em geral, e particularmente o PowerPoint, mais à direita do continuum sem, 

contudo, desconsiderar a integração, em maior ou menor extensão (ou a 

simples presença), de elementos visuais em outros documentos, como 

explicitado a seguir, na Figura 10. 

Anteriormente, chamamos a atenção para a relação entre os 

diferentes graus de manifestação da multimodalidade nos documentos e os 

modos como esses documentos alcançam o controle retórico em todos os 

seus níveis de organização textual-discursiva, exercido por meio de 

estratégias retóricas e mobilização de recursos multimodais disponíveis na 

produção do documento. Na perspectiva do continuum, os documentos 

visualmente menos informativos têm “a maioria das pistas de organização e 

de relações lógicas ‘enterradas’ dentro do texto”, ou seja, o controle das 

relações retóricas são estritamente internas ao texto verbal, tecidas no 
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interior das estruturas dos parágrafos, dos períodos, das frases e orações 

(BERNHARDT, 2004, p. 96). 

 
Figura 10 – Continuum de organização visual de documentos 

 
Os documentos visualmente mais informativos, assim como os menos 

informativos, apresentam uma organização retórica, pois ambos orientam o 

leitor sobre como o texto deve ser lido. A diferença entre eles reside na 

maneira como esse controle retórico é exercido, ou seja, nas estratégias de 

organização retórico-visuais utilizadas e nos recursos multimodais mobilizados, 

além da capacidade de os documentos visualmente mais informativos 

oferecerem ao leitor informações sobre sua estrutura através de pistas visíveis. 

São essas estratégias e recursos que nos dispomos a investigar nas 

Apresentações em PowerPoint. 

Procuramos também esclarecer que trabalhamos com a ideia de que 

nem todo artefato construído pelo homem com o uso de uma tecnologia é um 

documento. Afirmamos que o documento emerge nas práticas sociais como um 

artefato semiótico e nem sempre constitui um gênero. Na mesma linha de 

raciocínio, acreditamos que nem todo artefato multimodal é um documento 

multimodal e, embora partindo de uma visão de gênero menos estanque e 

taxonômica, postulamos que nem toda coleção ou colônia ou grupo de 

documentos multimodais constitui um gênero multimodal. 

Quando produzimos documentos multimodais, precisamos deixar claro 

ao consumidor (leitor/usuário) com que tipo de documento eles estarão 

interagindo, para que possam selecionar frames adequados à interpretação. 

Dessa forma, os gêneros são fontes de restrições no design de documentos 
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multimodais e a estrutura genérica é, pois, um dos níveis de análise de 

documentos multimodais propostos pelo Modelo GeM e ponto de interseção de 

questões que envolvem comparação e restrições. 

Afirma Bateman (2008, p. 225) que a perspectiva de gênero como ação 

social histórica e socialmente situada, subjacente a diversas abordagens atuais 

de gênero (MILLER, 2009; BAZERMAN, 2005; YATES e ORLIKOWSKI, 2007 

etc.) configura-se como um arcabouço muito promissor na análise de 

documentos multimodais, principalmente quando se pretende realizar um 

estudo de documentos multimodais ao longo do tempo e em diferentes 

contextos de uso. Para uma análise de documentos multimodais, Bateman não 

deixa de reforçar a necessidade de um conceito que admita dinamismo e 

flexibilidade, de gêneros com fronteiras mais fluidas e capacidade inerente de 

evoluir dentro do que denomina “espaço genérico”, mas entende, também, a 

necessidade de impor algumas restrições para preservar o valor preditivo de 

certas combinações de modalidades semióticas: 
 

Apesar de existir uma crença tradicional de que gênero não é 
suscetível à formalização precisa e ajuda apenas a clarificar 
(FOWLER, 1982; BEAUGRANDE, 1980 e MILLER, 1984), vamos 
forçar no sentido de uma noção menos solta. Precisamos 
desenvolver um construto teórico que permita fazer previsões sobre a 
forma e o conteúdo de documentos multimodais. Mas trabalhar com 
gênero e, particularmente, desenvolver essa noção mais ampla na 
direção de uma explicação preditiva e de base empírica, requer 
discussões cuidadosas. Estender as noções tradicionais de gênero 
aos documentos multimodais não é algo tão direto. Simplesmente, 
quais gêneros definir e como defini-los multimodalmente ainda é uma 
questão que não está clara (BATEMAN, 2008, p. 182). 

 

O modelo GeM, portanto, no nível de análise da Estrutura Genérica, vai 

se basear em abordagens precisas, linguisticamente motivadas, que por ora 

podem responder às questões levantadas, auxiliando o analista a relacionar 

documentos ao seu contexto genérico através das decisões de design 

explicitamente identificadas.  Ou seja, nessa camada de análise, vamos poder 

definir quais seleções de recursos modais foram mobilizadas naquele 

documento particular e como tais recursos estão relacionados ao significado do 

documento como um todo, considerando ainda o contexto genérico em que 

documentos se colocam em relação de similaridade e contraste com outros 

documentos. 
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Reconhecemos que o termo gênero perpassa inúmeras discussões 

sobre os mais diversos tipos de documentos, inclusive aqueles documentos 

ditos multimodais (“gênero twitter”, “gênero homepage” etc.). Mas não tão 

facilmente quanto ouvimos tais asserções, conseguimos apreender em que 

exato sentido e extensão se está falando de gênero e de gênero multimodal. 

No caso particular dos documentos multimodais, muitos aspectos devem ser 

considerados nessa discussão, e um deles é a natureza do artefato multimodal: 

a manifestação física do documento em si já exerce pressões que definem 

tanto restrições quanto potencialidades de uso. Para Bateman, esse impacto é 

muito mais sentido nos documentos multimodais, como mostra ser o caso de 

um livro impresso quando comparado com um documento na internet: 

 
Com um documento na web, não podemos folhear as páginas 
rapidamente da mesma forma; precisamos rolar a tela ou clicar em 
hiperlinks. Em outras palavras, os dois artefatos oferecem 
possibilidades (GIBSON, 1977) diferentes para se interagir com eles 
e essas possibilidades podem exercer impacto sobre as formas 
verbais e visuais que, na prática, são empregadas em quaisquer 
gêneros a que estão associados. Por conseguinte, muito mais do que 
é o caso com textos verbais, esse caráter de artefato que um 
documento possui vai impactar a sua associação a um gênero 
multimodal (BATEMAN, 2008, p. 11).     

 

Sobre o uso comunicativo de mídias, Kress e van Leeuwen (2001) 

argumentam que as qualidades materiais são intrínsecas ao material, mas eles 

são transformados nas práticas sociais, ou seja, são socialmente 

(re)produzidos e sofrem controle sobre seu significado e valor social: 

 
O ponto chave, contudo, permanece este: significar não reside 
apenas em discurso e design, mas também em produção. Isso resulta 
do engajamento do homem com o mundo; e os recursos que usamos 
ao articular e interpretar significados compreendem as duas coisas: 
as modalidades semióticas e as mídias semióticas. [...] Materiais 
ainda não considerados materiais são desprezados no âmbito da 
construção de significados. Um dia, suas qualidades materiais podem 
repentinamente sugerir algum potencial semiótico. Assim, o mundo 
material é sempre em parte já mídia, em parte apenas (e ainda) mídia 
em potencial (KRESS e VAN LEEUWEN, 2001, p.11).  

 

A noção de gênero, neste modelo, traz ao centro de nossa discussão 

sobre documentos multimodais a questão da comparação. Se pretendemos 

analisar uma APP como documento multimodal, precisamos compará-la com 

documentos similares, considerados por seus usuários como sendo do mesmo 
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tipo. Essa comparação pode fazer a diferença no momento de decidirmos 

interpretar determinado fenômeno de um modo e não de outro – como é o caso 

de percebermos variações em APPs usadas em áreas distintas do 

conhecimento. Da mesma forma, nossa compreensão também pode se 

fundamentar em relações de contraste/similaridade com outros grupos/tipos de 

documentos. 

Vem daí que no Modelo GeM os gêneros não são considerados como 

coleções dispersas de textos de um mesmo tipo, mas regiões  de todo um 

espaço de possibilidades genéricas. Para construir essa noção de espaço 

genérico, Bateman se apoia em Lemke (1999): 

 
Não apenas textos, mas qualquer padronização semântica de 
formação textual que construímos nos textos que preservam arranjos 
ou sequencialidade, tais como os padrões através dos quais 
definimos gênero, também vão ser semanticamente heterogêneos, 
vão ter uma topografia semântica e não apenas um conjunto de 
características semânticas. Estou usando o termo topografia aqui 
para nos lembrarmos que textos e padrões de formação textuais, 
como os gêneros, se revelam em um espaço de muitas dimensões 
semânticas (LEMKE, 1999, p. 2). 

 

e em outros estudos que claramente reconhecem a “relativa estabilidade” dos 

gêneros ao admitirem a possibilidade de os gêneros apresentarem mudanças, 

hibridizarem-se e formarem colônias ou grupos (BAZERMAN (2005); 

BERKENKOTTER e HUCKIN (1995); DEVITT (2004); e outros), ou, ainda, 

apresentarem uma tendência a ficar próximos uns dos outros em termos 

retóricos, formando aglomerados (clusters) em torno de algum “ponto” 

representativo nesse espaço, em torno de “alguma abstração ‘idealizada’ de 

texto normativo do gênero” (LEMKE, 1999, p. 5). 

As mudanças genéricas, tanto diacrônicas quanto sincrônicas, requerem 

esse espaço para evoluir, que permita mobilidade para os gêneros se 

encontrarem uns com os outros: 
 

Podemos caracterizar regiões no espaço genérico multimodal em 
termos dos traços que eles (os gêneros) imprimem nas formas 
particulares e nos recursos expressivos empregados pelos 
documentos que ocupam tais regiões. De modo algum é o caso de 
que todos os documentos simplesmente usam quaisquer recursos 
que estão disponíveis (BATEMAN, 2008, p. 10).  
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Greg Myers, por exemplo, em Technology, Lectures and Changing 

Genres, fala de sua experiência pessoal quando começou a usar 

Apresentações em PowerPoint para ministrar aulas. Tradicionalmente, explica 

Myers, escrevia mais ou menos o que queria ensinar nas aulas, poderia 

preparar uma ficha com algumas citações e uma propaganda para mostrar aos 

alunos, e mantinha esse texto como apoio de memória e para fazer 

comentários no decorrer da aula. 
 

Parecia uma mudança relativamente pequena – pensei comigo 
mesmo a princípio – mas descobri que isso levantava questões mais 
amplas sobre tecnologia e gênero que poderiam ser de interesse, 
ainda que não se estivesse interessado por aulas (MYERS, 2000, p. 
178).   

 

De um modo especial o relato de Myers nos alerta e faz refletir sobre 

algumas características do documento multimodal que não são 

necessariamente intrínsecas ao documento, mas que precisam ser 

consideradas com a mesma diligência, por exemplo, na análise que nos 

propomos a empreender. São características que emergem das restrições 

exercidas pela própria base material do documento multimodal (mídia41) e das 

condições particulares de consumo e de produção envolvidas. Afirma o autor 

que as tecnologias, através do que têm de novo, vêm constantemente nos 

lembrar da natureza material de todo texto e das restrições impostas, por 

exemplo, pelo papel (seu formato, gramatura (peso), cor e até seu grau de 

alvura e opacidade), pelas transparências, pelos slides, pela tela do 

computador etc. Myers (2000) conclui, fazendo antes uma merecida ressalva 

aos trabalhos seminais de Kress e van Leeuwen (2006) e de Lester Faigley 

(1997), que “temos sido lentos em aceitar os textos multimodais. Não temos os 

instrumentos analíticos para esses textos como temos para as palavras”. 

Também não havia antes uma preocupação maior sobre como as 

pessoas chegavam a uma interpretação plausível de documentos. 

Simplesmente os documentos multimodais passaram a integrar as práticas 

sociais em diferentes áreas, ao ponto de se configurarem atualmente como 

                                                 
41 A palavra “mídia” aqui é compreendida, nos termos de Kress e van Leeuwen (2001, p. 22), como 
recursos materiais utilizados no plano da expressão, para produzir artefatos e eventos semióticos desde 
tabuletas enceradas (e o estilo) ao livro digital. O potencial expressivo tem sido expandido pelos avanços 
tecnológicos em hardware e software.   
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forma predominante de comunicação em algumas delas, como na propaganda 

(outdoors, panfletos) e na educação (livro didático, Apresentações em 

PowerPoint, pôsteres didáticos). Já a relação entre leitor/consumidor e 

documentos foi sendo construída na base da intuição. A apropriação desses 

documentos pelas pessoas sempre pareceu se dar de forma intuitiva: a 

habilidade de lidar com eles era adquirida no uso e, com a produção e 

consumo contumazes, os documentos se tornavam familiares. 

Da asserção de Myers até aqui quase uma década se passou e, apesar 

de haver um consenso hoje em aceitar o componente não-verbal dos 

documentos multimodais como contribuinte de peso para o significado geral 

que carregam, percebemos que ainda permanecem lacunas em nossa 

compreensão sobre a matéria, o que dificulta encontrar caminhos para avançar 

nas investigações.   Analistas de documentos multimodais oriundos de campos 

de pesquisa diversos, partindo de diferentes perspectivas e com diferentes 

objetivos, contribuíram para esclarecer muitos aspectos de como os leitores 

interagem com documentos. Vem das contribuições de abordagens da página 

do ponto de vista dos contextos social e individual de recepção do documento a 

constatação de que mudanças nas propriedades mais básicas de composição 

da página influenciam sistematicamente como os leitores interagem com essas 

páginas. Acreditamos que, apesar disso, não se pode afirmar que os leitores de 

documentos são conduzidos a interpretações particulares de conteúdo e 

intenções e não a outras pelo próprio documento. Contudo, cada perspectiva 

“oferece fragmentos importantes da paisagem inteira”, afirma Bateman (2008, 

p. 24), ao justificar a abordagem proposta no Modelo GeM, que assegura o 

acesso aos elementos espacialmente organizados no documento, para discutir 

sobre sua combinação em elementos significativos maiores de layout e, assim, 

buscar revelar sua funcionalidade e a organização retórica do todo. 

A interação dos atores sociais com documentos multimodais envolve 

ambos, aspectos intrínsecos e aspectos extrínsecos aos mesmos. Esse é o 

desafio de analisá-los: não adotar um framework que privilegie e investigue um 

aspecto em detrimento do outro, porque se perderá a visão do todo. Se por um 

lado a leitura e a interpretação, por exemplo, se processam em vários níveis 

estruturais subjacentes ao documento – de conteúdo, de layout, de navegação, 

retórica e linguística – como veremos sistematizados mais adiante no Quadro 2 
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(p. 127), por outro lado, uma das características do documento multimodal é 

deixar o processamento da leitura muito mais sob o controle do leitor, 

desobrigando-o, portanto, de fazer uma leitura linear e de avançar 

progressivamente de uma seção para a seguinte. Isso porque nele as 

informações sobre um determinado conteúdo podem ser veiculadas de 

diversas formas e distribuídas entre várias semioses. Se há na composição do 

texto do documento multimodal um equilíbrio entre escrita e imagem, por 

exemplo, o leitor terá que ler as pistas visuais que o documento oferece: a 

distribuição espacial dos elementos na página, suas posições particulares e 

relativas e os agrupamentos formados, que podem apontar como o texto foi 

dividido (em seções e outras sub-divisões); as hierarquias visualmente 

constituídas que podem marcar as relações de subordinação entre elementos; 

a presença de listas, marcadores, numeração, estruturas paralelas que podem 

marcar visualmente relações de coordenação. Terá, também, que processar o 

que está linguisticamente explicitado nos elementos verbais presentes. Ainda 

que a escrita verbal seja muito familiar ao leitor, ele vai se deparar com 

enunciados que apresentam variações de estilo e estruturas sintaticamente 

incompletas, com a ausência de conectivos entre parágrafos e enunciados, 

com relações de sentido que não se estabelecem apenas sintática e 

semanticamente. Muitas restrições que atuam sobre os documentos podem ser 

constitutivas, advindas da sua natureza física (o papel, a tela), outras externas, 

advindas da tecnologia utilizada na produção ou até dos letramentos do leitor. 

Do que foi discutido até agora, percebe-se que documentos multimodais 

significam através de linguagem verbal escrita, de imagens e de layout, o que 

envolve trabalhar com sistemas semióticos que operam sob lógicas diferentes, 

demonstram diferentes propriedades e demandam processamento em áreas 

cerebrais distintas. Quando saímos da lógica organizacional de um documento 

(text-flow) para a lógica organizacional do documento multimodal (page-flow), 

percebemos que o material verbal ou não-verbal pode ser disposto em áreas 

ou zonas distintas da página e que essas disposições espaciais em si 

estabelecem relações diversas. 
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Observemos, no Exemplo 142, uma página de documento multimodal. 

Trata-se de uma Apresentação em PowerPoint sobre Petróleo, dentro do 

componente curricular Química Orgânica (APP1). 
 

Exemplo 1 - Visualização do slide 17, da APP1 

 
 

Analisando esse exemplo, vemos como elementos relacionados aqueles 

que na página dividem um mesmo espaço ou estão posicionados muito 

próximos uns dos outros ou, ainda, alinhados entre si. A estratégia utilizada 

pelos autores para ensinar o percurso da “Gasolina no Brasil”, desde a sua 

produção até o consumidor, foi representar graficamente todas as suas etapas, 

através de uma estrutura do tipo diagrama de fluxo. No caso em tela, foram 

utilizados para compor o diagrama 5 (cinco) retângulos coloridos, 

interconectados por 4 (quatro) setas largas para a direita, 1 (uma) seta estreita 

para a direita e, finalmente, 1(uma) seta larga explicativa nos dois sentidos, 

para a direita e para a esquerda; todas essas formas apresentam 

preenchimento de cor azul em seis tonalidades diferentes e contornos de 

mesma cor, largura e estilo de linha. Além disso, são utilizadas figuras 

dispostas nas áreas internas das formas geométricas e segmentos verbais 

(legendas das figuras, título das etapas, dados estatísticos). Podemos 

                                                 
42 Os exemplos numerados remetem ao corpus da pesquisa. 
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observar, também, outras 2 (duas) duas setas fora do conjunto do diagrama de 

fluxo, preenchidas com textura denominada “mármore branco”, uma no canto 

superior esquerdo e outra no canto superior direito do slide. Essas setas 

constituem, como veremos na Seção 2.4, elementos da estrutura de 

navegação do documento. 

Visualmente, seguindo a direção das setas, podemos distinguir 5 (cinco) 

etapas do caminho da gasolina até o consumidor pelo  próprio arranjo espacial 

dos retângulos, os quais formam 5 (cinco) colunas distintas, ainda que nem 

todas elas contenham títulos (“Canais de Vendas”, “Consumidores Finais”). 

Quando há subetapas constitutivas de uma mesma etapa, isso é representado 

pela inserção de mais de um retângulo na respectiva etapa, como é o caso da 

segunda etapa, no sentido do fluxo. O alinhamento vertical de dois retângulos, 

formando uma só coluna, nos faz vê-los como integrantes da mesma etapa, no 

caso, a de produção dos combustíveis que compõem a mistura da gasolina 

automotiva brasileira: a gasolina pura e o álcool anidro. Também a diferença de 

cor desses retângulos alinhados reforça a ideia de que, embora constituam a 

mesma etapa, remetem a processos industriais distintos. 

Na área interna dos dois retângulos que constituem a Etapa 2 do 

percurso, estão inseridas 6 (seis) figuras idênticas que remetem à ideia de 

fábrica, mas apresentam legendas distintas. No retângulo maior, 5 (cinco) 

dessas figuras dividem a mesma área interna, o que nos leva a inferir que, 

mesmo apresentando legendas distintas (“Refinarias Petrobras”, “Refinarias 

Privadas”, “Centrais Petroquímicas”, “Formuladores” e “Importadores”), esses 

elementos pertencem a uma mesma categoria (de fábrica), ou melhor, no 

percurso da gasolina, todos entregam, nos “Canais de Venda”, um mesmo 

produto – a gasolina. No retângulo menor, temos apenas uma dessas figuras, 

um só tipo de “fábrica”, que a legenda indica ser a “Usina de Álcool”.  A 

similaridade é construída visualmente (são 6 fábricas) e a particularização é 

construída linguisticamente através das legendas que apontam para tipos 

distintos de fábricas. 

Tudo que escrevemos nos três parágrafos anteriores são informações 

apreendidas no slide, reforçando o conceito de página multimodal como um 

espaço de integração e cooperação de modalidades semióticas distintas para 

criar significados. 
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Sobre isso, Matthiessen (2007) levanta uma questão importante que diz 

respeito à tarefa analítica que vamos empreender: 

 
Observando os sistemas semióticos “de cima”, do ponto de vista 
privilegiado do contexto da cultura na qual opera, podemos ver que 
esses sistemas semióticos complementam uns aos outros na criação 
de significados. O desafio descritivo e teórico é tornar explícito como 
eles se complementam (como estão coordenados no processo de 
criar significados e como suas contribuições complementares são 
integradas umas às outras); tornar explícito da forma que teria que 
ser feito para se criar um modelo para a geração de documentos 
multimodais. Esse desafio só pode ser alcançado se considerados 
ambos, os sistemas semióticos em si e o contexto em que operam 
(MATTHIESSEN, 2007, p. 2).  

 

Os documentos multimodais, nossos objetos de análise, são, portanto, 

entidades extremamente complexas, diferentes em diversos aspectos das 

páginas densamente impressas de textos, cujos significados são construídos 

(eminentemente) na linguagem verbal escrita, e, segundo Kress e van 

Leeuwen (2006, p. 204), “lidas da forma que são desenhadas para serem lidas 

– da esquerda para a direita e de cima para baixo, linha por linha”. Em síntese, 

podemos pontuar os seguintes aspectos distintivos dos documentos 

multimodais: 

 

1. Ancoram-se, particularmente, na percepção visual e espacial do 

leitor, o que se explica pela própria natureza de sua realização 

material, e nos obriga a transitar por modalidades semióticas 

diversas, com propriedades distintas, conforme já discutido; 

 

2. dependem fundamentalmente de tecnologias, de forma muito mais 

intensa que os documentos relacionados à tradição escrita, e devem 

a elas sua grande expansão, mas sofrem as restrições das mesmas, 

que deixam seus traços no documento produzido; 

 

3. são, na maioria das vezes, produzidos e consumidos (interpretados) 

por “falantes não-nativos”, que operam mais lexicalmente do que 

gramaticalmente, no sentido estrito apontado por Kress e van 

Leeuwen (2001) e ratificado por Bateman (2008, p. 12). Isso quer 

dizer que os documentos multimodais podem ser 
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produzidos/consumidos como uma coleção de elementos individuais 

e distintos, mais ou menos solta ou desordenada, ou como um 

sistema, governado por regras e estruturado em termos de seus 

elementos que se combinam e cooperam. Tudo isso porque “os 

recursos semióticos existem de maneiras diferentes para pessoas e 

grupos diferentes” (KRESS e VAN LEEUWEN, 2001, p. 112). 

 

A abordagem proposta para análise da Apresentação em PowerPoint 

como documento multimodal – o Modelo GeM – apoia-se teórica e 

metodologicamente, em grande medida, nos estudos afins inseridos na 

Linguística. Nesse campo, tradicionalmente, existe uma produção científica 

consolidada e discussões correntes acerca de artefatos semióticos 

estruturados, inclusive modelos de análise testados em bases empíricas. No 

âmbito da Linguística Multimodal, inclusive, alguns desses artefatos semióticos 

estudados, como é o caso de filmes, propagandas na TV e webpages, podem 

apresentar grande complexidade e sofisticação em termos de layout, sem falar 

das incursões de analistas por domínios em que a Linguística sequer tem 

tradição de atuar, como é o caso da análise de textos de caráter 

exclusivamente visual, como pinturas e esculturas. 

John Bateman demonstra e justifica sua cautela analítica, restringindo o 

tipo de artefato semiótico que define como documento multimodal nos 

seguintes termos: 

 
A aplicação de frames linguísticos na análise de artefatos multimodais 
não é, de fato, evidente nem obviamente correta e, portanto, 
precisamos prosseguir cuidadosamente. Nossa compreensão do 
potencial que artefatos visual e espacialmente fundamentados têm de 
criar significados é ainda suficientemente fraca ao ponto de teorias 
sofisticadas, com relativa facilidade, extrapolarem sobre as 
informações que podemos realmente extrair desses artefatos. Isso 
pode produzir análises que são insuficientemente motivadas pelos 
objetos de análise em si (BATEMAN, 2008, p. 8).  

 

Considera-se, pois, para fins de aplicação do Modelo GeM, objetos de 

estudo com as seguintes características: 

 

1. artefatos multimodais que trabalham com representação de página; 
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2. artefatos estáticos, isto é, não são explorados os movimentos ou as 

mudanças de elementos dentro do campo visual; 

 

3. documentos ou artefatos que combinam informações textuais 

verbais, gráficas e pictoriais em layouts compostos singulares.  

 

Diante das características acima enumeradas, que definem, nos termos 

de Bateman (2008, p. 9), o tipo de artefato aqui denominado documento 

multimodal, podemos considerar a Apresentação em PowerPoint ou o 

PowerPoint como um exemplar destes de forma direta, amparados nos itens 1 

e 3, e de forma indireta no item 2, suprimido o recurso da animação aplicada a 

slides individuais. 

Nessa primeira aproximação do nosso objeto de estudo, podemos 

prescindir de explorar a questão da animação como uma das contribuições 

distintas para se alcançar determinados objetivos comunicativos. Porém, será 

necessário ousar abordá-la mais adiante, uma vez que a APP é um tipo de 

apresentação visual que utiliza a animação de modo recorrente, e essa 

animação, a nosso ver, pode estar sujeita à organização retórica do 

documento. Entendemos, contudo, a restrição que Bateman (2008, p. 9) faz, 

diante da cautela que ele mesmo se impõe: “precisamos aprender a andar 

antes de podermos correr”. 

Antes de apresentarmos o aporte metodológico da nossa análise e 

discutirmos suas ferramentas analíticas, vamos, na seção seguinte, versar 

sobre outro conceito que fundamenta nossa abordagem da organização 

retórica do PowerPoint Educativo: a retórica, uma prática e uma disciplina 

muito antigas, cujas categorias e métodos de análise, no entanto, são 

resgatados e aplicados com muita frequência na análise multimodal. 

 

2.3 A RETÓRICA E A ANÁLISE RETÓRICA: ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS 
 

Como nosso objetivo geral nesta tese envolve a análise retórica e 

multimodal de PowerPoints Educativos, chamou-nos a atenção a seguinte 

asserção de Selzer (2004), com que escolhemos abrir essa seção: 
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Suponha que você quer compreender melhor algum tipo de texto 
escrito em que esteja interessado ou considere importante. Quem 
sabe uma declaração de impacto ambiental, ou alguma ficção 
encenada durante a II Guerra Mundial, ou um artigo de revista sobre 
a pena de morte, ou uma proposta sob análise do conselho de 
educação local, ou mesmo algo rotineiro que vocês podem ver 
diariamente, como uma revista em quadrinhos ou anúncios 
publicitários no jornal de sua cidade. (...) Mas especialmente se esses 
textos têm uma intenção persuasiva, especialmente se (em outras 
palavras) moldam suas crenças e atitudes (e, em certa medida, 
quase todos os textos escritos têm esse propósito), a atividade 
denominada análise retórica pode oferecer uma perspectiva e uma 
compreensão a mais (SELZER, 2004, p. 279).    

 

E o autor afirma, ainda, que a dificuldade em se apresentar uma 

definição consensual sobre análise retórica (ou crítica retórica) reside 

provavelmente no fato de não existir também um consenso sobre o que é 

retórica. 

Existem, pois, ideias diferentes sobre retórica que circulam livremente, 

por exemplo, como uma fala ou escrita muito ornamental, ou impregnada de 

delicadeza e refinamento artificiais, ou manipuladora, ou falseada, como, 

também, um sinônimo de fala ou de escrita em geral e para qualquer situação 

comunicativa. 

Carolyn Miller afirma que, como prática, a retórica é tão velha quanto a 

própria humanidade, se, alinhados com Kenneth Burke, compreendemos que 

somos “seres que por natureza respondem a símbolos” e que nossas 

interações, pelo menos em parte, são sempre instigações simbólicas para a 

cooperação (BURKE, 1969, p. 43 apud MILLER, 2009, p.11). Já como 

disciplina, considera a retórica “ao mesmo tempo muito velha e bastante nova”, 

e explica o paradoxo: 

 
É muito velha porque se baseia nas tradições clássicas da Grécia e 
Roma antigas e suas discussões sobre como o uso linguístico e a 
persuasão afetam as relações sociais e políticas. É nova, pelo menos 
na academia de língua inglesa, porque essas questões antigas e 
suas discussões em épocas sucessivas não tinham um lugar no 
currículo até quarenta anos atrás (MILLER, 2009, p. 11). 

 

O renovado interesse pela retórica e pelo desenvolvimento de sua base 

conceitual, segundo Miller (2009), foi sedimentado nos anos 50, quando 

trabalhos de cunho filosófico sobre linguagem e argumentação foram 

publicados por estudiosos como Kenneth Burke (nos Estados Unidos), Stephen 
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Toulmin (na Grã-Bretanha), Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (na 

Bélgica). Segundo a autora, a ideia central é que 

 
A retórica foca nos aspectos e implicações situados e endereçados 
(em vez de os universais e eternos), no performativo (em vez de o 
filosófico) e no ético (em vez do lógico) da comunicação, sejam orais 
ou escritos, verbais ou visuais, mediados ou diretos (MILLER, 2009, 
p. 11). 

 

Já Selzer (2004, p. 280) aponta para a tradição que sempre uniu a 

retórica à educação dentro da academia, e que remete, inclusive, ao seminal 

tratado educacional On Rhethoric, de Aristóteles, e, como disciplina, a retórica 

geralmente remete aos modos de se produzir ações discursivas que são 

realmente capazes de produzir um efeito real ou atingir um objetivo. Por isso os 

livros didáticos de retórica, diz o autor, “são, geralmente, livros de ‘como fazer’ 

– manuais de instruções de como produzir comunicações eficientes: a arte de 

descobrir em qualquer circunstância dada os meios disponíveis de persuadir 

(nos termos de Aristóteles)”. 

Nessa mesma direção, Bateman (2008, p. 144) também constata que é 

natural ver a retórica ser usada em seu sentido mais antigo como a “arte da 

persuasão”, e aplicada em suas categorias e técnicas na análise multimodal: 

“Considera-se como os documentos multimodais alcançam efeitos persuasivos 

e atrativos particulares sobre seus leitores, como, por exemplo, nos anúncios 

publicitários”. 

Mais recentemente, a retórica passou a assumir uma função 

interpretativa, emergindo como um meio de compreender a comunicação e não 

mais exclusivamente ligada à produção de ações discursivas efetivas. Seria o 

início de uma trajetória de quebra de paradigmas históricos que forjaram a 

retórica, pois a ênfase dada por Aristóteles à persuasão influenciou 

sobremaneira a história da retórica. Assim, a retórica vem se consolidando, 

com o passar do tempo, como “o estudo da língua – e o estudo de como usar a 

língua”, em outras palavras, vem sendo compreendida como empreendimento 

produtivo e interpretativo (SELZER, 2004, p. 280). 

A questão central que discutimos aqui é que, nos últimos anos, o termo 

“persuasão” continua sendo infinitamente usado ao se discutir retórica, mas o 
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seu sentido é lato, como também é muito mais extenso o alcance e a influência 

da própria retórica. 
 

O domínio da retórica passou a abarcar um grande território – a 
escrita e a fala usada para persuadir, com certeza, mas também 
inúmeros outros tipos de comunicação que influenciam e moldam os 
valores e ações, as atitudes e crenças das pessoas. (SELZER, 2004, 
p. 281).     

 

Por extensão, também o território de ação da análise ou crítica retórica é 

hoje muito maior e suas fronteiras mais fluidas e, nesse novo cenário, a análise 

retórica pode ser entendida, segundo Selzer (2004), como “um esforço para 

compreender como as pessoas inseridas em situações sociais específicas 

tentam influenciar os outros através da língua”. Mas não apenas através da 

língua, pois a análise retórica mais recente pode ser aplicada a qualquer tipo 

de ação simbólica: de shows de TV a filmes e videoclips, da arquitetura dos 

espaços públicos aos web sites e blogs, das danças à pintura e à música, ao 

que remetemos às análises advindas dos estudos retóricos de gêneros 

(MILLER, 2009 e BAZERMAN, 2005), da semiótica social (KRESS e VAN 

LEUWEEN, 2006) e da retórica visual (WYSOCKI, 2004), entre outros, e, 

sobretudo, dos estudos sobre multimodalidade, retórica e gênero de John 

Bateman (2008), que tomamos como base das análises desenvolvidas na 

nossa pesquisa. 

Numa concepção de retórica e de análise retórica mais ampla, podemos 

analisar textos que combinam palavras, desenhos, cores, gráficos, fotografias, 

animações, sons, vídeo etc. e também, como é comum acontecer nos textos 

com os quais nos encontramos no dia a dia, textos que podem estar numa 

única página ou tela, e, por vezes, e com mais frequência a cada dia, podem 

estar em várias páginas ou telas. Estes, exigem a leitura de todas as suas 

páginas ou telas constitutivas para capturar qual o propósito comunicativo do 

produtor. Podemos usar para isso uma abordagem textual ou uma abordagem 

contextual, ou ainda, situando a análise em qualquer posição entre esses dois 

extremos mais amplos, uma combinação das duas. As abordagens não são, 

pois, categorias que se excluem mutuamente, mas constituem um continuum. 

Em um extremo, as análises focam mais o texto e usam uma dada 

terminologia, não só a terminologia retórica clássica, mas outras, como a de 
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Burke (1973), por exemplo, para descrever ou prescrever atividades retóricas 

(situação retórica, agente, agência, cenário, propósito, identificação etc.), 

tipicamente uma cuidadosa análise de uma ação simbólica única, considerada 

em seus próprios termos distintivos. São chamadas de análises textuais. No 

outro extremo, as análises enfatizam o contexto, ou seja, reconstroem o 

momento retórico (kairos) em que aconteceu o evento sob estudo, com uma 

descrição minuciosa dos aspectos culturais envolvidos aí, e, sobre tudo isso, 

produzem pistas e insights sobre os propósitos comunicativos e as estratégias 

retóricas envolvidas e visíveis no desenvolvimento da ação simbólica. Essas 

são ditas análises contextuais. 

Na nossa pesquisa, analisamos a organização retórica e multimodal do 

PowerPoint Educativo, o que envolve questões de gênero e de tecnologia, que, 

segundo Miller (2009, p. 11) “surgem da disciplina e tradição da retórica e nela 

são fundamentadas”. Ainda, diante da perspectiva de gênero que adotamos, 

não caberia eleger um ou outro polo do continuum proposto por Selzer, mas 

uma abordagem retórica integrada, textual e contextual, capaz de dar conta da 

APP “como uma categoria convencional de discurso baseada na tipificação em 

grande escala da ação retórica, que como ação adquire significado da situação 

e do contexto social em que essa situação se originou” (MILLER, 2009, p. 41). 

“E onde houver ‘significado’, há persuasão”, lembra Burke (1969b, p. 172 

apud MILLER, 2009, p.11). 

 

2.4 AS QUESTÕES METODOLÓGICAS E FERRAMENTAS ANALÍTICAS 

 

Nossa proposta é analisar a Apresentação em PowerPoint, partindo dos 

níveis analíticos hierarquicamente mais baixos fixados pelo Modelo GeM, no 

sentido das partes para o todo. O primeiro passo, pois, seria o de decompor 

esse documento em seus elementos constitutivos. Antes de qualquer coisa é 

preciso deixar claro a que nos referimos quando dizemos “todo” e “partes”. 

Inspirados nos estudos linguísticos que demonstraram em seu 

desenvolvimento um movimento no sentido da unidade de estudo frase para a 

unidade de estudo texto, uma mudança de foco proporcionada pela linguística 

textual, vamos considerar uma APP como nossa unidade de análise, ou seja, 

como um documento particular que se constitui em múltiplas páginas 
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multimodais. Por ora, como a abordagem descritiva proposta pelo Modelo GeM 

se desenvolve em vários níveis hierárquicos e cada um deles identifica suas 

unidades próprias – unidades básicas, unidades de layout ou composicionais, 

segmentos retóricos, segmentos genéricos e elementos de navegação –, que, 

por sua vez, nos informam coisas diferentes acerca do documento,  podemos 

prosseguir dentro de uma zona de conforto sem responder às questões 

levantadas acima e, mais adiante, voltar a considerá-las com mais consciência 

e clareza. 

Parece evidente que a forma de procedermos à decomposição do 

documento em suas unidades básicas deve ser bastante criteriosa e confiável, 

pois esses elementos têm um papel a desempenhar com relação às demais 

estruturas, pois constituem sua substância. Bateman chama nossa atenção 

para o fato de que 
 

Existem algumas questões metodológicas significativas que estão 
encobertas e que precisam ser explicitamente problematizadas: 
sempre que um analista é livre para selecionar, criar ou ignorar 
elementos em uma página quando desejarem, com poucas 
justificativas além das que lhes parecem significativas (ou não), 
continua difícil ir além de interpretações sem base na realidade 
objetiva. É crucial que os elementos sejam submetidos ao nosso foco 
analítico independentemente do que, como analistas, intuitivamente 
consideramos (ou não) como elementos significativos. Isto é, 
precisamos superar a cegueira seletiva advinda da aplicação de uma 
interpretação pré-teórica sobre o que achamos que acontece na 
página (BATEMAN, 2008, p. 22).    

 

Porque partimos do princípio de que os elementos constitutivos da 

página e a forma como eles foram distribuídos (sua configuração particular) 

influenciam a forma de acesso, os tipos de interação e a construção de 

sentidos no contexto da recepção do documento, o instrumento de análise 

precisa assegurar que todas as partes presentes na página sejam 

reconhecidas e descritas (vale salientar, não qualquer tipo de reconhecimento, 

mas aquele naturalmente motivado), mantendo essa etapa do trabalho, muitas 

vezes considerada de menor valor, dentro dos limites da objetividade. Tudo 

que vai ser dito depois, em outros níveis de análise, depende desse trabalho, 

inclusive a credibilidade de nossas respostas aos questionamentos levantados 

acerca do trabalho multimodal da página ou do documento. 
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Vários estudos inseridos em áreas como design, linguística multimodal, 

interpretação de documentos e geração automática de textos propõem a 

segmentação de seus objetos de investigação em unidades menores para fins 

analíticos. Cada estudo pode, a partir daí, abordar aspectos distintos daquilo 

que compreende por “unidades básicas” e, nesse contexto, emergem 

diferentes abordagens da “página”. Bateman (2008) propõe distribuir essas 

abordagens num continuum, em cujos polos se inserem, de um lado, as 

abordagens de página na perspectiva dos contextos social e individual de 

produção, e do outro lado, as abordagens sob o ponto de vista dos contextos 

social e individual de recepção dos documentos. Ao longo deste continuum, 

representado na Figura 11, a seguir, podem ser distribuídas diversas 

possibilidades de abordagens da página, mas Bateman destaca especialmente 

quatro delas, a saber, as abordagens da página como a) um artefato a ser 

produzido; b) um sinal a ser processado; c) um objeto de percepção; e, 

finalmente, d) um objeto de interpretação. 

 
Figura 11 - Continuum das Abordagens de Documento 

 

O autor justifica o destaque que deu a essas quatro abordagens 

particulares com base em duas razões. A primeira, porque são abordagens 

adotadas por pelo menos um grupo de pesquisa reconhecido na comunidade 

científica. Um exemplo são os analistas de documentos multimodais que, 

embora trabalhem sob diferentes perspectivas – da linguística ou da semiótica 

ou do design –, apostam suas fichas (e suas pesquisas) na abordagem da 

página como objeto de interpretação, pois acreditam que essa é a perspectiva 

de observação mais relevante. A segunda, porque as quatro abordagens 
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convergem entre si e com a proposta do Modelo GeM com relação ao interesse 

sobre as propriedades físicas da página. 

Hoje, a perspectiva da página como objeto de interpretação é talvez a 

mais produtiva e aquela com a qual estamos mais familiarizados, onde se 

inserem trabalhos na área de design de documentos da Escola de Reading, de 

Schirver (1997), entre outros, e dentro da linguística multimodal de uma forma 

mais ampla, especialmente, os estudos em torno da gramática visual por Kress 

& van Leeuwen (2006): 

  
é a página que será interpretada com a utilização do vocabulário de 
design e das técnicas da linguística multimodal: que elementos de 
design entraram na composição da página e, por causa disso, que 
funções comunicativas a página realiza? (BATEMAN, 2008, p. 25). 

 

Das abordagens destacadas no continuum da Figura 11 se originam 

vários frameworks usados atualmente para resolver questões complexas em 

suas áreas específicas e afins. Baseados nessas contribuições sobre o 

documento ou aspectos particulares do documento, que se inserem nas 

perspectivas da interpretação, da percepção, do sinal visual e da produção, 

vamos analisar as páginas multimodais das APPs. 

Conforme já explicitado, nosso objetivo é descrever APPs e, para isso, 

vamos nos apoiar no que já foi desenvolvido na Linguística em termos de 

análises teóricas e suas verificações empíricas sobre artefatos semióticos, 

incursionando na multimodalidade e na retórica dos gêneros, na tentativa de 

revelar como trabalha nosso objeto de estudo em seus próprios termos, quais 

relações se estabelecem entre suas formas e funções e que estratégias utiliza 

para criar significados. 

Existe uma relação orgânica entre os documentos multimodais e a 

grande rede social e cultural que esses documentos ajudam a tecer e, ao 

mesmo tempo, nela se encontram imbricados. Daí que não é possível 

empreender uma investigação sobre documentos multimodais – estudá-los e 

descrevê-los – de forma isolada do contexto social, histórico, político e 

econômico das Práticas Sociais. 
 

Ao ver um texto não apenas como uma forma de representação 
visual e verbal, mas também como um objeto material com 
características físicas que o distinguem, podemos situar os 
significados que está comunicando dentro das práticas físicas, 
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tecnológicas e  sociais associadas a sua construção e uso  (IVANIČ & 
ORMEROD, 2003, p. 91). 

 

Coerente com essa posição, Bateman (2008) propõe o diagrama da 

Figura 12, que nos possibilita apreender o ponto de vista por meio do qual o 

Modelo GeM vê o documento multimodal. 

 
Figura 12 - Diagrama do Modelo GeM 

 
 

Na parte central do diagrama, apresentam-se algumas configurações 

de práticas sociais formadoras de documentos. A partir delas, artefatos 

multimodais particulares são produzidos com formas particulares e com o 

auxílio de tecnologias de produção também particulares, ou instrumentos, 

que participam dessa construção. 

Os documentos são produzidos em canvas particular que sustenta 

fisicamente o artefato, aqui entendido como qualquer mídia adotada como 

substrato para o documento, tais como o papel, a tela de computador, uma 

transparência de retroprojetor, entre outros. Quando utilizado como suporte 

de artefatos, cada substrato em si se constitui uma fonte de restrições que 

enquadram, dentro de determinados limites, a liberdade para se produzir um 

documento. As fontes de restrições impostas a documentos podem incluir, 

além do suporte físico em si, a própria tecnologia usada para produzir o 
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artefato, ou mesmo os usos que se vai fazer dele, ou, ainda, uma 

combinação de várias fontes. 

Entendemos que essa é uma visão realística de documento, à qual só 

se tem acesso a partir do ponto de observação privilegiado que as práticas 

sociais oferecem, e que nos distancia sobremaneira da ideia de “objeto 

idealizado”. Quando produzimos uma APP, por exemplo, questões como a 

legibilidade dos slides surgem imediatamente e exigem de nós o uso de 

padrões bem diferentes daqueles que aplicamos aos documentos que vão 

ser impressos em papel. “Boa tipografia é boas maneiras: fazer o tipo43 

legível, fazer os títulos facilmente notados, fazer as tabelas facilmente lidas. 

Resumindo, ser gentil e ajudar seus leitores”, afirma Waller (1991, p. 5). 

O tamanho da fonte é sempre uma preocupação quando produzimos 

slides e isso se justifica pela variação que pode haver no tamanho da 

imagem final a que o leitor tem acesso, decorrente de restrições como: a) o 

tamanho da tela usada; b) a distância entre a tela e a audiência; e, c) a 

distância do projetor para a tela. Temos que considerar a utilização de um 

tamanho de fonte adequado ao uso que faremos do documento: se a fonte 

for muito pequena, a leitura e a visualização podem até ser satisfatórias para 

exibição na tela de nosso próprio computador, para o consumo individual ou 

para exibir a um ou dois amigos, mas os mesmos slides tornam-se ilegíveis 

para uma audiência maior, como participantes de uma palestra, 

principalmente se localizados a certa distância do telão ou de outra 

superfície de projeção. 

Outro exemplo de restrição está relacionado à tecnologia utilizada 

para produzir a APP e trata-se do formato do slide: o software PowerPoint® 

oferece duas possíveis “orientações” para os slides – ou retrato ou 

paisagem –, não permitindo variações dentro de uma mesma apresentação. 

Para criar slides que alternam esses dois tipos de orientação numa mesma 

exibição, será necessário fazer duas apresentações distintas e criar vínculos 

entre elas, recurso distante de um produtor sem expertise no software. A 

orientação do slide é uma restrição tecnológica imposta pelo PowerPoint e 

                                                 
43 “Tipo” na acepção de letra impressa por qualquer processo de composição: tipografia, editoração 
eletrônica, entre outros. NT  
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pelas telas de computador, o que levou a uma adesão geral do formato mais 

largo (paisagem), estabelecendo-se assim um padrão. 

No diagrama da Figura 12, Bateman mostra que o artefato virtual 

emerge da combinação de restrições físicas, de produção e de consumo 

sobre as formas. 

 
Visto de fora, isto é, sem entrar em detalhes acerca de substrato 
físico, tecnologia de produção e exigências de consumo, pode ser 
difícil separar exatamente qual restrição é devida a qual fonte. E, 
na verdade, pode haver redistribuições entre essas três fontes sem 
que a forma final do artefato mude (BATEMAN, 2008, p. 17). 

 

O autor afirma que, em seus primórdios, o aparato tecnológico 

disponível para a fabricação do jornal não era capaz de produzir colunas de 

largura arbitrária e que, portanto, “as colunas precisavam ser curtas o 

suficiente para caber em um determinado dispositivo e evitar que os tipos 

fossem arremessados para fora”, em razão do movimento rotatório em alta 

velocidade do dispositivo. Com esse conhecimento dos detalhes técnicos 

envolvidos no processo, é possível afirmar que, naquele tempo, a restrição 

sobre a forma do artefato estava relacionada à produção. Havia também 

outras restrições de outras origens, tais como a baixa qualidade do papel 

disponível (absorção, opacidade etc.), que exigia a utilização de um 

tamanho mínimo de fonte, para que os caracteres não borrassem uns aos 

outros. Claramente uma restrição de canvas.  Hoje, as colunas de jornais 

podem ter larguras diversas e as fontes podem ser até muito pequenas, 

ressalta Bateman, 

 
mas o uso estabelecido do jornal tornou-se uma tradição 
suficientemente forte (e funcionalmente motivada) que a aparência 
do jornal não mudou tanto quanto a tecnologia e o material 
usados, teoricamente, poderiam. O jornal é então, em nossos 
termos, um “artefato virtual”, cuja forma final é restringida por uma 
combinação de restrições físicas, de produção e de consumo 
(BATEMAN, 2008, p. 17).  

 

O modelo GeM, quando vê o documento sob este ângulo, apóia-se 

sobremaneira no trabalho de Robert Waller (1987), que se insere na área de 

Design da Informação ou, como define o próprio autor, no campo de estudo 
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que se debruça sobre “palavras e design gráfico, trabalhando juntos para 

comunicar informações complexas”. 

Waller propõe, em sua abordagem multidisciplinar, um modelo de 

análise das variações observadas na forma tipográfica de documentos em 

termos de quatro estruturas neles subjacentes: 

 
As três primeiras estruturas estão relacionadas aos três elementos 
constitutivos da relação escritor–texto–leitor: a estrutura tópica, 
que representa as intenções expressivas do escritor; a estrutura 
do artefato, resultante das restrições físicas da mídia; e a estrutura 
de acesso, que antecipa as necessidades do leitor auto-
organizado. Poucos textos exibem essas estruturas em suas 
formas puras. Ao invés disso, elas são evidenciadas nos gêneros 
tipográficos – categorias usuais de linguagem como “panfleto”, 
“revista”, “manual” e outras –, que podem ser definidos em termos 
de suas combinações comuns (ou históricas) das estruturas tópica, 
de acesso e do artefato (WALLER, 1987, p. 3). 

 

O modelo de comunicação tipográfica proposto por Waller foi aplicado 

à análise de páginas do The Handbook of Sailing, um guia de instruções e 

conselhos para velejadores, com base na ideia de que os textos 

materializados nos gêneros (“textos reais”, conforme o autor) refletem essas 

estruturas constitutivas da relação entre escritor-texto-leitor. Buscando 

estabelecer paralelos e conexões importantes entre tipografia, design e 

modelos linguísticos, a análise das páginas do Guia demonstrou alguns 

pressupostos do modelo, entre outras coisas, que as necessidades do leitor, 

os propósitos comunicativos do escritor e o modo como a tecnologia foi 

utilizada deixou marcas naquelas páginas impressas. Esse estudo 

possibilitou que Bateman incorporasse em seu framework as “camadas” 

responsáveis por capturar aspectos de design e layout presentes no modelo 

de Waller, e que avançasse ainda mais em suas caracterizações. Quanto às 

camadas descritivas que Waller buscou fundamentar na linguística, algumas 

foram suprimidas, outras reformuladas e ampliadas neste framework, que é 

apresentado de forma resumida no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Níveis de Análise do Modelo GeM segundo Bateman (2008) 

Nível da 
Estrutura do Conteúdo 

estrutura do conteúdo da informação a ser comunicada, 
incluindo seu conteúdo proposicional. 

Nível da 
Estrutura do Layout 

natureza, aparência e posição dos elementos comunicativos na 
página e suas interrelações hierárquicas; identifica as unidades 
de layout, em termos de agrupamentos, aproximação espacial, 
relações espaciais mútuas e propriedades de composição. 

Nível da 
Estrutura Retórica 

relações retóricas entre os elementos de conteúdo: como o 
conteúdo é “discutido”, entendido em termos de material 
principal e secundário e estruturado retoricamente. 

Nível da 
Estrutura Linguística 

detalhamento de todos os elementos verbais utilizados para 
realizar os elementos de layout da página ou documento. 

Nível da 
Estrutura Navegacional 

em que apoia-se o modo de “consumo” pretendido para o 
documento; inclui todos os elementos que contribuem para 
direcionar e auxiliar o leitor a consumir/ler o documento. 

 

Vem daí que o Modelo GeM propõe, inicialmente, uma separação das 

restrições a que estão sujeitos os documentos, observados do ponto de vista 

mais amplo das práticas sociais, em duas grandes áreas: a primeira delas 

agrega restrições relacionadas a aspectos das condições de consumo e da 

produção do documento; e a segunda área é constituída por aquelas restrições 

relacionadas a propriedades inerentes ao documento que está sob análise. O 

Quadro 3 apresenta uma síntese de fontes e tipos particulares de restrições. 

 
Quadro 3 - Fontes primárias de restrições adotadas pelo Modelo GeM segundo Bateman (2008) 

Restrições de canvas 
restrições que emergem da natureza física do objeto produzido: 
tamanho do papel ou de tela; geometria da dobradura como para 
formar o panfleto. 

Restrições de Produção 

restrições que emergem da tecnologia de produção: limite de 
páginas, cores, tamanho dos gráficos inseridos, viabilidade de 
inserir fotografia; restrições que emergem do micro e macro 
contextos de tempo e de material: deadlines, custos atrelados ao 
uso de cor, necessidade de inserir logomarcas/ publicidade. 

Restrições de Consumo 

restrições que emergem do tempo, do local e do modo de 
aquisição e consumo do documento, tais como a maneira de 
selecionar o documento no ponto de compra/venda, ou o nível de 
sofisticação do browser e as mudanças que ele imprime ao 
documento no download;  restrições relacionadas aos níveis de 
facilidade de leitura, compreensão ou uso; adequação em relação 
à tarefa (para leitura integral? para leitura seletiva?); expertise 
atribuída aos leitores. 
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Como o design envolve a concepção do documento, em especial no que 

se refere a sua forma física e funcionalidade, nem sempre é possível dizer que 

a aparência final de um documento é, exclusivamente, o resultado da forma 

como foi pensado ou planejado pelo designer em termos de sua funcionalidade 

durante o processo produtivo. Essa é, pois, uma arena de contendas, de 

competição entre restrições que influenciam no layout resultante, e uma análise 

de documentos que pretende ser realista, certamente, deve mostrar que 

também as práticas sociais editoriais e institucionais podem impor restrições no 

trabalho do designer. Ele trabalha com deadlines, depende do fornecedor e da 

disponibilidade de certos materiais, precisa observar as limitações 

orçamentárias do projeto, entre tantas outras questões. Quando discute sobre 

documentos multimodais produzidos profissionalmente, Bateman (2008) faz 

sua leitura dessa situação e a seguinte asserção: 

 
Esse tipo de documento está sujeito a restrições severas que vão 
desde a provisão de material, pressão de tempo para tomada de 
decisão, conformação às restrições de design do gênero etc. Tais 
restrições podem ser sentidas nos menores detalhes de um 
documento – por exemplo, o layout da página pode ser resultado de 
negociações entre o editor e a empresa de publicidade (...), ou a 
necessidade de produzir uma manchete com um tamanho particular 
de fonte pode restringir as escolhas linguísticas dentro da gramática e 
do vocabulário (BATEMAN, 2008, p. 18).  

 

No contexto do PowerPoint, uma restrição relevante pode ser a 

capacidade limitada dos canais de processamento de informações do ser 

humano – o verbal e o visual. Trata-se de uma restrição ligada ao 

consumidor/leitor que extrapola o âmbito de consumo em si e, certamente, 

influencia os princípios que norteiam o design das APPs. Normalmente 

produzidos para integrarem eventos comunicativos diversos, como aulas ou 

seminários, por exemplo, sua produção deve considerar uma audiência sujeita 

ao processamento ativo e simultâneo de imagens e palavras na tela (pelo canal 

visual) e da exposição oral do apresentador e outros sons não-verbais (pelo 

canal auditivo). Será, pois, necessário buscar reduzir as chances de 

sobrecarga no sistema cognitivo dos participantes, como alertam Atkinson e 

Mayer (2004, p. 7) e, consequentemente, minimizar as implicações negativas 

dessa sobrecarga, quando a audiência tenta construir sentidos do que ouve e 

do que lê/vê nesses documentos multimodais. 
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Assim, de volta à Figura 12 (página 123), observamos que os 

documentos são criados e usados sob a influência de diferentes tipos de 

restrições. Essas restrições são agrupadas, à direita do diagrama, para moldar 

a noção estendida de gênero que o modelo propõe. Concluímos daí que para 

construir sentido com um texto ou em um texto particular (para produzir um 

documento multimodal, por exemplo) buscamos os recursos disponíveis para 

esse fim nos sistemas semióticos diversos (não só no linguístico), nos usos 

efetivos desses recursos semióticos multimodais em outros textos e nas 

propriedades recorrentes – ou padrões culturais de mobilização de recursos 

semióticos – que configuram o gênero textual. 

À luz dos trabalhos já produzidos em análise de documentos 

multimodais, Bateman (2008) propõe e esboça os contornos de duas correntes 

mais gerais de análise de documentos multimodais, cujos focos que elegeram 

as distinguem. A primeira concentra-se particularmente na linguagem verbal, 

suas formas e estruturas, e, centrada no texto escrito, essa corrente vê os 

demais elementos visuais como extensões desse texto, em seu sentido mais 

estrito. Por exemplo, o tipo da fonte e o estilo seriam elementos visuais 

paralinguísticos; já os gráficos, as figuras, os mapas etc. entrariam como 

imagens definidas por sistemas semióticos visuais ou pictoriais. Bateman 

ressalta o caráter tradicional que essa abordagem assume, remetendo às 

primeiras investigações monomodais de documentos, cuja característica era 

tomar o texto verbal escrito como o centro de tudo (text-centred) e os demais 

elementos de layout mais arrojados como “desvios” do texto. 

 
Essa é uma posição que também é perpetuada pelo estágio em que 
se encontra a tecnologia aplicada à produção de documentos – que é 
muito bem desenvolvida para textos lineares, porém menos para 
composições espaciais mais livres (BATEMAN, 2008, p. 103). 

 

A segunda corrente geral é aquela que considera as páginas como 

entidades essencialmente visuais e o design de documentos como um 

processo de decomposição visual. Portanto, faz a análise do documento a 

partir da impressão visual do todo. Para Bateman, essa perspectiva é 

igualmente válida e pode ser uma escolha muito útil e segura para apreender 

significados em ambiente multimodal. No entanto é preciso reconhecer que 
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elementos textuais verbais (text-flow), que organizam o seu conteúdo no 

interior de estruturas tipograficamente sinalizadas, podem também contribuir 

(em maior ou menor extensão) com a estrutura visualmente comunicada do 

material apresentado. Sobre esse aspecto particular, conclui que 
 

Assim como as abordagens de linguagem (na sua forma grafológica) 
e pontuação podem considerar que os elementos visuais funcionam 
paralinguisticamente, podemos também considerar que certos 
elementos verbais impressos e suas opções de formatação sejam 
paravisuais (BATEMAN, 2008, p.104). 

 

Isso ocorre, por exemplo, quando o artefato multimodal deixa de 

sinalizar distinções significativas diretamente através de sistemas semióticos 

visuais de similaridade/diferença, agrupamento/não-agrupamento etc., para 

alcançar os mesmos significados indiretamente, por meio da associação das 

possibilidades da tipografia e da formatação. As listas de marcadores, 

recorrentes nas Apresentações em PowerPoint, são o caso ilustrativo mais 

comum. Visualmente, os marcadores e a lista, como um todo e distinto framing 

espacial, apresentam elementos que são perceptíveis independentemente dos 

caracteres tipográficos em si. Neste caso, o leitor poderia nem saber ainda o 

que significa o conteúdo vinculado na lista, mas seria impossível não perceber 

a segmentação espacial que ali é mostrada. O mesmo pode ser dito das 

tabelas, do parágrafo e, em alguns casos, até da pontuação dentro de blocos 

textuais, todos eles exemplos de estruturas de acesso ao documento. Não 

podemos negar a importância que a tipografia tem hoje na comunicação visual; 

impossível não reconhecê-la como uma modalidade semiótica em si e desde 

sempre, pois a simples disposição espacial do texto na página já oferece ao 

leitor pistas visuais de sua organização verbal. Daí que a decomposição visual 

atinge a linguagem escrita e contribui para a interpretação do material que ali 

se apresenta sem depender dos significados linguisticamente expressos. 

A independência das duas perspectivas ativas na página esclarece 

porque “o uso de recursos textuais tipográficos no interior da modalidade visual 

escrita não tem necessariamente que carregar informações paralinguísticas”. 

Assim, quando selecionamos uma cor de fonte diferente para uma palavra 

dentro do texto verbal escrito, buscando com isso estabelecer uma relação 

entre a palavra e o tópico em discussão, não estamos operando no âmbito do 
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paralinguístico, pois, neste caso, a modalidade visual carrega consigo uma 

informação adicional sobre o texto e estabelece com ele um “link retórico”. 

Esse link aponta para o trabalho retórico que está sendo realizado pela cor. 

Outro exemplo similar e muito recorrente em vários gêneros textuais seria a 

presença no corpo do texto de elementos do tipo http://www.uol.com.br/, que 

em alguns processadores de texto aparecem automaticamente quando 

digitamos um hiperlink. Nesse caso, a “informação não é parte da mensagem 

verbal que está sendo expressa pelo texto: no máximo, pode representar um 

possível link retórico com algo relacionado ao texto” (BATEMAN, 2008, p.105). 

Nossa opção de análise da Apresentação em PowerPoint será a de usar 

as duas perspectivas discutidas aqui de forma complementar, como propõe o 

Modelo GeM. Parece-nos um passo mais seguro quando o objetivo é tentar 

capturar todas as potencialidades que a página multimodal oferece e realiza 

como espaço de integração, interação e cooperação de várias semioses. 

Neste capítulo, pois, sugerimos que o caráter multimodal das APPs e o 

modo particular como realizam seu trabalho comunicativo – com uma metáfora 

de “página” – nos autorizam a inserir essa investigação no âmbito dos estudos 

dos documentos multimodais e a utilizar o Modelo GeM na análise do corpus, 

apostando nas bases teóricas e metodológicas que o sustentam. Portanto, os 

fundamentos teóricos e metodológicos discutidos serão retomados ao passo 

que, em nossa análise, transitarmos nos níveis estruturais que constituem uma 

APP.
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/ 3 / 

O funcionamento retórico e multimodal 

de powerpoints educativos 
  
 

Ao longo da história da humanidade, nunca o acesso às novas 

tecnologias desenvolvidas pelo homem foi mais rápido, fácil e 

economicamente viável para tantos como hoje. O cenário dos avanços 

científicos e tecnológicos, que definiu o século XX, continuou evoluindo em 

ritmo frenético e em escala geométrica e, principalmente nas últimas três 

décadas, vem causando impactos nos mais diversos aspectos da vida do 

homem: vivemos todos cercados de grandes mudanças. 

Nas práticas sociais discursivas, o nosso olhar se volta para a 

crescente natureza multissemiótica dos textos na sociedade contemporânea. 

Paralelamente aos avanços da tecnologia, as últimas décadas também 

mostraram uma nova mudança na divisão do trabalho semiótico entre 

palavras e imagens em uma gama relevante de textos (MATTHIESSEN, 

2007), ou, “uma dramática guinada do verbal para o visual”, como preferem 

Kress e van Leeuwen (2006, p. 22). Cada vez mais, segundo Jewitt (2004), 

as discussões sobre o impacto das novas tecnologias de comunicação nas 

interações sociais e no discurso são acompanhadas de discussões acerca 

da multimodalidade (e vice-versa). E, assim, o cenário presente e futuro 

desafiam as ideias correntes sobre significação e comunicação. 

Nesse contexto, destacamos os documentos multimodais que 

proliferaram como espaços privilegiados de integração, interação e 

cooperação de diversos sistemas semióticos e que ilustram a complexa 

relação entre as tecnologias, as modalidades e o potencial de se criar e 

reconfigurar sentidos e práticas. Como bem destaca Jewitt (2004), uma das 

affordances da tecnologia de disseminação é ser também tecnologia de 

produção e, como tal, possibilitar as interações sociais através de diferentes 

gêneros e de diferentes formas de engajamento. Daí que uma grande 



 - 133 -

diversidade de novos gêneros firmemente atrelados a tecnologias diversas 

(infográficos, e-mail, notícia eletrônica, apresentação em PowerPoint, 

portfolio eletrônico ou e-folio, charge eletrônica etc.) emergiram dentro das 

práticas sociais, reconhecidos como ações discursivas tipificadas para 

realizar propósitos comunicativos bem definidos em situações recorrentes 

(MILLER 2009; BAZERMAN, 2005). 

Neste capítulo, portanto, saímos do âmbito mais amplo e geral dos 

documentos multimodais para o âmbito mais particular do gênero textual, 

porque vamos usar o framework de Bateman (2008) para analisar a 

organização retórica de dois exemplares do gênero Apresentação em 

PowerPoint produzidos para o ensino. Nessa investigação, buscamos 

também identificar e discutir, dentro dos limites que uma pesquisa 

exploratória permite, alguns aspectos da onipresente APP que, na esfera da 

educação, vem sendo apontada como um fator de influência na 

transformação do discurso pedagógico do modelo tradicional de mediação 

professor – aluno – livro didático para outras formas de mediação mais 

complexas que trazem os designers de softwares bem como os próprios 

educadores como produtores dessas novas formas de discurso para dentro 

dessa equação (SCOLLON e LEVINE, 2004). 

Assim, diante dos discursos produzidos pela tecnologia44, sua 

circulação e o impacto que produzem nas práticas escolares diárias, a 

concepção de gênero que adotamos nos ajuda a não perder de vista que a 

APP, como qualquer outro gênero, é uma construção humana, não um mero 

instrumento material nas mãos do professor ou um agente independente e 

poderoso na transformação do discurso pedagógico, como ressalta Amy 

Devitt: 

 
Os gêneros não existem independentemente das pessoas, embora 
as ações genéricas das pessoas influenciem as ações de outras 
pessoas. Dizer que gênero é uma ação social é dizer que as 
pessoas agem segundo suas concepções de gêneros (DEVITT, 
2004, p. 50). 

 

 

                                                 
44 Remetemos a Bazerman (2006, p. 79-86), para uma discussão mais aprofundada sobre Retórica da 
Tecnologia e Discurso Tecnológico. 
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3.1 O MODELO MULTICAMADAS DE BATEMAN 
 

Nessa nova paisagem semiótica a que nos referimos, Bateman (2008) 

debruçou-se sobre os documentos multimodais em geral e buscou, nessa 

ampla constelação, definir suas características peculiares. Observou que 

são documentos constituídos de uma ou mais páginas multimodais que 

apresentam em suas configurações elementos verbais, os quais 

ocasionalmente denominamos elementos text-flow, em alusão à organização 

linear tradicionalmente atribuída aos textos verbais escritos; e elementos 
visuais, como gráficos, diagramas, desenhos, filmes, fotografia etc., cada 

vez mais presentes nos textos correntes, dado às affordances das novas 

tecnologias e do gênero em particular. Em um documento multimodal, esses 

elementos constitutivos operam sob a “lógica de página”, ou seja, sob uma 

organização page-flow, em que a disposição espacial possibilita vários 

pontos de acesso à leitura, quebrando o fluxo textual mais linear da escrita 

verbal. Essas características imprimem certa complexidade e sofisticação 

aos documentos multimodais, de modo que podem ser analisados sob vários 

e diferentes pontos de vista. 

Para propor seu modelo para análise sistemática de documentos 

multimodais, Bateman (2008) buscou fundamentar-se, principalmente, nos 

trabalhos inseridos na Análise Multimodal e em outras perspectivas 

correntes na área para delinear duas perspectivas mais gerais de 

abordagem do documento multimodal (Capítulo 2, p. 129). A partir delas, 

mas sem concebê-las em termos absolutos, construiu uma proposta de 

análise que define e investiga o documento multimodal como “um artefato 

semiótico constituído de múltiplas camadas”. Essas camadas podem ser 

analisadas de forma independente, por exemplo, em termos das unidades 

particulares de análise que definem suas funções, as relações que 

estabelecem entre si e a estrutura que imprimem ao documento naquele 

nível específico. Sobre a relação entre níveis de diferentes hierarquias, 

Bateman esclarece: 

 
As relações entre níveis são inicialmente deixadas em aberto para 
investigação empírica. Não impomos antecipadamente à análise 
nenhuma relação intercamada particular além da mais simples 
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suposição que algumas configurações de unidades em uma 
camada podem ser expressas em termos de alguma configuração 
de unidades em outras camadas (BATEMAN, 2008, p. 108).  

 

O diagrama apresentado na Figura 13, a seguir, representa a ideia de 

“artefato multicamadas” e nos permite inferir algumas informações acerca 

das estruturas do modelo de Bateman. 

 
Figura 13 - A distribuição de unidades básicas nas estruturas 

 
Fonte: Bateman (2008, p. 109) 

 

As principais camadas do modelo podem ser caracterizadas, conforme 

Bateman (2008, p.108), em termos da natureza dos elementos que identificam, 

como se segue: 

 

a) A camada GeM ou camada básica: os elementos básicos fisicamente 

presentes em uma página; 

 

b) a camada de layout: as propriedades e a estrutura do layout; 

 

c) a camada retórica: uma abordagem detalhada das relações retóricas 

entre o conteúdo expresso pelos elementos na página e seus 

propósitos comunicativos; 
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d) a camada de navegação: os elementos que explicitamente 

contribuem para o acesso à página e a navegação na página, 

oferecendo suporte ao “movimento”,  ao longo do documento, de 

várias formas; 

 

e) a camada do gênero: uma representação de agrupamentos de 

elementos de outras camadas como configurações reconhecidas e 

distintivas, gêneros particulares ou tipos de documentos. 

 

No centro do diagrama, por exemplo, estão representadas todas as 

unidades básicas, visualmente identificadas na página multimodal, que formam 

a estrutura básica.  Como o nome sugere, normalmente, é a primeira camada 

de análise, porque suas unidades definem todos os elementos visuais distintos 

da página que podem, individualmente ou em grupos, desempenhar funções 

em outras camadas. A disposição das demais camadas que constituem o 

artefato multimodal no diagrama aponta uma nítida separação entre duas 

categorias de camada de caráter bem distinto. A primeira categoria abarca a 

camada de layout, disposta mais à esquerda e compreendida como uma 

estrutura que oferece informações de apresentação do documento. A segunda 

insere todas as camadas agrupadas mais à direita, cujos elementos carregam 

informações semânticas sobre a página e são ditas camadas de conteúdo. 

As etapas iniciais e preparatórias de análise, de acordo com o Modelo 

GeM, são sempre as mesmas. Primeiramente, é necessário identificar todos os 

elementos visuais distintos que ocorrem em cada página multimodal do 

documento. Isso define um conjunto de “unidades básicas”, que podem 

desempenhar papéis ou funções particulares nas demais camadas. De certo 

modo, “a camada básica identifica o ‘vocabulário’ básico de elementos que 

uma página particular mobiliza para construir os seus sentidos” (BATEMAN, 

2008, p. 108). Em seguida, análises independentes podem ser desenvolvidas 

nos outros níveis ou camadas do modelo. 

Como nosso objetivo geral é analisar a organização retórica de 

PowerPoints Educativos, foge do alcance desse capítulo uma discussão 

detalhada ou exaustiva de todas as camadas do modelo. No entanto, 

escolhemos as estruturas básica e de layout para uma discussão sucinta sobre 
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suas etapas de apreensão nas seções subsequentes: a primeira camada, 

porque alimenta em termos de unidades mínimas de análise todos os níveis 

hierarquicamente superiores de análise; a segunda, porque também é um dos 

objetivos de nossa pesquisa aplicar o modelo de Bateman (2008) numa 

discussão sobre a relação entre retórica e distribuição espacial de elementos, a 

partir da premissa de que as configurações visuais e espaciais da página são, 

também, fundamentais para a construção de sentidos em textos multimodais 

como a APP. Assim, quando oportuno, vamos ilustrar nossa discussão com 

exemplos da análise sobre as APPs do corpus em cada um desses níveis. 

 

3.1.1 As partes mínimas de um slide: Estrutura Básica 
 

Uma das etapas iniciais e preparatórias para a análise de um documento 

multimodal, qualquer que seja o enfoque escolhido, é a decomposição visual e 

apreensão sistemática de todas as partes que compõem as suas páginas e que 

configuram a sua camada básica. Na nossa investigação em particular, esse 

nível de análise foi útil para percebermos a complexidade de um PowerPoint 

Educativo em termos de suas “peças” constitutivas – da mais singela à mais 

relevante – que, de forma integrada e cooperativa, fazem mover a engrenagem 

que realiza o projeto didático do professor como um todo, incluindo aí os 

objetivos que ele almeja alcançar e as competências e conhecimento que 

deseja ver construídos pelos seus alunos. 

A análise nesse nível deve garantir que tudo o que pode ser visto numa 

página multimodal, por exemplo, títulos de seções, notas, números de página, 

logomarcas, setas, fotos, foto-legendas etc., tenha uma unidade básica 

vinculada na estrutura básica do documento. Uma recomendação útil é que as 

unidades básicas sejam identificadas apenas com um número sequencial 

único, evitando-se, assim, utilizar as denominações tradicionais de alguns 

elementos familiares, como, por exemplo, foto-legenda, que remete a outros 

níveis de abstração. Só interessam, nessa etapa específica, as informações 

visualmente apreendidas do contato direto da visão com a página. Além disso, 

o rótulo único vai facilitar as referências, especialmente no caso de corpus 

muito amplo ou de estudos quantitativos, ou as classificações cruzadas entre 

as diversas camadas de análise. 
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Daí que uma questão importante nesse modelo envolve a definição dos 

parâmetros que devem ser considerados na divisão de um documento/página 

em partes. A princípio, podem surgir dúvidas quanto ao “tamanho” das 

unidades básicas, principalmente porque, na multimodalidade, trabalhamos 

com elementos de naturezas bastante diferentes (por exemplo, figuras, tabelas 

com suas colunas e linhas, itens em uma lista de marcadores, as opções em 

um menu etc.).  Qual seria, então, a extensão da segmentação do material 

linguístico (palavras, frases, períodos, parágrafos etc.)? Quais os limites de 

decomposição do material visual da página? 

Para responder a essas questões, Bateman (2008) introduz em seu 

modelo o conceito de grau de granularidade, estabelecendo que as unidades 

básicas representam “o mais alto grau de granularidade possível que uma 

unidade de análise pode apresentar”. A segmentação é balizada por um limite 

mínimo de preservação do conteúdo atrelado a essas partes básicas, quando 

for o caso. Também não há necessidade de segmentação maior se a parte 

resultante perde sua autonomia de realização nas páginas do documento, ou 

seja, não tem vida própria fora da unidade visual a que pertence.   Vem daí que 

uma unidade básica não pode mais ser quebrada em segmentos menores, 

configurando-se como a unidade mínima de análise.  As unidades de análise 

nos demais níveis de descrição (unidades de layout, segmentos retóricos e 

elementos de navegação), portanto, podem ter graus de granularidade igual ou 

menor do que as unidades básicas. Assim, resta-lhes a possibilidade de serem 

elementos iguais ou mais complexos que as unidades da camada básica, 

nesse último caso, realizando-se como um agrupamento ou combinação de 

duas ou mais unidades básicas, como podemos inferir no diagrama já 

apresentado na Figura 13 (seção 3.1, p. 135). 

Essa etapa é relativamente simples, porque consiste apenas em 

preparar uma lista de todas as unidades básicas presentes na unidade visual 

de análise, por exemplo, um slide de uma APP. Mas é, ao mesmo tempo, 

fundamental, porque é a partir das unidades básicas que as análises 

posteriores vão poder construir as principais estruturas do documento, 

agrupando-as, definindo funções e permitindo interpretações. Para ilustrar o 

resultado de uma análise nesse nível, tomamos como base o slide 17 da APP1, 

Aula de Química Orgânica: 
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Exemplo 2 - Excerto da APP1, correspondente ao slide 17 

 
 

O Quadro 4, a seguir, apresenta um extrato da Estrutura Básica desse 

slide que oferece informações adicionais sobre o tipo do elemento apreendido 

(se texto verbal, ícone, fotografia, símbolo, entre outros) e uma breve descrição 

para facilitar a identificação na página sob análise. 

 
Quadro 4 - Extrato das Unidades Básicas do slide 17, APP1 

Identificação Tipo de material Descrição da unidade 

U001 C caixa de texto, sombreamento azul 

U002 I triângulo isósceles apontado para a esquerda 

U003 T Gasolina no Brasil 

U004 L linha vertical 

U005 L linha vertical 

U006 I Logomarca da instituição 

U007 T Darwin 

U008 I triângulo isósceles 

(...)   
Legenda: C = caixa; D = desenho; I = ícone; L = linha; F = fotografia; P = pintura; T = texto 
verbal; S = seta; s = símbolo 
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Portanto, essa estrutura mostra que o fragmento de texto verbal 

“Gasolina no Brasil” é percebido visualmente e considerado como uma unidade 

mínima de análise no slide 17, recebendo o rótulo U003 (lê-se “unidade básica 

três”): 

 
Exemplo 3 - Unidade básica 3 (U003) do slide 17, da APP1 

 
 

Finalmente, com o objetivo de facilitar a localização da unidade básica 

apresentada no Exemplo 3 e de todos as demais unidades visuais da página, 

as unidades básicas apreendidas são reapresentadas sobre o slide com 

definição reduzida, da forma explicitada no Exemplo 4. 

 
Exemplo 4 - As unidades básicas do slide 17, da APP1, como dispostas na página 
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Na próxima seção, vamos discutir a página multimodal do ponto de vista 

do layout, que é um nível superior de abstração. Buscamos, prioritariamente, 

identificar as unidades de layout presentes nos slides da APP e observar como 

estão distribuídas na página, para construir, a partir daí, uma estrutura 

hierárquica que expresse graficamente essa organização visual e espacial. 

 

3.1.2 Os agrupamentos visuais no slide: Estrutura de Layout  
 

No nível da estrutura de layout, o propósito da análise é capturar as 

informações espaciais implícitas no design visual da página multimodal e 

explicitamente representá-las como informação estruturada. Assim, 

considerando a página multimodal como objeto de nossa percepção e 

buscando o afastamento estratégico de qualquer interpretação realizada a 

priori, definimos o layout da página quando identificamos qual a estrutura 

imposta às suas “unidades de layout”. 

Entendemos, neste modelo, que a percepção visual é responsável pelo 

modo como elementos “espacialmente distintos” numa página são percebidos 

por nós, leitores, como agrupamentos (visual clusters) de alguma espécie. 

 
É importante dar ao aspecto visual da página uma prioridade 
particular, porque é através dele que qualquer usuário da página 
necessariamente entra em contato como o seu conteúdo e a sua 
organização. A estrutura visual da página é oferecida em grande 
medida de forma direta e passiva, e não é uma opção do usuário 
ignorar, tampouco focar por determinação própria. Isso pode ser 
estendido às relações espaciais entre elementos visualmente 
percebidos e, dessa forma, tais relações também, naturalmente, 
provêem informações diretas a qualquer processo de interpretação 
(BATEMAN, 2008, p. 115). 

 

Tal ênfase no contato visual com a página se justifica na medida em que 

parece haver uma tendência de o leitor/analista se deixar influenciar, por 

exemplo, por alguma funcionalidade atribuída a priori a determinado grupo de 

elementos, muitas vezes, baseada na sua compreensão do gênero em análise. 

Bateman (2008) é firme em sua assertiva de que a definição da estrutura visual 

tem que ser ancorada tão somente “nas configurações espaciais em evidência 

na página”, e chama a atenção para o fato de que “agrupamentos visuais e 

agrupamentos retóricos não necessariamente se equiparam”, assunto que 
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retomaremos na seção específica em que buscamos relacionar layout e 

retórica. 

Assim, o objetivo geral da análise na camada de layout é apreender 

aglomerados visuais presentes na página, observando: 

 

1. a segmentação do layout da página: relativa à identificação das 

unidades mínimas de layout; 

 

2. a realização visual da informação: relativa às propriedades 

tipográficas e outras propriedades das unidades de layout; 

 

3. a informação da estrutura de layout: relativa ao agrupamento de 

unidades de layout em elementos de maior complexidade e o 

estabelecimento de relações espaciais entre eles. 

 

O item 1 remete à primeira etapa de construção da estrutura de layout 

de uma página multimodal: a segmentação visual da página em unidades de 

layout. Esse estágio envolve apenas a nossa percepção e é resultado de uma 

experiência sensorial mais imediata com a página. Neste sentido, a saliência45 

e outros princípios composicionais, como o framing, por exemplo, configuram-

se como critérios importantes para a decomposição do layout. O ponto de 

partida é trabalhar visualmente a página, observando a presença de blocos 

com diferentes texturas, e aplicar, dependendo da complexidade do objeto sob 

análise, outros procedimentos de segmentação, como a redução da resolução 

da página através da aplicação de filtros46 e a técnica de processamento 

denominada YX-trees47. 

Daí que saliência, framing e outros princípios composicionais nos 

ajudam a perceber e apreender as unidades de layout em qualquer material 

                                                 
45 Saliência é um dos princípios de composição, realizada por recursos, como, por exemplo, contraste, 
cor, etc., que tornam os elementos de layout mais ou menos atrativos à percepção visual. Outros 
princípios são framing, realizado por recursos que desconectam ou conectam elementos numa página 
multimodal, e valor informativo, que remete ao valor da informação atrelado ao posicionamento de 
elementos em “zonas”, conforme Kress e van Leuween (2006, p. 177).   
46 Para mais detalhes sobre filtros de processamento visual, ver Reichenberger, Rondhuis, Kleinz e 
Bateman (1995 apud BATEMAN, 2008, p. 67). 
47 Essa técnica inclui contribuições das leis de percepção da Gestalt (KOFFKA, 1935; KÖHLER, 1947 
apud BATEMAN, 2008, p. 59-73). 
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que combine texto verbal e texto não-verbal, como é o caso das APPs. Por 

exemplo, a segmentação inicial do layout do slide apresentado no Exemplo 2 

(p. 139), a seguir, pode ser um trabalho relativamente simples e direto em 

função das linhas de framing e da saliência dessa composição: 

 
Exemplo 5 - Segmentação do slide 17, da APP1, em 2 grandes blocos visuais 

L1.1 
 

 
 

 
L1.2 

 

 

 
 

 

Percebemos, no Exemplo 5, duas macrorregiões que se destacam 

visualmente no slide com resolução diminuída. Essas regiões correspondem a 

dois grandes blocos de layout: um bloco menor ou L1.1 (lê-se “unidade de 

layout 1 ponto 1”), na parte superior e um bloco bem maior na parte inferior ou 

L1.2. 

Da mesma forma, dentro desses 2 blocos que visualizamos, já podemos 

perceber outros tantos elementos em destaque (caixas de texto, formas, blocos 

de texto verbal). O resultado de segmentações sucessivas é, pois, um 

inventário das unidades de layout mais básicas, que se apresentam 

visualmente de forma mais imediata, na medida em que conseguimos perceber 

proximidades, separações, similaridades (ex.: várias figuras têm em comum 

uma legenda e um conector), diferenças, conexões (com linhas e setas), 

framing de alguma espécie (como cor ou textura ou caixa ou espaço em 

branco) e ausência de framing, tamanhos relativos, centralidade e 
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marginalidade no posicionamento, entre tantos outros atributos. Para fins de 

caracterização, essas unidades podem ser inseridas em uma das 3 (três) 

categorias mais amplas, definidas no Quadro 5. 

Após a segmentação do layout, o item ou procedimento 2, por sua vez, 

refere-se à análise mais detalhada da realização visual das unidades de layout 

resultantes da fase de segmentação. 

 
Quadro 5 - Categorias mais amplas de unidades de layout 

Tipos Realização Características 

1. Tipográficas 

Parágrafo tipográfico; 
fragmentos de texto verbal 
ressaltados no parágrafo; 
fragmentos de texto dentro 
de ilustrações etc. 

Apresentam homogeneidade no texto escrito 
e framing fraco em relação ao entorno, 
combinando certas propriedades visuais com 
propriedades text-flow. 

2. Gráficas Fotos, desenhos, setas, 
diagramas, linhas etc. 

Podem apresentar uma estrutura interna, 
usando, por exemplo, legenda e fotografia ou 
outros elementos de outras modalidades. 

3. Compostas  
ou complexas 

Segmentos maiores de 
uma página. 

Desempenham o papel de agrupar ou 
generalizar, definindo em que medida 
porções maiores de uma página trabalham 
juntas. Não são elementos terminais na 
estrutura hierárquica. 

 

É exatamente em razão de diferenças de realização que, ao nos 

depararmos com uma página multimodal, de imediato, percebemos e 

visualmente distinguimos blocos textuais verbais de blocos gráfico-pictoriais, 

como acontece neste slide: 

 
Exemplo 6 - Blocos textuais e bloco gráfico-pictorial do slide 5, da APP1 
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Esse exemplo mostra a diferença de realização mais óbvia entre as 

unidades de layout: a modalidade semiótica usada na apresentação da 

informação. Por causa disso, o Modelo GeM reconhece dois tipos básicos 

de elementos de layout: os textuais (aqui, no sentido de texto verbal) e os 

gráficos. Via de regra, principalmente entre agrupamentos menores de 

unidades de layout, as diferenças de realização dos elementos passam a ser 

bem mais sutis que no Exemplo 6. Nesse estágio da análise, buscamos 

identificar atributos que definam propriedades de layout particulares. 

Os elementos textuais, por exemplo, exigem um tipo de 

caracterização que tem inúmeros pontos de contato com a área de Design, 

daí que a análise desses elementos pode ser tão mais aprofundada quanto 

maior expertise tiver o analista no âmbito da tipografia, da fotocomposição 

ou da editoração eletrônica.  Diante da presença desses elementos em uma 

página multimodal, precisamos, no mínimo, tecer considerações sobre os 

tipos48 ali impressos. E falar sobre tipos é falar de escolhas presentes e 

recorrentes no dia a dia de todo produtor de textos verbais escritos, como, 

por exemplo, a fonte (Arial, Times New Roman etc.), o estilo (normal, 

negrito, itálico, sublinhado etc.), a cor e o tamanho da fonte (em pontos), a 

cor e o estilo do sublinhado, os efeitos (tachado, baixo-relevo, contorno, 

sombra etc.), o realce e a cor do realce. Hoje, essas propriedades são 

consideradas intrínsecas aos tipos e aos respectivos processos de 

impressão utilizados, o que define a tecnologia e seus avanços como fatores 

determinantes das características dos elementos textuais. 

Outras considerações sobre elementos textuais envolvem 

manipulações no processo de impressão sobre os tipos, bem importantes 

para a percepção da textura dos blocos: a manipulação vertical ou leading, 

que dispõe sobre o espaçamento entre linhas; e a horizontal, ou kerning, 

que determina como esses tipos podem ser esticados ou comprimidos, o 

que envolve o manuseio do espaço entre caracteres. Se os elementos 

textuais de layout apresentam, por exemplo, valores de leading e tipos de 

fonte distintos, isso concorre para percebermos “regiões” também 

visualmente distintas na página. 

                                                 
48 Aqui utilizado na acepção mais recorrente no âmbito das artes gráficas de caractere, caráter, letra ou 
letra impressa. 
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A caracterização de um elemento de layout do tipo textual é feita 

atribuindo-se valores a determinados atributos, conforme disposto no 

Quadro 6, com dados baseados no slide do Exemplo 2 (p. 139). 

 
Quadro 6 - Caracterização de um elemento textual de layout 

Atributos Valores Observações 

Referência L1.1.1.2 É a referência desse elemento na estrutura hierárquica 
de layout do Exemplo 7 (p. 148) 

Tipo textual 
 

Fonte verdana  

Tamanho da fonte 28 pontos  

Estilo da fonte regular  

Peso da fonte negrito  

Cor cinza  

Leading 31 pontos  

Caixa Alta e baixa  

 

Para caracterizar esse tipo de elemento, o Modelo GeM se baseia no 

mesmo conjunto de atributos/propriedades e valores definidos para a 

produção automatizada de páginas. Nela, os modelos da linguagem XML 

(eXtensible Markup Language) traduzem automaticamente as informações de 

conteúdo e formatação de elementos textuais para produzir páginas 

impressas em formatos acessíveis ao usuário/leitor, usando, por exemplo, o 

Portable Document  Format – (pdf), do Adobe Acrobat, ou páginas exibidas 

em tela por meio de web-brownsers. 

A análise da realização da informação na página pode ser útil em 

vários aspectos. Primeiro, porque podemos comparar atributos de elementos 

textuais entre si em busca de generalizações, já que um caminho possível 

para se fazer agrupamentos é considerar elementos que compartilham uma 

mesma realização visual na página. Além disso, com base na estrutura 
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hierárquica de layout, temos que os elementos subordinados (children) 

naturalmente herdam a realização do elemento a que se ligam na hierarquia 

superior, apresentando apenas algumas diferenciações, daí que “tudo o que é 

preciso expressar acerca de suas realizações tipográficas são os desvios 

daquilo que foi herdado por eles” (BATEMAN, 2008, p. 120). As unidades 

herdam propriedades do “ambiente textual” que as cercam, mas apresentam 

um valor distinto em um ou mais dos atributos do Quadro 06. São esses 

valores diferenciados que imprimem saliência ao elemento textual 

subordinado. 
Quanto aos elementos gráficos, parece que ainda levará algum tempo 

para se chegar a alguma definição sobre um conjunto de propriedades de 

base empírica que seja relevante e mais apropriado à análise de documentos 

multimodais. O próprio Bateman (2008, p. 121) reconhece que “sobre as 

propriedades adequadas às unidades de layout realizadas na modalidade 

visual existe muito menos consenso”. Enquanto isso, o seu framework 

identifica, de uma forma mais geral, se o elemento gráfico é uma fotografia, 

um diagrama, um desenho de contorno ou um desenho naturalista. Distinções 

mais específicas, por sua vez, podem ser estabelecidas na análise multimodal 

de gêneros que utilizam de forma recorrente (ou tem potencial para utilizar) 

uma diversidade maior de elementos gráficos na sua composição textual, tais 

como os diagramas de fluxo, com setas, conectores, formas geométricas, 

entre outros, o que remete a gêneros distribuídos mais à direita do continuum 

de organização visual da informação proposto por Bernhardt (1985; 2004), 

discutido no Capítulo 2 e graficamente representado na Figura 10 (p. 104). 

Finalmente, o item 3 remete à informação da estrutura de layout da 

página multimodal, ou melhor, à distribuição das unidades de layout 

apreendidas em uma estrutura hierárquica que expresse todas as 

dependências visuais e realizações evidentes na página. 

Nessa etapa, buscamos entender a composição visual da página, ou 

seja, como segmentos maiores de layout (por exemplo, uma tabela) são 

construídos a partir de agrupamentos de unidades de layout menores que 

foram apreendidas na etapa inicial da análise. Partimos do princípio de que os 

elementos de layout tipicamente compartilham algumas características visuais 

enquanto se diferenciam visualmente de seu entorno. Portanto, alguns 
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critérios são desenvolvidos, tais como considerações sobre framing e 

“integridade visual”, e utilizados na construção da estrutura de layout, 

exatamente para ancorar e dar maior consistência à formação de grupos cada 

vez maiores de elementos de layout, partindo das unidades mais básicas até 

a composição final e integral da página. 

Em suma, uma análise da estrutura de layout, de acordo com o modelo 

de Bateman (2008), é o resultado de um trabalho visual sobre a página 

multimodal que informa sobre a natureza, a aparência e o posicionamento de 

elementos na página, assim como sobre as relações hierárquicas visualmente 

estabelecidas entre eles. O resultado final da análise é uma representação 

gráfica do tipo árvore da estrutura que, uma vez imposta aos elementos de 

layout, organiza visual e espacialmente a página multimodal. 

Nesses termos, um extrato da estrutura de layout do slide 17 é 

apresentado no Exemplo 7: o slide com baixa resolução, apresentado no 

canto superior direito, é tomado como ponto de partida da segmentação 

visual. Além disso, as partes do slide original são usadas para indicar as 

unidades básicas que correspondem aos elementos de layout na estrutura. 

 
Exemplo 7 - Extrato da estrutura de layout, conforme o Modelo GeM, do slide 17, da APP1 
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O elemento L1 (leia-se, elemento de layout um), o de mais alta 

hierarquia, representa graficamente a página completa e, a seguir, do tronco 

para as raízes, a estrutura do tipo “árvore” vai sendo construída, no sentido de 

segmentos de layout cada vez menores e hierarquicamente mais baixos até 

chegar às unidades mínimas de layout. 

Bateman (2008) chama de “pais” (parents units) aquelas unidades de 

layout maiores, tais como L1.1 e L1.2 (ver Ex. 6), que apresentam uma 

estrutura interna ainda complexa ou composta e, assim, podem ser 

decompostas em unidades de layout  mais simples ou “filhas” (children units). A 

estrutura interna de uma unidade mais complexa, tal como a unidade L1.1, 

pode ser apreendida mais facilmente, quando se estabelece a correspondência 

entre unidades de layout e unidades da Camada Básica da seguinte maneira: 

 
Quadro 7 - Correspondência entre unidades de layout e unidades básicas 

Unidades 
de layout 

Unidades 
básicas 

Unidades 
“filhas”  

L1.1 composta L1.1.1 
L1.1.2  

L1.1.1 composta L1.1.1.1 
L1.1.1.2  

L1.1.1.1 U002 -  

L1.1.1.2 U003 -  

L1.1.2 composta L1.1.2.1 
L1.1.2.2  

L1.1.2.1 U006 + 7 -  

L1.1.2.2 U008 -  

 (...) (...)  

 

Na seção seguinte, vamos ampliar a discussão do modelo de análise 

multimodal proposto por Bateman (2008), para, finalmente, incluir e focalizar a 

Camada Retórica, diretamente ligada ao objetivo geral de nossa pesquisa.  
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3.1.3 A organização retórica multimodal: Estrutura Retórica 
 

O foco das discussões nas seções precedentes esteve sempre centrado 

em aspectos mais gerais da organização visual e espacial de elementos que 

compõem a página multimodal. Nossa premissa foi sempre a de que as 

configurações visuais e espaciais de uma página são relevantes para os 

sentidos que se quer expressar – não apenas os elementos individuais, mas os 

agrupamentos que visualizamos, a proximidade/distância espacial entre eles, 

as relações espaciais mútuas, suas propriedades particulares de formatação e 

layout etc. são significativas. O aspecto visual da página, naturalmente, oferece 

informações e recursos que alimentam o processo de interpretação e põe 

leitores/usuários em contato com o conteúdo e a organização da página. Isso é 

consenso nas mais diversas abordagens multimodais: 

 
Aquele que escreve, ao construir um argumento lógico no papel, 
divide seu texto em quatro seções, cujos títulos são numerados. A 
apresentação visual dos títulos sinaliza ao leitor que essas seções 
contêm os quatro pontos mais importantes da argumentação; na 
página, eles constroem a organização lógica do argumento para o 
leitor (WYSOCKI, 2004, p. 125). 

 

Aos sentidos informados pelo layout somam-se outros, construídos em 

outros níveis de organização do documento multimodal. No nível da 

organização retórica, por exemplo, a proposta é explorar como as 

configurações de elementos assumem significados além e à parte de suas 

proximidades espaciais ou de suas similaridades ou diferenças visuais, 

baseados nas funções ou propósitos que esses elementos e suas combinações 

assumem e comunicam. John Bateman propõe uma abordagem ampla e 

explícita da organização retórica do documento multimodal que inclua, 

sobretudo, a noção restritiva de estrutura: 

  
Queremos desenvolver uma abordagem através da qual possamos 
identificar as contribuições funcionais particulares feitas por 
elementos de um documento para o propósito comunicativo desse 
documento como um todo – e queremos fazer isso 
independentemente da modalidade semiótica e na forma mais 
confiável possível (BATEMAN, 2008, p. 144). 
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A proposta do autor é ir além do que já, tradicionalmente, se faz em 

outras abordagens sobre as relações de sentido que se estabelecem entre 

texto (verbal) e imagem49. Aponta que um dos problemas das abordagens 

anteriores reside nas estruturas organizacionais que elas propõem: tipicamente 

relações entre elementos individuais, como, por exemplo, entre uma fotografia 

e o texto verbal que “funciona” como sua legenda. Embora reconheçam que 

tais relações ocorram também entre agrupamentos maiores de elementos, 

essas abordagens não apontam um caminho que leve à identificação desses 

grupos de elementos, e se restringem a apresentar uma lista das relações que 

são percebidas nas páginas: “dizem coisas úteis e interessantes sobre as 

páginas analisadas, mas, sem uma estrutura, sua capacidade de ir além das 

descrições superficiais é severamente limitada”, ratifica Bateman (2008, p.146). 

Outro problema elencado pelo autor é o caráter informal das análises 

correntes. “Não há uma garantia inerente à metodologia que leve um designer 

a encontrar falhas, a não ser a sua própria determinação de encontrá-las”, 

afirma Bateman (2008), ressaltando, ainda, a dificuldade cada vez maior de se 

apontar onde um design foi menos preciso em informar o leitor, diante da 

complexidade das composições multimodais e de seus usos correntes. O 

objetivo de Bateman com sua abordagem particular da organização retórica é 

também oferecer o aporte metodológico necessário e suficiente para analisar o 

funcionamento retórico de textos que têm um propósito comunicativo a atingir. 

Vamos mudar o enfoque, pois, dirigindo nosso olhar para a camada de 

análise que, no modelo multicamadas de Bateman (2008), é mais diretamente 

ligada à construção de sentidos: a camada da Estrutura Retórica. 

Nessa direção, Christian Matthiessen, em The Multimodal Page: A 

Systemic Functional Exploration (em português, A página Multimodal: uma 

abordagem sistêmico-funcional), publicado em 2007, recorda que textos 

verbais e imagens sempre existiram juntos em muitos registros feitos pelo 

homem desde a emergência da escrita, e que a presença de inscrições sempre 

foi uma característica dos objetos esculpidos e dos artefatos arquitetônicos. 

Enquanto na Suméria as transações comerciais e outros tipos de registros 
                                                 
49 Bateman (2008, p. 144) remete, por exemplo, aos estudos de Marsh e White (2003), de base retórica 
tradicional; de Martinec e Salway (2005) e de Kong (2006), uma abordagem linguística de conjunção; de 
van Leeuwen (1991), com foco mais discursivo e semântico; e, finalmente, Schiver (1997), que se baseia 
na semiótica de Barthes.   
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passaram a ser feitos menos por desenhos e mais por palavras, no Egito, a 

escrita sempre foi muito mais multimodal, mesmo em seus estágios iniciais, 

com palavras e imagens desempenhando papéis fundamentais e mais 

simétricos no que se desejava registrar. 

Esse “tipo” de multimodalidade parece ser uma marca das culturas 

letradas de um modo geral, embora, na avaliação de Matthiessen (2007, p. 29), 

houve períodos em que “a divisão do trabalho entre imagens e texto escrito 

mudou de forma significativa”. O autor aponta os mais recentes avanços da 

tecnologia como protagonistas de uma “nova mudança” nas formas de 

representação e comunicação que marca a expansão da multimodalidade 

discursiva nas últimas décadas, como anteriormente discutido neste capítulo 

(p. 132). 

A organização retórica de qualquer documento está relacionada a essa 

divisão de trabalho entre os diversos sistemas semióticos envolvidos na 

construção do texto e, também, às relações que ligam essas contribuições 

semióticas diferentes entre si. Tal organização atribui a responsabilidade pela 

representação e apresentação do conteúdo a diferentes semioses e usa 

relações retóricas como recurso para ligar, integrar e relacionar os elementos 

constitutivos do texto. As relações retóricas são “ubíquas na organização de 

um documento multimodal” e são familiares a diversas abordagens de como os 

textos são construídos, a exemplo de Mann; Matthiessen e Thompson (1992), 

que analisam os textos como “complexos de relações retóricas” 

(MATTHIESSEN, 2007, p. 33). 

Para fundamentar a análise nesse nível de organização do documento, o 

Modelo GeM se baseou na Teoria da Estrutura Retórica – TER (em inglês, 

Rhetorical Structure Theory ou RST), desenvolvida em estudos inicialmente 

inseridos na área da Ciência da Informação (MANN; MATTHIESSEN e 

THOMPSON,1992; MANN e THOMPSON,1988), em Geração Automática de 

Textos, que, depois, assumiram um status independente dentro da linguística. 

Essa teoria oferece uma abordagem de coerência textual centrada nas 

evidências textuais que apontam para as funções desempenhadas pelas partes 

constitutivas do texto, sem preocupar-se com questões relativas à produção, 

leitura e interpretação dos textos. Assim, cada uma das partes de um texto 

coerente possui uma função comunicativa definida, evidente e plausível para o 
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leitor. Em outras palavras, porque é coerente, o texto causa no leitor “a 

impressão de que não lhe faltam quaisquer partes” (MANN e TABOADA, 2009, 

p. 1). 

A TER propõe que é possível observar-se nos textos um certo número 

de estruturas, entendidas como tipos distintos de unidades fundamentais, 

suscetíveis à descrição em dois níveis de análise: o nível da nuclearização e 

das relações, e o nível dos esquemas. 

No nível da nuclearização e das relações, uma estrutura bastante 

recorrente nos textos analisados, segundo Mann e Taboada (2009), é 

representada por dois segmentos ou unidades textuais, normalmente 

adjacentes, que guardam entre si uma relação assimétrica do tipo núcleo – 
satélite, em que o segundo membro desempenha um papel em relação ao 

primeiro. Como acontece, por exemplo, no caso da relação de elaboração: uma 

informação básica, que se converte em núcleo da relação, é seguida de uma 

informação adicional. Mas há também casos em que não se verifica ou é difícil 

se observar essa assimetria e, assim, a relação resulta multinuclear. Por 

exemplo, nas relações de contraste (opção A versus opção B). Uma lista 

resumida das relações oferecidas pela TER clássica encontra-se no Quadro 8, 

a seguir. 

 
Quadro 8 - Relações retóricas oferecidas pela TER (MANN e TABOADA, 2009) 

Relação Núcleo Satélite 

Fundo 
Texto cuja 
compreensão é 
facilitada 

Texto para facilitar a 
compreensão 

Circunstância 

Texto que expressa 
eventos ou idéias que 
ocorrem em certo 
contexto interpretativo 

Um contexto interpretativo de 
situação ou tempo 

Concessão Situação afirmada pelo 
autor 

Situação que aparentemente é 
inconsistente, mas é afirmada 
pelo autor 

Elaboração Informação básica Informação adicional 

Capacitação Uma ação 
Informação cuja intenção é 
ajudar o leitor a executar uma 
ação 

Relações 
Retóricas 
Assimétricas 
(Nucleares) 

Avaliação Uma situação Um comentário avaliativo 
sobre uma situação 
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Evidência Uma alegação 
Informação que intenciona 
aumentar a crença do leitor na 
alegação 

Interpretação Uma situação Uma interpretação da situação 

Justificativa Texto Informação que dá suporte ao 
que foi expresso no texto 

Motivação Uma ação 
Informação que deve aumentar 
a vontade do leitor de atuar na 
ação 

Causa Uma situação Outra situação que causa a 
situação do núcleo 

Resultado Uma situação Outra situação que é causada 
pela situação do núcleo 

Preparação Texto a ser 
apresentado 

Texto que prepara o leitor para 
ler e interpretar o texto que vai 
ser apresentado 

Propósito Um situação que se 
pretende alcançar A intenção por trás da situação 

Reformulação Uma situação A repetição de uma situação 

Solução 

Uma situação ou 
método que oferece 
apoio total ou parcial à 
satisfação da 
necessidade expressa 

Uma pergunta, um pedido, um 
problema ou uma necessidade 
que é expressa 

Resumo Um texto Um breve resumo do texto 

Relação Segmento Outro(s) Segmento(s) 

Contraste Uma alternativa Outra alternativa 

Conjunção 
ou união (Sem restrições) (Sem restrições) 

Lista Um item O próximo item 

Relações 
Retóricas 
Simétricas 
(Multinucleares) 

Sequência Um item O próximo item 

 

Ainda, é possível observarmos as relações retóricas também de acordo 

com a sua natureza como relações de apresentação e relações de conteúdo. 

As primeiras objetivam atuar sobre o leitor no que se refere ao seu 

posicionamento frente ao núcleo, levando-o a seguir um determinado caminho 

ou aumentando a sua vontade de agir de certa forma, como, por exemplo, a de 

aceitar melhor o núcleo. Já as relações de conteúdo objetivam levar o leitor a 

reconhecer a relação que se apresenta. A Teoria não obriga que exista sempre 
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uma função estrutural para cada elemento do texto, mas normalmente ela 

existe em páginas de designs mais eficientes. Além disso, admite que possam 

ocorrer análises diferentes de um mesmo texto ou excerto, dependendo da 

complexidade ou ambiguidade da unidade de análise. 

Para a TER, “o observador ou analista do texto encontra-se numa 

posição semelhante à posição do leitor”, de modo que as combinações de 

unidades e as relações que o observador/analista considera plausíveis (que o 

autor considerou plausíveis) “são, geralmente, plausíveis também para o leitor”. 

A partir da análise retórica, elabora-se uma estrutura hierárquica 

representada por um diagrama tipo “árvore”, com linhas horizontais que 

denotam os segmentos textuais (text spans), linhas verticais que identificam os 

núcleos, e setas curvas que respondem pelas relações retóricas. Quanto à 

extensão dos segmentos que se apresentam como unidades de análise ou as 

“folhas” dessa árvore retórica, a TER não fecha a questão. De acordo com o 

objetivo da análise aplicada a textos verbais, elas podem ser orações ou 

períodos ou parágrafos inteiros. Além disso, Mann e Taboada (2009) reiteram 

que essas relações constituem um conjunto aberto, mas que a lista de relações 

e definições oferecidas em Mann e Thompson (1988)50 vem subsidiando 

satisfatoriamente as análises retóricas a partir desse framework. 

Essas são apenas as linhas mais gerais da teoria. A partir delas, 

Bateman (2008) propõe uma ampliação adequada do modelo tradicional de 

análise retórica proposta pela TER e sua aplicação a documentos multimodais, 

inspirado em estudos anteriores nessa mesma linha (especialmente, ANDRÉ et 

alii, 1995 apud BATEMAN, 2008, p.152). Sobre isso, afirma que 

 
Surpreendentemente, pouco das especificações originais da TER 
precisou ser mudado e, desde então, essa abordagem mostrou 
oferecer um ângulo valioso de se observar como os vários 
componentes de documentos multimodais podem ser combinados 
(BATEMAN, 2008, p. 152). 

 

Os pontos sobre os quais mais se trabalhou nessa adaptação ou 

movimento para uma TER multimodal são frutos das diferenças de se operar 

sob lógicas e organizações textuais distintas: a TER tradicional, aplicada 

sobre textos verbais escritos em que a linearidade é o esquema básico de 
                                                 
50 Ver também em: <http://www.sfu.ca/rst/07portuguese/definitions.html>. Acesso em: 17/07/2009.  
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organização textual, ou seja, em textos que se desenvolvem em uma linha 

unidimensional, onde figuras ou diagramas ou tabelas apenas se apresentam 

espacialmente próximas ao trecho relacionado ou são explicitamente referidos, 

por exemplo, por meio de dêiticos; e a TER estendida ou ampliada, que opera 

sobre documentos que se valem da espacialidade da página para se expressar 

retoricamente, combinando aí, de acordo com seus propósitos comunicativos, 

as modalidades semióticas disponíveis. 

Quatro pontos são destacados como possíveis entraves e considerados 

com especial atenção no processo de estender o framework básico da TER à 

análise multimodal de documentos. 

O primeiro diz respeito à quebra do pressuposto da sequencialidade dos 

segmentos textuais inerente à TER. Nos documentos multimodais, a lógica 

temporal da sequencialidade cede lugar à lógica espacial da simultaneidade e 

os segmentos podem construir relações não apenas com o que está a sua 

direita e a sua esquerda, mas nas vizinhanças em qualquer direção. Sobre 

essa questão já opinaram Kress e van Leeuwen, em “O sentido da 

Composição”, para quem “a integração de diferentes códigos semióticos é o 

trabalho de um código mais abrangente, cujas regras e sentidos provêem o 

texto multimodal com a lógica de sua integração” (2006, p. 184). Sobre esse 

ponto, Bateman propõe uma generalização do referido pressuposto no sentido 

de que se aceite a espacialidade do que está sob análise. Assim, restringe as 

relações da TER a pares ou conjuntos de partes do texto (seus segmentos ou 

spans) que são adjacentes em qualquer direção, tomando como base o que 

expressa o modelo de área na estrutura de layout, o qual considera a 

contiguidade espacial entre células adjacentes e, no interior dessas células, 

entre elementos espacialmente vizinhos. 

O segundo ponto é resultado do uso recorrente e da proeminência de 

elementos visuais (figuras, desenhos etc.) em documentos multimodais, em 

certa medida decorrentes das facilidades tecnológicas. Em alguns casos, fica 

difícil atribuir nuclearidade em relações que se materializam com palavras e 

imagens, ainda que a imagem seja usada para “parafrasear” o texto verbal, ou 

vice-versa, porque cada modalidade dá informações distintas. Bateman diz que 

uma relação retórica de interpretação (Quadro 8, p. 153), por exemplo, 

pressupõe um segmento retórico que é nuclear e apresenta uma dada 
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situação, e outro segmento que é satélite e remete a uma interpretação da 

mesma situação, mas nunca é possível adiantar qual dos dois segmentos será 

expresso por qual semiose: as possibilidades podem ser múltiplas. Considerar 

tal flexibilidade é determinante na multimodalidade, como Kress e van Leeuwen 

(2006) ratificam: 

 
Procuramos não observar a imagem como uma “ilustração” do texto 
verbal, e assim, deixamos não só de tratar o texto verbal como 
prioritário e mais importante, mas também de tratar o texto verbal e o 
visual como elementos completamente discretos. Procuramos tornar 
possível que se olhe para toda a página como um texto integrado 
(KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 183). 

 

No nosso corpus, essa dificuldade se apresenta, por exemplo, na 

elaboração do conceito de sentença, na APP2, slides 1a e 1b: 

 
Exemplo 8 - Slides 1a e 1b, da APP2 

 

No slide 1a, são usados 3 segmentos verbais (a, b e c) como 

exemplos de sentença e, no slide 1b, um imagem remete ao exemplo “c”. 

Uma linha possível de análise desse caso particular seria considerar a 

imagem que se sobrepõe ao texto verbal como mera “ilustração” do exemplo 

“c”, “Quem não tem cão caça com gato”, dentro de uma sequência de 

exemplos de provérbios expressos na modalidade verbal escrita, o que 

implicaria assumir o elemento verbal como núcleo de uma relação de 

reformulação. Poderíamos basear tal linha de análise na antecedência 
temporal do segmento verbal em relação à imagem e, também, no fato de 

apenas um dos três exemplos ter sido “ilustrado”, o que em tese diminuiria a 
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relevância atribuída ao uso da imagem. Estaríamos admitindo, assim, que a 

imagem é o satélite da relação e poderia ser tranquilamente omitida sem 

que isso afetasse a mensagem geral do slide. Alternativamente, poderíamos 

considerar que a nuclearidade se define na importância do elemento em 

termos de sua contribuição para os objetivos retóricos mais amplos da APP 

e, assim, considerar plausível que a imagem não está ali a serviço do 

linguístico e do uso pontual e meramente ilustrativo, mas de uma proposta 

de ensino mais lúdica de conceitos matemáticos para o público-alvo da APP, 

que são alunos de 6ª e 7ª séries. Essa segunda alternativa, ao nosso ver, 

seria muito mais apropriada, uma vez que considera os recursos 

mobilizados em razão do objetivo retórico que se almeja atingir. 

Para lidar com isso, Bateman (2008, p. 159) propõe o uso da relação 

simétrica de reformulação multinuclear, “com muito mais frequência do que 

as abordagens anteriores o fizeram”, para que se evite forçar atribuições 

arbitrárias de nuclearidade a este ou àquele segmento ou a esta ou àquela 

semiose. 

O terceiro ponto de entrave remete a um tipo de situação recorrente 

na multimodalidade, principalmente quando se trata de elementos gráficos: o 

uso de um mesmo segmento retórico com mais de um propósito retórico. 

Isso acarretaria em mais de uma referência ao mesmo elemento em pontos 

distintos da estrutura hierárquica que expressa graficamente a organização 

retórica do documento. Seria o caso, por exemplo, de uma única figura que, 

simultaneamente, serve tanto para identificar um objeto quanto para 

destacar uma parte específica desse mesmo objeto, mostrando, por 

exemplo, o funcionamento de um dos seus constituintes. A análise seria 

inviável, pois o modelo da TER tradicional recusa o uso de um mesmo 

segmento em várias partes da estrutura retórica. Mas Bateman vê tais 

situações como um reuso apenas “aparente” de uma mesma imagem. No 

caso de uso de subelementos particulares de uma imagem, na forma de 

extratos ou detalhes, a afirmação de que o “mesmo” segmento é utilizado 

em diferentes partes da estrutura não é verdadeira. Outro aspecto, também 

apontado por Bateman, remete à suscetibilidade de uma imagem oferecer 

leituras diversas quando observadas sob diferentes perspectivas. Cada 

mudança de perspectiva sob uma imagem poderia gerar um “novo” 
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elemento, um elemento diferente que, ligado a um propósito retórico distinto, 

teria seu lugar também distinto na estrutura retórica. Relativizando, pois, os 

conceitos de “igual” e de “diferente” aplicados a segmentos retóricos, a 

organização hierárquica no formato de árvore proposta pela TER seria 

preservada e satisfatoriamente aplicável na multimodalidade. 

Na análise dos PowerPoints Educativos de nosso corpus, nos 

deparamos com casos bem particulares, cuja emergência e incidência são 

favorecidas pelo fato de se operar ali com múltiplas semioses, como no 

extrato da APP1 do Exemplo 9. 

 
Exemplo 9 - Slide 23, da APP1, “O Petróleo” 

 
 

Uma decomposição do layout desse slide, seguindo os procedimentos 

vistos na seção anterior, ficaria assim: 
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Exemplo 10 - Extrato da estrutura de layout para o slide 23, da APP1 

 
 

O extrato mostra claramente quatro elementos distintos de variada 

complexidade, dois elementos textuais (verbais) e dois elementos gráficos, 

sinalizados pelo framing dos espaços em branco que os separam e por 

algumas linhas conectoras (vetores). A imagem em preto-e-branco, com 

tamanho reduzido e resolução mais baixa, no Exemplo 10, é o ponto de partida 

para essa decomposição visual. Nesse exemplo, é a proeminência visual e 

espacial o princípio que destaca o elemento maior e mais central (L1.1) entre 

os demais elementos da composição. Por sua vez, do ponto de vista também 

visual e espacial, os elementos não nos causam a impressão de que formam 

“agrupamentos” visuais como elemento de layout único. Se repararmos, por 

exemplo, o par de elementos de layout L1.3 e L1.4, temos que o elemento 

verbal (L1.3), verticalmente alinhado com outro elemento de mesma natureza 

(L1.2), guarda muito mais proximidade com a imagem central (L1.1) do que 

com L1.4, imediatamente à sua esquerda. A conexão entre o par de elementos, 

pois, é estabelecida e ratificada unicamente pelas linhas conectoras (setas) 

que os unem, as quais “contribuem para informar como os leitores ‘navegam’ 

pelo conteúdo de um layout, embora essas linhas não sejam em si mesmas 

fortes o suficiente para criar unidades superordenadas de layout” (BATEMAN, 
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2008, p. 168). Por isso, na estrutura do Exemplo 9, os elementos do par a que 

nos referimos permanecem cada um com seu status de unidade de layout 

distinta. 

Retoricamente, pois, seria plausível considerarmos o elemento gráfico 

central do slide 23, da APP1, como núcleo e todos os demais segmentos como 

elaborações de alguma espécie sobre as informações desse núcleo da 

composição. A estrutura retórica do mesmo extrato seria, então, apreendida de 

forma relativamente direta da seguinte forma: 
 

Exemplo 11 - Estrutura retórica do slide 23, da APP1 

 
Os blocos mais escuros são imagens e os blocos mais claros são corpos de textos verbais 

 

Assim, o elemento gráfico menor é um 

close-up ou detalhe (novamente reproduzido 

ao lado, para referência ligeira), que 

“enquadra” apenas uma parte do elemento 

gráfico mais proeminente e não simplesmente 

“repete” as informações já dadas pelo 

“diagrama-bloco”. Nesse detalhe, por exemplo, é possível observar melhor o 

contraste entre as diversas camadas do terreno. De fato, ele oferece uma nova 
informação visual que se junta à informação verbal oferecida pelo elemento à 

sua direita, o L1.4. Há vetores (setas) que fisicamente ligam esses elementos e 

expressam a relação que se estabelece entre eles. 

O quarto e último ponto de entrave a ser vencido com vistas a uma TER 

multimodal remete à questão da unidade mínima de análise adotada. Nos 
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documentos multimodais, as relações retóricas operam livremente sobre 

modalidades semióticas diversas, ligando elementos e combinando-os em 

estruturas maiores. Acontece que “frequentemente esses elementos não 

respeitam o critério para unidades mínimas adotadas nas análises tradicionais 

da TER”, reconhece Bateman (2008, p. 160). É o caso das listas de 

marcadores que seguem um enunciado, a exemplo do excerto de slide abaixo: 

 
Exemplo 12 - Excerto do slide 21, da APP1 

 
 

Uma lista de marcadores como essa dá origem a um grupo de unidades 

de layout relativamente complexo, dividido em um segmento verbal, constituído 

pelo segmento verbal e fragmento de oração (“A destilação da ulha à 1000° 

fornece:”) que introduz uma enumeração de elementos, todos internamente 

estruturados e constituídos por um marcador (■) e um segmento verbal (“gás 

de ulha”, por exemplo) que recebe, ainda, uma elaboração adicional (“mistura 

de H2, CH4, CO”). No desafio de expressar como tais elementos de layout se 

juntam no nível de organização retórica como uma unidade de expressão, um 

caminho natural seria combiná-los em uma única relação multinuclear de 

adição. Mas os elementos relacionados da lista configuram-se como 

minissegmentos (mini-spans) que, em si, não carregariam uma “mensagem” 
retórica independente em um texto verbal escrito como exige a TER. Não 

caberia, no caso, aplicar o framework tradicional da TER. 
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A proposta de Bateman é estender a camada retórica para capturar esse 

e outros tipos de configurações visual-verbais mais complexas, adicionando às 

relações retóricas já apresentadas no Quadro 8 (p. 153), outras cinco relações 

denominadas relações de elaboração subnuclear, conforme o Quadro 9, 

relacionadas à união e combinação de elementos que se configuram como 

minissegmentos em estruturas maiores. 
 

Quadro 9 - Relações retóricas de elaboração subnuclear 

Relação  

Identificação afirmação de identidade 

Atribuição de classe relação entre um objeto e sua superclasse 

Atribuição de propriedade relação entre um objeto e uma predicação desse objeto 

Posse relação entre possuidor e o que é possuído 

Localização relação entre um objeto e sua localização temporal ou espacial 

 

Dentro do modelo aqui adotado, portanto, uma análise retórica é uma 

estrutura definida sobre os segmentos retóricos do documento 
multimodal, utilizando relações retóricas estendidas, ou seja, o conjunto das 

relações tradicionalmente definidas pela TER, acrescido das relações de 

elaboração subnuclear. 

Na análise da organização retórica de qualquer documento multimodal, 

proposta pelo Modelo GeM, a restrição mais geral se baseia no fato de que os 

elementos presentes em um documento têm de ser abarcados por uma única e 

abrangente estrutura retórica “guarda-chuva”, que decompõe o documento em 

partes menores, com a finalidade de estabelecer a ligação entre as partes que 

serviram para construir o documento e o propósito comunicativo mais amplo dessa 

construção. Daí que cada elemento pode ser identificado, inicialmente, em termos 

de sua contribuição para propósitos mais localizados de uma “região retórica” de 

uma página e, posteriormente, do documento como um todo. Assim, o design de 

um documento multimodal é considerado efetivo se (e somente se) oferece 

informações suficientes para que os leitores identifiquem a sua organização retórica. 
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E isso acontece, por exemplo, quando a seleção e uso de recursos semióticos 

conferem ao texto uma unidade de sentido e servem a um propósito comunicativo 

geral. De sua parte, Bateman (2008) ratifica que focar apenas nas relações entre 

elementos individuais não nos leva a compreender por que uma página tem aquela 

organização particular, sendo necessário considerar as estruturas dessas 

(inter)relações e levantar questões acerca das funções que tais estruturas 

satisfazem, o que estabelece contato direto com a noção de gênero. 

Nos próximos itens, vamos abordar com mais profundidade esse nível de 

análise, identificando, analisando e discutindo as organizações retóricas dos 

PowerPoints Educativos que constituem o corpus, com base na proposta de 

Bateman (2008), buscando subsídios para apontar o que pode haver de 

particular nessas APPs e nesse nível de organização de discurso e, ainda, como 

tudo isso pode estar relacionado ao propósito comunicativo particular de ensinar 

conteúdos disciplinares. Antes, porém, convém uma breve discussão sobre 

alguns aspectos da inserção da APP nas práticas de ensino escolares, sua 

configuração como gênero do ensino e, nesse contexto, como se apresentam 

os exemplares do nosso corpus. 

 

3.2 A APP COMO GÊNERO DO ENSINO: OS POWERPOINTS EDUCATIVOS  

 

No Capítulo 1, quando discutimos a criação do software PowerPoint e a 

emergência da Apresentação em PowerPoint como gênero textual na esfera do 

trabalho e, posteriormente, sua disseminação em outras esferas de atividade, 

observamos que a rapidez e força incomuns dessa trajetória despertaram, 

naturalmente, grande curiosidade e interesse das pessoas no sentido de entender 

ou explicar esse fenômeno, ou, ainda, de se posicionar quanto a ele. A partir daí, a 

discussão sobre a ubiquidade do PowerPoint passou a ocupar espaços 

privilegiados na mídia, inclusive em jornais e revistas de grande circulação, e a 

suscitar questionamentos, principalmente, sobre a sua inserção na esfera 

educativa e nas práticas de ensino da Educação Básica à Pós-Graduação. 

Entendemos que a perspectiva de Bazerman (2006) sobre a retórica dos 

discursos que cercam e encaixam as inovações tecnológicas e seus usos, 

imprimindo-lhes forma e atribuindo-lhes valores, ou, nos termos do próprio 

pesquisador, a “retórica da tecnologia”, já discutida no Capítulo 1, à pagina 85,   
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pode ser estendida para incluir, também, os novos gêneros que proliferam nas 

práticas sociais atrelados às novas tecnologias, como a Apresentação em 

PowerPoint. Quando a APP migra da esfera do trabalho para a esfera do ensino, 

atendendo a novas necessidades e exigências, a força discursiva da tecnologia 

não determina o gênero, mas interage com o discurso da instituição de 
ensino, o discurso pedagógico, o discurso didático e o discurso do 
professor. Nessa “aliança de discursos” de que nos fala Bazerman (2006), o 

gênero como ação social, histórica e socialmente situada, sofre mudanças e 

apresenta variações em suas várias dimensões de organização. Uma delas, por 

exemplo, é o propósito comunicativo da apresentação. 

 

3.2.1 Propósitos, conteúdo e forma 
 

Na esfera educacional, as APPs são usadas nas práticas pedagógicas “para 

representar conteúdos, para sistematizar conhecimentos e expressar experiências”, 

configurando-se em gênero do ensino (ROCKWELL, 2000, p. 264). O propósito 

comunicativo mais geral dos PowerPoint Educativos é, pois, ensinar, apresentando 

uma seleção de informações sobre um tema particular com base em uma proposta 

didático-pedagógica mais ampla, que leve o aluno a construir conhecimento e 

desenvolver competências específicas a partir dos conteúdos comunicados. 

Como todo gênero, a APP envolve um conteúdo particular definido em 

função de seu propósito e da situação comunicativa. Ainda que sujeito a 

variações, alguns aspectos do conteúdo são relevantes na caracterização do 

gênero, como, por exemplo, a quantidade de informação e a sua organização e 

distribuição no documento. Quando se fala em PowerPoint, e a leitura do 

Capítulo 1 aponta neste sentido, a expectativa é de um conteúdo conciso e isso 

acaba se configurando como uma característica associada ao gênero, 

independentemente da esfera de circulação. O “envenenamento por 

PowerPoint”, tratado na tira de humor da Figura 8 (Capítulo 1, p. 59), seria um 

exemplo de humor advindo da quebra dessa expectativa particular. Espera-se 

alguma informação sobre o tema tratado, mas não muita informação e tampouco 

muito aprofundamento e riqueza de detalhes, o que remete ao duplo caráter 

tanto facilitador quanto restritivo que o gênero impõe e que influencia as 

escolhas e ações discursivas materializadas nos slides. 
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Visto como material didático, porque é especificamente produzido para 

uso em situações de ensino, o PowerPoint Educativo traduz uma proposta 

teórico-metodológica na didatização do conteúdo, posto que ela norteia o 

tratamento dispensado às informações e conceitos presentes no documento 

multimodal. Essa proposta orientadora da produção do texto pressupõe um 

ponto de partida, um ponto de chegada e um desenvolvimento que avance entre 

esses dois marcos sem que se perca a percepção do todo, isto é, a relação das 

partes constitutivas da apresentação entre si e com o todo e em relação ao 

propósito mais amplo daquela apresentação. Ter uma proposta didática para o 

conteúdo pode garantir um texto mais coeso e coerente e, possivelmente, 

objetivos alcançados no ponto de chegada. 

Vale ainda ressaltar que uma APP, ao funcionar como material didático, 

não pode perder de vista a relação que mantém com os textos que a 

antecederam e com os textos que vão sucedê-la, com os quais deve sempre 

dialogar. O que foi ensinado nas aulas anteriores e o conhecimento prévio dos 

alunos influencia no tratamento dado ao conteúdo da apresentação.  E nesse 

fluxo textual contínuo da sala de aula em que a apresentação visual se insere, 

também o que será ensinado depois, dentro do contexto mais amplo do 

semestre ou do período escolar, influencia as escolhas do professor e a 

produção do material. Isso pode ser um aspecto particular do PowerPoint voltado 

ao ensino na esfera educacional. 

O que os PowerPoints do nosso corpus sinalizam? O que nos dizem seus 

propósitos comunicativos mais específicos, seus conteúdos e a forma de 

realização das informações ali apresentadas que seja útil na análise de suas 

estruturas retóricas? 

Na literatura sobre PowerPoint, e remetemos o leitor à página 69 do 

Capítulo 1, Farkas (2005) caracteriza o primeiro slide de uma apresentação 

como um slide de identificação, onde estariam tipicamente presentes alguns 

elementos relacionados à função de identificar a APP, como, por exemplo, o 

título da apresentação, o nome do apresentador/autor, o logo da instituição, 

entre outros. Essa tendência é reforçada pelo software, que disponibiliza um 

modelo de “slide de título”, já aberto e pronto para a digitação de um título e um 

subtítulo, assim que inicializamos o PowerPoint e começamos a criar uma nova 

apresentação, como mostra a Figura 14. 



 - 167 -

 
Figura 14 - Tela inicial do PowerPoint 

 
Fonte: Microsoft PowerPoint 2007 

 

O programa não “impõe” esse modelo, porque o usuário pode escolher 

outra formatação ou mesmo um slide em branco, sem pré-formatação, mas 

parece fortemente sugerir que esse tipo de slide deve existir e ser reservado 

apenas para elementos identificadores da apresentação. 

Não por acaso, essa opção de layout oferecida pelo software, conforme 

a Figura 15, é sempre a primeira de uma série de slides pré-formatados 

disponibilizados, embora o uso de um slide de título, normalmente, aconteça 

apenas uma vez ao longo de uma apresentação. 
 

Figura 15 - Tela de escolha/alteração de layout do PowerPoint 2007 

 
Fonte: Microsoft PowerPoint 2007 
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A expectativa (e a lógica também) seria a de que o layout mais usado 

ao longo de uma apresentação viesse em primeiro lugar, fosse o primeiro a 

ser encontrado pelo usuário (o default) que, ao nosso ver, deveria ser o slide 

em branco, o mais básico deles, e não o slide de título. Mas isso não 

acontece, o que aponta para a relevância atribuída pelo aplicativo à 

identificação da apresentação, que remete a outros gêneros acadêmicos, 

escolares e do ensino como o seminário, a redação, o trabalho de pesquisa, 

a monografia, entre outros. 

A APP1, no Anexo 1, se insere no curso de química e configura-se 

como material didático produzido por professores para ser utilizado em uma 

aula de química orgânica. O propósito mais amplo aqui é ensinar química e 

o mais específico é tratar o tópico “Petróleo” numa aula de química orgânica. 

A APP é constituída de 23 slides. No primeiro slide, elementos verbais e 

gráficos são usados para identificar a APP sob vários aspectos: a 

instituição (logomarca no Pano de Fundo), a disciplina (química orgânica) e 

o evento comunicativo em que se insere (aula), o tema tratado (Petróleo) e 

seus autores e/ou apresentadores (Prof. Leonardo Pimentel e Carlos 

Renato): 

 
Exemplo 13 - Slide 1, da APP1 
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Esse slide de abertura identifica a APP1 e cria expectativas nos 

leitores/alunos acerca do tema abordado. Nesse aspecto particular, a APP1 

alinha-se às normas do gênero APP apontadas no estudo de Farkas (2005). 

Também nos demais slides, observamos outros tantos elementos 

característicos apontados pelo autor, mas percebemos a ausência no 

conjunto de um slide de pré-visualização, que informe ao leitor 

antecipadamente a estrutura da apresentação: a divisão do conteúdo em 

seções, tópicos e sub-tópicos; de slides de seção, que marquem ou façam 

uma transição, poderíamos dizer, mais visualmente informativa, do final de 

uma seção para o início de outra; e, finalmente, de elementos de 

localização, como data/hora, número do slide e título da seção correntes, em 

geral, distribuídos em três colunas no rodapé, conforme o layout oferecido 

pelo software: 
 

Figura 16 - Tela de inserção de rodapé em slides do PowerPoint 2007 

 
Fonte: Microsoft PowerPoint 2007 

 

As demais categorias de elementos que Farkas (2005) destaca estão 

todas presentes: títulos de slides, lista de marcadores, exibições, decorações e 

corpo de texto. O slide 4, por exemplo, insere vários desses elementos, como 

mostra o exemplo 14: 
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Exemplo 14 - Categorias de elementos presentes no slide 4, da APP1, seguindo Farkas (2005) 

 
 

Já a APP2, apresentada integralmente no Anexo 2 e constituída de 11 

slides, se insere no curso de Matemática e foi criada com o propósito mais 

amplo de ensinar matemática e mais específico de ensinar equações de 
1º Grau pelo método algébrico a alunos de 6ª a 7ª séries do Ensino 

Fundamental. Nessa APP, a introdução do tema-título não foi feita em um 

slide de identificação, como na APP1, e como seria a expectativa dos que 

têm familiaridade com apresentações visuais, ratificada por estudos 

descritivos desse gênero: “um dos conjuntos de expectativas sobre conteúdo 

de uma APP tem a ver com a estrutura da apresentação, que, no seu nível 

mais baixo, contém uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão” 

(YATES e ORLIKOWSKI, 2007, p. 81). 

Ao contrário do que acontece na APP1, o acesso ao tema 

desenvolvido na APP2 se dá de forma indireta a partir da leitura e 

construção dos sentidos do texto. Também o nome que o autor dá ao 

arquivo de PowerPoint ao salvá-lo na memória, exibido pelo software na 

barra de ferramentas superior, pode ser um referente útil na apreensão do 

tema tratado, como mostra o seguinte detalhe: 
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Figura 17 - Excerto da “Classificação de Slides” da APP2, na tela do PowerPoint 

No detalhe, o nome do arquivo ppt 

 

Neste sentido particular, a APP2 subverte a tendência apontada por 

Farkas (2005) e não apresenta esse traço formal. Não há, pois, um slide de 

identificação que abra a apresentação com um título que faça alguma 

referência ao seu tema. O primeiro slide do documento já é um slide de 

conteúdo ou, nos termos de Farkas (2005), um slide do tipo “corpo de texto” 

(body text). Neste slide, o título remete a um conceito matemático mais amplo 

do que o de “Equação de 1º grau” e hierarquicamente superordenado, as 

“Sentenças Matemáticas”, as quais abarcam as equações em geral, inclusive a 

de 1º grau: 
Exemplo 15 - Visualização do slide 1c, da APP2 

 
 

Cabe, então, questionar o que levaria o professor/produtor da APP2 a 

optar por não deixar claro e explícito o tema-título de sua apresentação, não 
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cedendo à força dos padrões estabelecidos do gênero e às affordances do 

software. 

Defendemos que possivelmente a escolha do professor tem a ver com 

a força, sobre todas as pressões citadas, do seu propósito de ensinar 

Equação de 1º Grau e, particularmente, do modo como decidiu fazer esse 

ensino. Muito provavelmente tem a ver com a estruturação do conteúdo e o 

modo como retoricamente opera a APP que, por sua vez, traduzem também 

a concepção de ensino da matemática subjacente à proposta didática da 

APP2 e do professor. As estratégias retóricas que são desenvolvidas sobre 

o conteúdo conjugam para que não se revele de pronto o conceito que é 

tema da aula, mas que ele vá se revelando dentro da rede conceitual que o 

professor pretende construir com os alunos. As affordances do gênero e da 

tecnologia facilitam nesse sentido, uma vez que o uso da animação 

possibilita que os elementos de conteúdo retoricamente atrelados ou 

copresentes no slide não estejam visualmente acessíveis para leitura. 

Quando as tecnologias disponíveis para apresentações visuais eram os 

retroprojetores e as transparências, a apresentação parcial do conteúdo de 

uma página era feita manualmente, deslizando-se um papel ou outro objeto 

opaco sobre a transparência. 

Embora não tenhamos acesso ao professor que produziu esse 

PowerPoint, aos alunos, à instituição de ensino ou seu projeto pedagógico, a 

análise da “estrutura de conteúdo” da APP2 já aponta para uma proposta 

didática que reflete, no âmbito do ensino da matemática, uma abordagem 

tradicional de ensino e um fazer pedagógico certamente mais centrado no 

professor, como bem explica Miguel (2005): 

 
A História da matemática é rica em registros de situações práticas 
que mostram o problema como elemento desencadeador da 
necessidade dos conceitos matemáticos. No entanto, a abordagem 
tradicional ao introduzir uma operação ou conceito novo, o ritual 
passa pela apresentação do conceito (algo que parece cair pronto 
do céu), das propriedades, do algoritmo a eles relativo para, ao 
final, propor uma série de problemas para ilustrar a operação, a 
fórmula ou o procedimento matemático trabalhado (MIGUEL, J. C., 
2005, p. 387).  

 

Para Miguel (2005), existe uma tendência marcante nos currículos 

tradicionais de matemática em reforçar a necessidade de o aluno possuir 
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previamente todas as informações e os conceitos envolvidos para depois 

enfrentar a resolução de problemas, porque concebem a resolução de 

problemas como meta do ensino de matemática em oposição a sua 

concepção como perspectiva metodológica que, desde meados dos anos 

oitenta, busca reorientar os currículos para, entre outros propósitos, 

conduzir os alunos a raciocinar mais criativamente. 

Outra diferença formal mais imediata entre as APPs analisadas é o 

fato de apenas uma delas, a APP2, apresentar um slide típico de 

encerramento, com elementos do tipo referências ou agradecimentos. A 

presença desses elementos no slide cria ou confirma a expectativa do leitor 

sobre o encerramento da apresentação, apesar de as suas funções 

comunicativas serem bastante distintas. Farkas (2005) define as referências 

como um tipo recorrente de elemento de exibição (Capítulo 1, página 70), 

comparável a tabelas ou diagramas, cuja função comunicativa não pode ser 

realizada a contento pela fala do apresentador e, por isso, ficam na tela para 

leitura mais detida e apreensão do conteúdo. Consideramos que há no uso 

de referências uma função fática também, que se junta à função mais 

central de informar as fontes de consulta, que não diz respeito ao conteúdo 

em si mesmo, mas à localização mais recorrente desse tipo de elemento ou 

desse conteúdo na estrutura da apresentação. Quanto à APP1, uma vez que 

esteja inserida no evento aula, o professor poderá usar a modalidade oral da 

língua ou um simples gesto ou a ação de fechar o programa PowerPoint no 

computador ou desligar o projetor multimídia para suprir a ausência do slide 

de encerramento e sinalizar o fim da apresentação. 

A ausência do slide de identificação, por sua vez, pode ser justificada 

na proposta didática para o tema da APP2, que é partir da apresentação de 

um conceito guarda-chuva até chegar ao conceito mais específico e à ideia 

central tratada no texto: a equação de 1° grau. A cada novo conceito 

introduzido ao longo da APP, são apresentados exemplos práticos que 

envolvem a aplicação direta desses conceitos na solução de problemas 

propostos. Predomina aí, pois, um processo de raciocínio dedutivo, como 

pode ser apreendido a partir da estrutura de conteúdo da APP2, informada 

na Figura 18. 
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Figura18 - Estrutura de conteúdo da APP2 

 
 

Da estrutura de conteúdo que esboçamos e apresentamos na Figura 18, 

facilmente apreendemos que a estratégia de apresentação na APP2 é a de, 

inicialmente, expor um conceito (ex. “sentença”), depois, mostrar exemplos de 

sua aplicação (ex. os provérbios), e, finalmente, apontar tipos ou categorias 

que abarcam formas distintas de realização do conceito (ex. “sentenças 

matemáticas”) que, por sua vez, se configuram como conceitos 
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hierarquicamente subordinados. Um desses conceitos subordinados é, então, 

destacado e desenvolvido em seguida. 

Essa lógica dedutiva é substituída algumas vezes por um processo mais 

indutivo de abordagem do tópico, como acontece, por exemplo, no nível 

hierárquico que trata o conceito de “Equação”, na Figura 18. Esse fragmento 

particular da estrutura corresponde ao conteúdo do slide 3, da APP1, 

apresentado no Exemplo 16. 

 
Exemplo 16 - Visualização do slide 3, da APP1 

 
 

Nesse slide, um problema proposto (das balanças de dois pratos) é o 

desencadeador da necessidade de um novo conceito (de equação) e dá 

origem a um algoritmo51 que é apresentado como um caso particular do 

conceito trabalhado no slide anterior (de sentença matemática). A aplicação 

do algoritmo permite solucionar o problema. O novo conceito é 

explicitamente apresentado ao final, caminhando-se assim do mais concreto 

(o problema) para o mais abstrato (o conceito). 

                                                 
51 Segundo Houaiss (2006), no âmbito da matemática, um algoritmo é uma sequência finita de regras, 
raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes 
semelhantes de problemas (p. ex.: algoritmo para a extração de uma raiz cúbica). 
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Podemos dizer que o caráter pedagógico que uma APP adquire no 

contexto de ensino também se revela na seleção e no tratamento dos 

conteúdos. Na APP2, por exemplo, precisam estar presentes conteúdos de 

base epistemológica inerentes à matemática (como, por exemplo, o método 

algébrico, a definição de “incógnita”), acompanhados de atividades de 

consolidação de aprendizagem características de sala de aula, como a 

resolução de equações e de problemas. A questão do conhecimento prévio 

dos alunos sobre o tema define o aprofundamento, a quantidade de 

detalhes, de passo-a-passo, de informações adicionais sobre um tópico 

particular (propriedades), que em nenhum momento aponta para uma 

abordagem aligeirada ou uma revisão de assunto. Mas são as relações 

retóricas que estabelecem todos os links entre esses elementos de conteúdo 

presentes na composição para que o propósito de ensinar “equação de 1º 

grau” e como resolvê-la seja alcançado. Vamos observar como esses links 

retóricos operam sobre o conteúdo na seção 3.3, dedicada à análise retórica 

do corpus. 

Quanto ao tratamento dado ao conteúdo da APP1, ela parte da 

definição de Petróleo e faz um breve resgate histórico de seu uso e 

exploração pelo homem, particularizando o caso brasileiro, inclusive a 

criação da Petrobrás. Em seguida, passa a focalizar informações mais 

específicas: a composição química do petróleo em termos das diferentes 

bases da mistura. Apresenta as etapas de produção de derivados de 

petróleo: a perfuração, o refino, o cracking e a reformação catalítica ou 

reforming. Em seguida, parte para uma “personalização” do tema, dando 

informações sobre a gasolina brasileira: características físico-químicas do 

produto brasileiro, os tipos de gasolina do mercado, o “caminho” da matéria-

prima à distribuição do combustível automotivo e a composição do preço do 

litro da gasolina. 

A informação básica que a APP1 está comunicando pode ser 

esboçada e representada graficamente na seguinte estrutura de conteúdo: 
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Figura 19 - Estrutura de conteúdo da APP1 

 

No que nos parece se configurar como uma quebra da progressão 
temática do texto, nos slides 19, 20 e 21, a APP1 deixa de lado o tema central 

– Petróleo – e passa a apresentar aspectos gerais de dois outros tipos de 

combustíveis fósseis: o gás natural e o carvão mineral, respectivamente. No 

delhalhe, mostrado na Figura 20, a seguir, pode-se observar esse ramo 

particular da estrutura proposta. 

 
Figura 20 - Detalhe da estrutura de conteúdo da APP1 

 
 

Ao nosso ver, as informações comunicadas nesses três slides são de 

caráter mais suplementar do que complementar ao tema central, uma vez 

que, em seguida, o tema Petróleo é retomado, para a apresentação dos dois 

últimos slides que remetem à formação de jazidas e a exploração do 
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petróleo em terra e no mar, sem maiores preocupações em se estabelecer 

qualquer nexo coesivo com as ideias precedentes, e sem maiores esforços 

para garantir a coerência geral do texto. Observamos, ainda, que o título do 

slide 19, “Complemento”, é muito geral e não faz qualquer referência às 

ideias veiculadas no slide, o que pode ser, também, um sinal de que houve 

aí alguma dificuldade no tratamento dispensado ao conteúdo particular 

desses slides – sua seleção e distribuição –, o que influenciou até mesmo 

na atribuição de um título de slide mais significativo ou apropriado. 

O que mais chama atenção quando comparamos as duas estruturas 

de conteúdo já apresentadas graficamente acima, nas Figuras 19 e 20, é a 

maior verticalização da estrutura referente à APP2. Essa estrutura de 

conteúdo reflete o tratamento hierárquico sobre os conceitos matemáticos 

apresentados, dentro da estratégia do professor de progredir do conceito 

mais amplo ao mais particular, conforme já discutido. Já a estrutura da 

APP1 é muito mais horizontal, com muito menos subordinação entre 

seções distintas do texto e hierarquias, ainda que se tente imprimir na 

organização sequencial dos slides o ciclo de formação e exploração do 

Petróleo, a saber, a perfuração, em primeiro lugar, depois o refino e, 

finalmente, a produção de combustível e outros subprodutos. As unidades 

gráficas de layout exibidas nos dois últimos slides, contudo, pelas razões 

discutidas anteriormente, quebram essa sequência lógica do texto, ainda 

que retomem à temática central. 

 

3.2.2 Os modos de apresentação do conteúdo  
 

Saindo da análise do conteúdo em si para a forma de expressão de 

elementos de conteúdos, podemos confrontar nossas expectativas ligadas 

ao gênero, ainda que brevemente e de forma restrita e exploratória, em 

relação às escolhas de diferentes modalidades para apresentar informações 

nos PowerPoints do corpus. Neste sentido, elementos de conteúdo de 

diferentes funções são selecionados para apresentar a informação. O 

grande consenso acerca da guinada mais recente do verbal para o visual 

nos textos inseridos nas práticas sociais discursivas, conforme já 

anteriormente discutido, é a base sobre a qual construímos algumas 
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expectativas sobre a informatividade visual das APPs, ou seja, sobre as 

diferentes formas de realização textual de seus itens de conteúdo. Assim, 

nesses PowerPoints educativos, é possível que as informações e conceitos 

sobre o tema sejam apresentados sob perspectivas modais diversas em um 

mesmo slide, evidenciando a tendência em alta de integração e cooperação 

de diferentes semioses no texto. 

Podemos usar, para isso, as estruturas de conteúdo dos PowerPoints 

já apresentadas para sugerir graficamente que modalidades foram 

selecionadas para a realização textual dos itens de conteúdo. Seguindo a 

sugestão de Bateman (2008, p. 237), vamos usar tons diferentes de cinza 

para representar modalidades diferentes e duplicar o item de conteúdo se 

ele for apresentado, no mesmo slide, em diferentes modalidades. Por 

exemplo: 

 
Figura 21 - Modalidades de apresentação de um fragmento da estrutura de conteúdo da APP1 

 
 

Chamamos a atenção particular para dois itens de conteúdo dispostos 

no gráfico da Figura 21, acima: “perfuração” e “refino”.  

O item perfuração, por exemplo, corresponde ao seguinte slide: 
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Exemplo 17 - Visualização do slide 5, da APP1 

 
 

Dentro da estrutura da Figura 21, esse item de conteúdo configura-se, 

nos termos de Bateman (2008, p. 237), como uma área de “múltipla 

apresentação” na estrutura, pois a informação sobre a perfuração dos poços 

de petróleo é apresentada em três formas de realização distintas: como um 

“título de slide” explícito, com uma informação textual verbal mais qualitativa 

em “[...] quando o local é perfurado a pressão dos gases faz [...]” e, 

finalmente, com um diagrama (próximo à margem direita, no Exemplo 17). 

Por sua vez, o item de conteúdo “Refino” (Figura 21), é apresentado 

em três formas de realização distintas em um mesmo slide, conforme o 

Exemplo 18: 
 

Exemplo 18 - Visualização do slide 7, da APP1 
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O refino é destacado em um título e apresentado em um texto verbal 

(corpo de texto) que explica as suas fases e, finalmente, em um diagrama 

disposto no centro da composição do slide do Exemplo 18. Não estamos aqui 

afirmando que o valor da informação é equivalente entre eles, pois, alinhados 

com Kress e van Leeuwen (2006, p. 196), reconhecemos, no layout de um 

slide, que, “para algo ser apresentado no centro significa que é apresentado 

como o núcleo da informação ao qual os outros elementos são em certa 

medida subservientes”. 

Por outro lado, se considerarmos que o mesmo item de conteúdo é 

apresentado em uma sequência de três slides (respectivamente, nos slides 6, 7 

e 8), até por causa da restrição de canvas (p. 123, no Capítulo 2) que exige a 

repetição da informação no título dos slides, o número de formas de realização 

distintas da informação acerca do refino subiria para 4, somando-se às 

realizações anteriores (título, texto verbal e diagrama), a fotografia da unidade 

de refino, elemento único do slide 6 dessa série. 

Lançando esse mesmo olhar sobre a AAP2, podemos afirmar que essa 

apresentação, ainda que reforce a tendência observada no gênero de 

apresentar uma diversidade de informações em uma variedade de 

modalidades, faz isso de forma mais discreta se comparada à APP1, como 

aponta o seguinte fragmento de estrutura: 

 
Figura 22 - Modalidades de apresentação em fragmento da estrutura de conteúdo da APP2 
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Nesse fragmento, considerando que os nós de conteúdo de cor branca 

ou sem preenchimento não são explicitamente apresentados nos respectivos 

slides, temos aí três de um total de quatro itens de conteúdo que são 

apresentados em pelo menos dois modos distintos, o que pode ser atribuído à 

concentração da realização das informações em dois formatos: títulos 

explícitos e blocos verbais.  No entanto, não temos uma única área de múltiplas 

(pelo menos três) realizações textuais de um mesmo item de conteúdo nesse 

fragmento. 

Assim, os fragmentos das estruturas de conteúdo analisadas parecem 

apontar para um aspecto que distingue as duas APPs analisadas: a forma 

como a informação apresentada é distribuída entre modalidades de 

apresentação diversas. 

Podemos, pois, proceder ao levantamento dos modos de apresentação 

encontrados nos dois PowerPoints e da frequência com que são utilizados em 

itens distintos nas respectivas estruturas de conteúdo. O resultado pode ser 

sumarizado da seguinte forma: 

 
Gráfico 1 - Distribuição de modalidades de apresentação entre as duas APPs 
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Na APP1, a maior parte das informações é apresentada como blocos 

de texto verbal, diagramas e títulos, mas as listas com marcadores, os 

desenhos e os quadros ou tabelas já aparecem com certo destaque e 

frequência entre outros modos de realização utilizados. Já na APP2, vemos 

que prevalece, sobretudo, o texto verbal, além do uso de formas coloridas 

(estrelas, balões, retângulos e quadrados), principalmente, como caixas de 

texto, de muitas setas e linhas conectoras e, como não poderia deixar de 

ser, pelo curso em que se insere e pelo tema/tópico abordado, símbolos 

matemáticos para expressão de equações e operações matemáticas. As 

listas de itens aí são menos usadas que na APP1 e são restritas ao tipo 

numerada (cf. o software PowerPoint 2007). Os marcadores, que Farkas 

(2005) considera “uma categoria predominante [...] sobre a qual o 

apresentador investe pesadamente na fala”, não são usados. 

A APP2, em termos da organização retórica desses 

elementos/segmentos na página, tem sua estrutura retórica prioritariamente 

baseada na modalidade text-flow, uma vez que a maior parte do trabalho 

semiótico realizado na página se sustenta na sequencialidade do texto 

escrito. Vem daí que os elementos visuais presentes (figuras, símbolos 

matemáticos etc.) ou são localizados próximos ao texto que lhes faz 

referência ou são apontados/retomados por dêiticos, como é o caso da seta 
amarela usada pela autora no slide 3, Exemplo 19, abaixo. 

As possibilidades de uso da espacialidade da página, mais 

intensamente exploradas em documentos mais recentes e produzidos sob o 

amparo das tecnologias, nesse documento particular, não são plenamente 

exploradas, como pode ser visualizado no Exemplo 19, que representa a 

linha unidimensional de desenvolvimento do texto como essência da 

estrutura organizacional do slide 3. 
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Exemplo 19 - Modalidade text-flow na organização retórica do slide 3 

 
 

Ou seja, a natureza espacial dos slides em si não carrega significados 

importantes nessa APP, ao contrário, o uso preponderante da modalidade 

do texto escrito linear (text-flow) e, consequentemente, o pouco uso da 

espacialidade da página podem ser apontados como causa de eventuais 

divergências entre a organização retórica pretendida e as relações que são 

de fato comunicadas espacialmente ao aluno-leitor, como verificamos no 

slide 2. 

O contraste entre as duas colunas do Gráfico 1 mostra, também, uma 

expansão de recursos semióticos na APP1, proporcionado pela combinação 

de diagramas, figuras, fotografia, fluxograma, marcadores entre outros 

elementos gráficos com corpos de texto verbal. Isso, ao nosso ver, favorece 

a formação de agrupamentos particulares de elementos de conteúdo (em 

tabelas, por exemplo). Consequentemente, a presença desses 

agrupamentos distintos em maior número proporciona uma segmentação 

mais acentuada do conteúdo em blocos gráficos e verbais, cuja distribuição 

na página se dá de forma menos linear e contínua, portanto, menos 

característica do fluxo do texto verbal (modalidades text-flow, nos termos de 

Bateman). O espaço da página ou do slide pode, então, ser usado com 

maior liberdade, como mostra o Exemplo 20, abaixo, e o resultado visual é 

uma distribuição bem mais “geométrica” dos itens de conteúdo. 
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Exemplo 20 - Visualização da modalidade page-flow no slide 9, da APP1 

 
 

Apesar de a composição ser relativamente simples, o slide do 

Exemplo 20 já é tipicamente page-flow em seu design. Observe-se aí como 

seus três elementos de layout mais básicos, um diagrama, um quadro com 

linhas e colunas e um elemento textual verbal são “fortemente” separados 

por framing. Nesse slide, há mais de um ponto de acesso natural à leitura: 

podemos escolher, por exemplo, começar a leitura pelas informações 

dispostas no quadro mais à direita da composição e, quando oportuno, 

checar no diagrama à esquerda as diversas “frações” do refino nos pratos 

de destilação do aparelho ali representado, pois remetem aos dados 

explicitados na primeira coluna do quadro ou “Frações”. Além disso, a 

informação verbalmente realizada no elemento verbal disposto abaixo do 

diagrama aponta para a relação entre o Ponto de Ebulição (PE) das frações 

e a sua massa molar que, por sua vez, diz respeito à coluna “composição”, a 

segunda da esquerda para a direita no quadro. Os sentidos do texto, como 

um todo, são construídos a partir da integração e cooperação das diversas 

semioses mobilizadas. Todos os elementos de conteúdo, neste slide, 

retoricamente elaboram “As Frações”, como veremos com mais detalhe na 

seção seguinte. 

Quando ocorre uma expansão no uso de recursos semióticos, como 

na APP1, e quando esses recursos são, também, distribuídos mais 
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livremente no slides, o gênero oferece as potencialidades da modalidade 

page-flow para que se crie ou defina regiões nos slides que são 

retoricamente distintas. 

Ainda que os exemplares de PowerPoint analisados circulem na 

mesma esfera comunicativa e pertençam ao mesmo gênero e, portanto, 

tenham propósitos comunicativos convergentes – ensinar conteúdos –, 

vamos observar na próxima seção através da análise retórica e, portanto, 

sob outra perspectiva, como os esses PowerPoints se comportam e 

funcionam retoricamente. Entre outras coisas, vamos verificar se as 

diferenças que apontamos entre os dois exemplares quanto à variedade e 

distribuição de recursos multimodais para realização/apresentação do 

conteúdo também são verificadas nas relações retóricas utilizadas para dar 

sentido às informações presentes nas suas estruturas de conteúdo, a priori, 

distintas. 

 

3.3 A ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DOS POWERPOINTS EDUCATIVOS 

 

No framework que utilizamos nessa investigação, uma análise retórica 

começa com a definição das unidades de análise retórica, ou mais 

particularmente, os segmentos retóricos, graficamente representados no 

diagrama da Figura 13 (p. 135), entre os quais se estabelecem relações 

retóricas no texto. Observamos, no mesmo diagrama, que certos segmentos 

retóricos podem ser unidades de análise no nível do gênero, de maneira que 

o uso de certas estratégias, relações e recursos retóricos podem ser úteis 

para caracterizar um gênero textual de uma forma geral e, particularmente, 

do ponto de vista do funcionamento de seus itens de conteúdo no texto. 

Alinhados com as ideias de Selzer (2004) sobre análise retórica, 

entendemos que, na análise retórica dos PowerPoints educativos do corpus, 

precisamos lidar com questões bem próximas àquelas sobre as quais os 

próprios professores e produtores  das APPs se debruçaram, e que podem 

ser resumidas em uma questão mais central:  como determinados conteúdos 

podem ser formatados e apresentados de uma forma particular para 

alcançar um propósito comunicativo específico? 
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Na análise retórica, não vamos ler as APPs como o fariam os alunos 

que constituem a audiência na estrutura de participação do evento aula, ou 

seja, (inter)agindo com a mensagem e reagindo a ela, mas buscando 

entender e conhecer como o professor  comunica a mensagem. Nos termos 

de Selzer (2004), vamos “ler retoricamente” as apresentações do corpus. 

Para isso, não precisamos fazer parte da audiência do evento em que as 

APPs se inserem ou nos preocupar demasiadamente com o tópico 

abordado: 
 

Tudo o que é necessário é que um analista retórico tente manter 
alguma distância e perspectiva da experiência de leitura. É quase 
como se os analistas estivessem ouvindo ou lendo secretamente o 
que alguém está dizendo ou escrevendo para outra pessoa, com o 
propósito de compreender melhor como isso foi dito ou escrito 
(SELZER, 2004, p. 282). 

 

A seguir, procederemos à análise retórica do corpus, primeiramente, 

explicitando o recorte da análise do corpus, de forma exaustiva e mais 

qualitativa, discutindo detalhadamente cada estratégia, relação e recurso ali 

mobilizados, culminando com a apresentação da estrutura retórica no 

gráfico tipo árvore que caracteriza o framework aplicado. Assim, nos 

aproximaremos de modo cauteloso da forma como as APPs operam 

retoricamente. Depois, vamos apresentar um quadro onde se encontram 

sistematizados os dados colhidos ao longo da análise das APPs completas, 

incluindo todos os slides que as constituem, para subsidiar uma análise um 

pouco mais quantitativa que sinalize as relações retóricas e recursos modais 

mais recorrentes nos PowerPoints do corpus. Finalmente vamos buscar, 

trabalhando sobre esses dados, contrastar as duas APPs, porque é nossa 

expectativa, alinhados com Bateman (2008, p.143), que “as relações 

retóricas ofereçam mecanismos descritivos poderosos para desvendar os 

sentidos carregados por coleções de elementos espacialmente próximos em 

documentos multimodais”. 

 

3.3.1 A retórica da APP2: ensinando Equações de 1º grau  
 

Inicialmente, vamos ler retoricamente a APP2, cujo slide 1 é 

apresentado no Exemplo 21. 
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Exemplo 21 - Visualização (final) do slide 1, da APP2 

 
 

 

Esse slide é a visualização final do 

slide 1, pois, conforme já discutido e 

visualizado no Exemplo 8 (p. 157), um 

elemento gráfico (disposto ao lado, para 

rápida referência), nos termos do software, 

“entra” e “sai” desse slide por meio da 

“animação personalizada” oferecida pelo 

PowerPoint®.  Daí que, a estratégia retórica do professor ou as affordances da 

tecnologia ou as restrições de canvas e de produção ou, possivelmente, uma 

combinação desses fatores, não permite uma visualização do slide 1 em que 

todos os seus elementos constitutivos estejam copresentes na tela ou no papel 

impresso. Apesar disso, vamos considerar a imagem que entra e sai durante a 

exibição como um dos segmentos retóricos na estrutura retórica do slide do 

Exemplo 21. 

A organização retórica que esse slide mostra pode ser apreendida de 

forma relativamente direta e aponta para o propósito comunicativo mais 

específico e localizado da APP2 de apresentar aos alunos o conceito de 
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“sentença matemática”. Propomos, inicialmente, a segmentação do slide em 

duas unidades de análise, uma menor e básica, e outra maior e mais 

complexa, conforme mostra o Exemplo 22 e, ainda, que exista entre elas uma 

relação retórica de preparação. 

 
Exemplo 22 - Fragmento da estrutura retórica do slide 1, da APP2, correspondente à relação 

de preparação 

 
 

Assim, concluímos que, para o autor da APP, o segmento verbal 

localizado no topo do slide (título), visualizado mais à esquerda no Exemplo 22, 

prepara ou orienta ou motiva o leitor para ler e interpretar as informações 

expressas no elemento mais complexo, disposto à direita, que é o núcleo 

dessa relação. 

Quando lemos o conteúdo desse núcleo, percebemos que é possível 

fazer uma nova segmentação, dividindo esse elemento retoricamente mais 

complexo em duas partes que se configuram como segmentos retóricos 

menores, respectivamente, o bloco de texto verbal que tem visualmente 

destacada a palavra “sentença” por meio de saliência e o segmento que, no 

layout, corresponde à unidade visual localizada na parte inferior do slide. O 

resultado da segmentação é o seguinte: 
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Exemplo 23 - Segmentação de unidades retóricas da APP2 

 

Propomos que existe entre os elementos explicitados à direita, nesse 

exemplo, uma relação retórica de fundo (background), conforme mostramos 

graficamente no Exemplo 24. 

 
Exemplo 24 - Fragmento da estrutura retórica do slide 1, da APP2, correspondente à relação 

de fundo 

 
 

Ao propor isso, estamos considerando que, conhecendo previamente 

(ou recordando) o conceito de “sentença” e reconhecendo exemplos de 

sentenças, os alunos possam compreender melhor o conceito-chave e 

correlato de “sentença matemática”, já que as sentenças matemáticas são 

definidas nessa APP com um “tipo particular” de sentenças por meio de uma 

relação de condição que consideramos e explicitamos graficamente mais 

adiante, no Exemplo 25. 
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O núcleo da relação de fundo apresentado no fragmento de estrutura 

acima é um segmento retórico cujo conteúdo expressa a definição de sentença 

matemática. Esse mesmo segmento, por sua vez, é formado por duas 

unidades, uma núcleo e uma satélite, que se encontram numa relação de 

condição, considerando o nível micro de organização retórica, o qual remete à 

articulação de orações. Através dessa relação de condição, o leitor reconhece 

de que forma a realização da unidade núcleo (“ela [a sentença] é chamada de 

sentença matemática”) depende da realização do conteúdo expresso da 

unidade satélite (“quando uma sentença envolve números”). Na nossa 

perspectiva, portanto, existe uma situação condicionante, claramente 

explicitada no conteúdo do satélite da relação, que serve de subsídio para a 

interpretação do núcleo, conforme representado graficamente no Exemplo 25. 

 
Exemplo 25 - Fragmento da estrutura retórica do slide 1, da APP2, correspondente à relação 

de condição 

 
 

Percebemos, aqui, que a denominação dessa relação “núcleo-satélite”, 

assim como outras propostas pela TER (por exemplo, de condição, de causa e 

de concessão) remete aos rótulos atribuídos pela Gramática Tradicional às 

relações adverbiais materializadas em orações adverbiais. 

Retomando a análise do fragmento da estrutura do Exemplo 24, uma 

relação de fundo implica necessariamente a existência de um segmento 

retórico (o satélite), cuja leitura vai “facilitar” a compreensão do núcleo. Assim, 

consideramos plausível que o professor tenha, também, considerado plausível 

que a leitura do segmento apresentado no exemplo seguinte ajude os alunos a 

entenderem com mais facilidade o conceito de “sentença matemática”. 

Baseados em Mann e Taboada (2009, p. 5) quando afirmam que “o texto 

pode possuir mais de uma análise”, consideramos que o segmento 
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apresentado no Exemplo 26 pode oferecer algumas possibilidades diferentes 

de leitura retórica. 

 
Exemplo 26 - Unidade satélite da relação de fundo (background) no slide 1, da APP2 

 
 

Esse segmento, que consideramos como o satélite da relação de fundo 
(no Exemplo 24), configura-se como um elemento retoricamente sujeito a 

várias segmentações nesse nível de análise, pois, em si, exibe uma 

organização retórica interna ou, em outras palavras, uma estrutura interna. 

Para facilitar a análise, vamos dividi-lo em unidades numeradas no Quadro 10, 

como sugere Mann e Taboada (2009, p. 5). 
 

Quadro 10 - Unidades retóricas do slide 1, da APP2 

1 Sentença é um conjunto de palavras com sentido completo 

2 Vejamos algumas sentenças que são consideradas ditados populares 

3 a) De poeta e de louco, todo mundo tem um pouco 

4 b) Mais difícil que encontrar uma agulha no palheiro é encontrar 
duas 

5 c) Quem não tem cão caça com gato 

6 
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Uma possibilidade de leitura desse fragmento do slide 1, da APP2, é 

considerar que as unidades 2, 3, 4, 5 e 6, no Quadro 10, tenham sido 

mobilizadas para proporcionar informações adicionais ou detalhes acerca do 

assunto que é apresentado em 1 (o núcleo), materializando uma relação de 

elaboração entre esses dois conjuntos de unidades. Já as unidades 3, 4, 5 

e 6 constituem (em si mesmos) núcleos de uma relação de lista, um  

exemplo de relação multinuclear por meio da qual o leitor pode reconhecer 

conteúdos naturalmente simétricos e comparáveis entre si. 

Por sua vez, a lista e a Unidade 2 que a introduz guardam entre si 

mais uma relação de elaboração, na medida em que as unidades da lista 

configuram-se como membros de um conjunto particular de sentenças: os 

“ditados populares”, assunto introduzido em 2. Consideramos, pois, 

plausível que o leitor identifique esse elemento do conteúdo, os ditados 

populares, ao qual se fornece pormenores através da lista. 

Entendemos que essa análise poderia ser diferente em alguns pontos. 

O primeiro ponto direciona o nosso olhar para a unidade 1 (Quadro 10). 

Segundo os princípios das unidades mínimas da TER tradicional, essa 

unidade retórica seria indivisível. Ela expressa um “estado” ou uma relação 

estática entre um “objeto” e uma “propriedade do objeto” que, no nosso caso 

particular, seria a relação entre um conceito (“sentença”) e a sua definição 

(“o conjunto de palavras com sentido completo”), ligados por um verbo de 

ligação (“é”). Na multimodalidade, e nas APPs em especial, é comum ver 

casos em que a ligação entre unidades de conteúdo é visualmente realizada 

por um arranjo espacial ou framing ou elemento gráfico (como uma seta ou 

traço), como em: 

 

 

Sentença   conjunto de palavras com sentido completo 

 

 

ou, em: 
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Exemplo 27 - Fragmento do slide 7, da APP2 

 

Em ambos os exemplos, o arranjo espacial das unidades constituintes e 

a seta entre elas é que expressam a relação retórica. Daí, as unidades 

“precisam ser combinadas pelo leitor para encontrar a mensagem pretendida, 

exatamente como os segmentos textuais (text spans) fazem em um texto 

verbal”, afirma Bateman (2008, p. 161). Em um texto puramente verbal e linear, 

tais relações são normalmente expressas por orações que exprimem um 

“estado” ou “posse”, por exemplo, em “X é o preço dos patins”. 

Apoiados no framework e nas análises de Bateman e, portanto, 

pautados por princípios da TER estendida, propomos que a unidade 1 seja 

dividida em mini-spans (fragmentos ou segmentos individuais ou proposições 

incompletas) que guardem entre si uma relação de elaboração subnuclear, do 

tipo mostrado no Quadro 9, p. 163, como representamos graficamente no 

Exemplo 28. 

 
Exemplo 28 - Fragmento da estrutura retórica do slide 1, da APP2, correspondente à relação 

subnuclear de elaboração 

 
 

Observe-se que esse procedimento é coerente com a análise no nível de 

layout, conforme mostra o fragmento da estrutura de layout da página 

correspondente, no Exemplo 29, imediatamente a seguir. 
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Exemplo 29 - Fragmento da estrutura de layout do slide 7, da APP2 

 
 

Na análise de layout, a unidade 1 é também visualmente segmentada em 

duas partes (A e B), como mostra o detalhe no Exemplo 29. A unidade é um 

elemento textual (verbal) que apresenta características tipográficas uniformes 

(fonte Comic Sans MS, cor branca, tamanho 28), exceto pelo termo “Sentença”, 

que é salientado (negrito) e apresenta mudança de cor (vermelho) em relação ao 

resto do segmento. O destaque visual da unidade básica “sentença”, que faz 

dela uma unidade de layout independente, alinha-se, pois, com a nuclearidade 

atribuída a esse segmento na relação de elaboração (Exemplo 28). Vamos 

retomar essa discussão na seção sobre a relação layout-retórica (p. 215). 

O segundo ponto direciona o nosso olhar para as unidades retóricas 5 e 

6, do Quadro 10 (p. 192). Trata-se de um aspecto polêmico da análise 

multimodal da AAP2 que remete aos desdobramentos do slide 1, já abordado 

anteriormente (p. 157; p. 188), porque, a priori, a aplicação do modelo GeM é 

limitada a artefatos estáticos, entendidos como artefatos cujos elementos 

constitutivos não mudam ou se movem dentro do campo de visão do leitor.  No 

caso em destaque, não há a co-ocorrência da figura (unidade 6) e dos demais 

segmentos de layout, uma vez que, no modo de exibição, uma animação permite 

que a figura entre no slide, encubra os elementos ali dispostos, exceto o título, e 

depois saia ao click do mouse. 
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Uma opção de análise seria considerar que existem 3 slides diferentes 

que resultam da animação, e não apenas 1 slide com visualizações transitórias 

em razão dos efeitos de animação. Então, procederíamos à análise 

separadamente de cada um dos três slides, sem maiores problemas e sem 

infringir os limites impostos pelo modelo GeM. Arriscamos a propor, aqui, outra 

alternativa. Neste sentido, podemos considerar a figura como um “elemento 

transitório” ou um “elemento dinâmico” de layout do slide 1, inserindo-a 

normalmente nas estruturas retórica e de layout únicas, aplicadas aos outros 

elementos estáticos da composição, ancorados na ideia de link retórico. Assim, 

entre as unidades 5 e 6 se estabelece um “link retórico” na sequência temporal, 

que “permanece” ainda que não mais visualmente materializado e acessível ao 

leitor, ou seja, embora a figura já tenha saído do campo visual do leitor, a 

presença da unidade 5 mantém o link ativo, e vice-versa. Nestes termos, 

consideramos que as unidades 5 e 6 constituem um segmento retórico único, 

configurando-se como um item simetricamente relacionado aos outros itens 

(unidades 3 e 4) na relação (multinuclear) de Lista, como está representado no 

Exemplo 30: 
 

Exemplo 30 - Fragmento da estrutura retórica do slide 1, da APP2, correspondente à relação 

multinuclear de lista 
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Conforme já analisado, as unidades 3, 4, 5 e 6 são núcleos de uma 

relação de lista, cujos conteúdos podem ser reconhecidos pelo leitor como itens 

simétricos e comparáveis entre si, particularmente, como exemplares de  um 

mesmo gênero textual: os ditados populares. O uso de um preenchimento mais 

escuro na forma que representa o terceiro item da lista, da esquerda para a 

direita, no Exemplo 30, deve-se ao fato de ser este um elemento de layout do 

tipo gráfico. 

Quanto à estrutura interna mais complexa desse segmento retórico 

particular (unidades 5 e 6, do Quadro 10), a animação da APP sugere (ou impõe) 

uma trajetória preferencial de leitura em que o texto verbal (unidade 5) seria 

nuclear, na medida em que é encontrado primeiro pelo leitor, antes da figura 

(unidade 6), e é autoexplicativo. Consideramos, também, que a nuclearidade do 

texto verbal sobre a imagem é reforçada pela realização textual dos demais itens 

da lista, todos segmentos verbais. Assim, tomando o texto como nuclear, a 

figura não apenas e simplesmente repete a informação veiculada em “Quem não 

tem cão caça com gato”, mas elabora e amplia essa informação, porque tem 

natureza distinta (visual) e potencialidade diferente de criar significados. 

Outra leitura retórica possível seria considerar que entre o texto verbal e a 

figura se estabelece uma reformulação multinuclear, ou seja, ocorre uma 
outra expressão da mesma situação/conteúdo. Isso evitaria a atribuição de 

nuclearidade a qualquer dos segmentos ou, implicitamente, a qualquer 

modalidade semiótica particular, admitindo-se que os elementos relacionados 

têm a mesma importância para os objetivos comunicativos mais gerais do autor, 

e que a figura (ou o ditado na modalidade verbal) poderia ser omitida sem afetar 

a mensagem geral da página, como propõe a TER: 
 
No caso de uma relação não apresentar uma unidade central 
específica direcionada para os propósitos comunicativos do autor, a 
relação denomina-se “multinuclear”. Um exemplo deste tipo de relação 
é a relação neutra de Contraste (MANN e TABOADA, 2009, p. 2).  

 

Resumindo, o slide 1, da AAP2, retoricamente se organiza a partir da 

apresentação do conceito de “sentença”, para chegar à definição de “sentença 

matemática”. Tanto o título do slide como as informações nele presentes 

apontam para o propósito de ensinar o que é uma “sentença matemática”. Esse 

tópico particular não se esgota em um único slide, mas é retomado no slide 2, 
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onde vai ser elaborado através de exemplos. A estratégia de apresentar o 

conceito de “sentença” primeiro pode ser atribuída ao fato de ser este um 

conceito mais geral, transdisciplinar e mais familiar ao alunos. E a proposta 

didática do professor parece ser a de usar exemplos de sentenças verbais 

padronizadas e muito arraigadas na cultura, como é o caso dos provérbios, para 

elaborar o conceito de “sentença” e, depois, apresentar explicitamente o 

conceito de “sentença matemática”. O professor parece optar por estabelecer 

essa relação (sentença-sentença matemática) possivelmente na tentativa de que 

o aluno se sinta mais confortável e confiante para, em seguida, “caminhar” mais 

facilmente dos provérbios para as sentenças matemáticas escritas com palavras 

e, posteriormente, já no slide 2, para as sentenças matemáticas expressas em 

linguagem matemática. Diante disso, entendemos que o autor achou plausível 

que as informações sobre o que é sentença e os exemplos de sentenças 

aumentassem a capacidade do leitor de compreender a informação considerada 

principal, que é o conceito correlato de sentença matemática, apresentado na 

parte inferior do slide. Tais considerações, portanto, apontam para a estrutura 

retórica exibida no Exemplo 31. 

 
Exemplo 31 - Estrutura Retórica pretendida para o slide 1c, da APP2 
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As outras páginas (slides) da APP2 seguem nessa linha de organização 

retórica, apresentando novos termos e conceitos como informações básicas, 

seguidas de elaborações através de exemplos, reformulações, com pequenos 

acréscimos e ajustes, quando realizada na mesma modalidade, ou uma 

formulação nova, em modalidade distinta, que propicia a clarificação de um 

conceito, uma informação ou uma ideia já trabalhados e, como não poderia 

deixar de ser, de soluções de problemas propostos, entre outras. 

As análises dos slides 2 a 11 permitem apreender as partes constitutivas 

da estrutura retórica da APP2 como um todo de forma relativamente direta, 

como foi feito para o slide 1. Vamos, portanto, abreviar a exposição das 

análises dos slides e sintetizar, no Quadro 11, as relações retóricas que 

constituem a estrutura da APP2 como um todo, privilegiando o nível mais 

macro de análise de organização retórica do texto. 

 
Quadro 11 - Síntese das relações retóricas da APP2 

Estratégia 
Retórica 

Relação 
Retórica Ocorrências Recursos 

modais 
Preparar o aluno para a apresentação do 
tópico e despertar o seu interesse, 
principalmente pela explicitação de um título 

Preparação 7 Verbal 

Apresentar informações essenciais 
antecipadamente, para que o aluno 
compreenda integralmente o texto que vai ler 

Fundo 
(ou background) 3 Verbal 

e visual 

Aumentar a capacidade do aluno de 
compreender uma informação/conceito/ 
método basilar, disponibilizando informações 
adicionais, detalhes, exemplos etc., que 
contribuem para imprimir maior 
informatividade ao texto 

Elaboração 
nuclear 16 Verbal 

e visual 

Apresentar uma série de itens de conteúdo, 
de forma que o aluno perceba que eles são 
unidos por um aspecto comum 

Lista 1 Verbal 
e visual 

Dar ao aluno a oportunidade de conhecer o 
conteúdo de outra forma ou em outra 
modalidade, oferecendo outra perspectiva de 
leitura. 

Reformulação 
multinuclear 2 Visual 

e visual 

Mostrar exemplos equações que não são de 
1º grau com uma icógnita, que traduzem um 
conceito incompatível com o que foi 
ensinado 

Antítese 1 Verbal 
e visual 

Mostrar métodos ou instrumentos de solução 
de Equações de 1º Grau Método 2 Verbal 

e visual 

Levar o aluno a reconhecer a solução do 
problema proposto Solução 2 Verbal 

e visual 
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3.3.2 A retórica da APP1: ensinando a química do Petróleo  
 

Embora a organização retórica deva ser analisada sobre o gênero como 

um todo, ancorados em Bateman (2008, p.166), vamos analisar retoricamente 

um extrato do conjunto de 23 slides da APP1. Para isso, cuidamos, ao longo da 

análise, de não perder de vista que os propósitos comunicativos mais 

específicos que se pretende alcançar no slide particular e as relações/recursos 

mobilizados para isso devem ser sempre tomados em relação ao todo, pois 

não se esgotam em um slide particular, apesar de a organização retórica se 

realizar no texto por meio de segmentos distintos que se constituem como 

elementos de layout de páginas individuais. 

Para os propósitos dessa discussão, como primeira aproximação do 

fenômeno e de forma estritamente exploratória, vamos focar isoladamente no 

slide 17. O extrato se insere em uma das seções da APP1, mostrada em 

tamanho reduzido no Exemplo 32, que remete ao subtópico “A gasolina no 

Brasil”, dentro do tópico geral “Petróleo”. 

 
Exemplo 32 - Slide 17 e, no detalhe, o fragmento correspondente da estrutura de conteúdo 

 
 

Outros slides relacionados a essa seção particular são, 

respectivamente os slides 15, 16 e 18, que podem ser visualizados no 

Anexo 1. 

A organização retórica do slide 17 aponta simplesmente para uma 

sequência típica de páginas multimodais em que um processo ou aspecto 

de um processo (procedimento ou problema ou sistema) é inicialmente 
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identificado e, depois, explicitado em suas etapas ou seus estágios 

constitutivos. Além disso, podem ser apresentadas informações subsidiárias 

de alguma natureza como satélites desses estágios ou etapas. 

Os slides 15 e 16, por exemplo, introduzem informações básicas 

sobre a gasolina no Brasil, como a ausência de chumbo, o pioneirismo do 

processo produtivo do país em não usar esse elemento químico, a adição do 

álcool para formar a mistura combustível, os tipos de gasolina fabricados 

etc. O leitor, já ciente de que essa gasolina brasileira é misturada ao álcool 

(da leitura do slide 16), vai poder conhecer mais detalhes sobre o “percurso” 

da gasolina brasileira, desde a entrada da matéria-prima (o petróleo) 

proveniente do mercado externo para alimentar as refinarias até a produção 

de gasolina automotiva (já misturada ao álcool) que chega às distribuidoras 

e delas aos consumidores finais. No slide seguinte (18), vai, também, 

conhecer o que conta na composição do preço da gasolina no Brasil. 

A organização retórica das informações explicitadas no slide 17 

começa, pois, a partir do título “Gasolina no Brasil”, no canto superior 

esquerdo da página. Trata-se do mesmo título que aparece no conjunto dos 

quatro slides, que os identifica como seção e aponta para uma restrição de 

canvas: não sendo possível exibir todas as informações relacionadas ao 

tópico no espaço de um mesmo slide, elas são distribuídas e organizadas 

espacial e retoricamente em slides consecutivos sob o mesmo título. 

Consideramos que esse título estabelece com os demais elementos 

do slide uma relação de preparação, do tipo núcleo-satélite: nessa relação 

o segmento verbal, “Gasolina no Brasil”, é o satélite e precede todas as 

demais informações distribuídas no núcleo, como mostra o Exemplo 33. 
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Exemplo 33 - Fragmento da estrutura retórica do slide 17, da APP1, correspondente à relação 

de preparação 

 
 

Entendemos que a intenção do autor ao exibir o segmento satélite da 

relação é o de orientar o leitor, no sentido de que esteja mais preparado 

cognitivamente para certo tipo de informação e/ou mais interessado na leitura 

que vem a seguir. Daí que a análise, inicialmente, divide a página em dois 

segmentos retóricos maiores: a informação preparatória e o todo o resto. 

A partir daí, conforme já mencionado, a organização se configura numa 

sequência, ou melhor, em uma relação simétrica de sucessão entre 

segmentos – primeiro um segmento, depois o outro e assim por diante. Para 

facilitar a análise, dividimos o elemento composto em unidades numeradas: 
 

Quadro 12 - Unidades retóricas de fragmento do slide 17, da APP1 

1 2 3 4 
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A relação de sequência que retoricamente vemos estabelecida no slide 

17 entre as unidades do Quadro 12 poderia ser representada graficamente da 

seguinte forma: 

 
Exemplo 34 - Fragmento da estrutura retórica do slide 17, da APP1, correspondente à relação 

de sequência 

 
 

Consideramos na análise desse bloco gráfico maior do slide que o autor 

admite que a relação explicitada no Exemplo 34 seja reconhecida pelo leitor 

sem dificuldades, por ser muito característica de representações gráficas de 

etapas de processos diversos (fluxograma ou diagrama de fluxo). Existe aí 

explicitado, verbal e visualmente também, um caminho de leitura ou “fluxo” de 

informações, cuja direção (da esquerda para a direita) é sugerida visualmente 

pelas setas que conectam as formas geométricas correspondentes às etapas 

de um processo. Consideramos que a relação de sequência se estabeleça 

entre quatro segmentos retóricos mais complexos, o que aponta para um 

processo de produção/distribuição de gasolina no Brasil em, inicialmente, 4 

etapas, como mostra o Exemplo 34. 

Do Quadro 12, apreendemos que o primeiro elemento da sequência 

(Unidade 1) é um retângulo azul de tonalidade mais escura em que se insere 

apenas um segmento de texto verbal (“Mercado Externo”). Já o segundo 

elemento é mais complexo e apresenta uma estrutura interna particular, com 
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vários segmentos constitutivos menores comparáveis entre si e ligados uns aos 

outros por meio de uma relação multinuclear de lista. 

 
Exemplo 35 - Fragmento da estrutura retórica do slide 17, da APP1, correspondente à relação 

multinuclear de lista 

 
 

Cada um desses cinco elementos relacionados por meio da lista do 

Exemplo 35 explicita uma informação seguida de outra, e assim por diante, 

acerca de tipos distintos de “refinarias” e são, também, internamente 

estruturados. Analisamos essa estrutura interna como elaborações nucleares, 

porque admitimos existir um núcleo nessa relação, que é o segmento verbal 

(“Refinarias PETROBRÁS: 11”, por exemplo). Esse elemento textual verbal 

oferece ao leitor a informação básica para a interpretação do conteúdo 

expresso no elemento e, por sua vez, é elaborado pela figura situada logo 

acima e oferecida como uma ilustração para o leitor. A ilustração é satélite na 

relação, porque poderia ser omitida sem prejudicar a interpretação da 

mensagem, embora ajude o leitor a perceber que todos os elementos da lista 

(1 a 5, no Exemplo 35) têm natureza semelhante: são refinarias.  

Alternativamente, seria uma leitura possível considerar que os conteúdos 

explícitos na composição (elementos verbal + figura) guardem entre si uma 

relação de reformulação que, ao novo ver, não seria plausível nesse caso 

particular. Não nos parece que o leitor vá reconhecer a figura (ilustração) como 

uma “repetição” da informação do segmento verbal ou atribuir-lhes um peso 
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semelhante para a interpretação do conteúdo. Além disso, a figura repete-se 

nos cinco itens da lista e não particulariza qualquer um deles. 

Na etapa 3 da relação de sequência (Exemplo 34), o segmento retórico 

(Unidade 3, no Quadro 12) também se apresenta estruturado, com elementos 

constitutivos relacionados entre si por elaboração, como vemos abaixo. 

 
Exemplo 36 - Fragmento da estrutura retórica do slide 17, da APP1, correspondente à relação 

de elaboração de elemento verbal por ilustração 

 
 

Assim, a informação contida do elemento “249* Distribuidoras” é 

considerada básica e, portanto, núcleo da relação no Exemplo 36, apesar do 

destaque visual dado à figura (posição mais central, dimensões maiores, 

proximidade maior das setas do fluxo etc.). Os elementos da relação, mais uma 

vez, não se equivalem em importância para a interpretação do leitor. Se 

perdêssemos de vista a figura, por exemplo, ainda teríamos a informação 

verbal (“Distribuidoras”) para que o leitor pudesse reconhecer a etapa ou fase 

correspondente do processo e construir sentido; ao passo que retirado esse 

texto verbal, seria plausível que o leitor não inferisse a etapa exclusivamente 

por meio da figura, sem contar que se perderia também a informação do 

quantitativo de distribuidoras envolvidas (“249”). 

Ainda na mesma etapa da sequência, nos deparamos com uma 

questão polêmica que envolve o segmento apresentado no Exemplo 37, cujo 

conteúdo remete às usinas de álcool e não faz referência à gasolina ou ao 
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petróleo. Que relação retórica conecta as usinas de álcool às 249 

distribuidoras? 

 
Exemplo 37 - Segmento retórico do slide 17 que remete às usinas de álcool 

 
 

Da leitura do conteúdo da APP, entendemos que as etapas explicitadas 

até o momento configuram um processo (de produção e de distribuição da 

gasolina) no qual o álcool tem papel secundário, pois entra para constituir a 

mistura do combustível automotivo realizada nas distribuidoras. Optamos por 

não tomar o segmento destacado no Exemplo 37 como uma etapa em si do 

processo, ou seja, como um dos núcleos da relação de sequência (Exemplo 

34), mas como uma informação adicional sobre o segmento retórico que 

constitui a Etapa 3. Ou seja, se na Etapa 2 do processo temos a produção de 

gasolina pura nas refinarias e, na Etapa 4, a gasolina está pronta e chegando 

aos “Revendedores” e “Grandes Consumidores”, é plausível que o leitor 

resgate a informação inferencial de que a “mistura” do álcool à gasolina 

aconteça na Etapa 3 da sequência, reconhecendo aí mais uma relação de 

elaboração, visualmente ratificada pelo vetor (ou seta), conforme mostra o 

Exemplo 38. 
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Exemplo 38 - Fragmento da estrutura retórica do slide 17, correspondente à relação de 

elaboração entre a Etapa 3 e o segmento “Usinas de Álcool” 

 
 

Consideramos plausível que o conhecimento prévio do leitor, através da 

leitura das informações dos slides anteriores, ajude-o a fazer essa inferência. 

Na mesma linha de análise, a leitura dos conteúdos permite apreender 

que outra relação de elaboração se estabelece entre o núcleo (“Mercado 

Externo”, correspondente à Etapa 1 do processo) e o satélite (“Usinas de 

Álcool” + figura), como mostra o Exemplo 39, a seguir. 

 
Exemplo 39 - Fragmento da estrutura retórica do slide 17, da APP1, correspondente à relação 

elaboração entre a Etapa 1 e as usinas de álcool 
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Nesse caso, o núcleo da relação, à esquerda no Exemplo 39, recebe 

informações adicionais do satélite, também ligados visualmente por um vetor, 

em sentido contrário ao do diagrama de fluxo. Assim, entendemos que o 

professor considera razoável que o aluno possa reconhecer a informação 

adicional no satélite, visualmente ratificada pelo vetor, e inferir que as “Usinas 

de Álcool” fornecem seu produto (álcool) também diretamente ao “Mercado 

Externo”. 

É possível que o resgate das relações retóricas mostradas nos exemplos 

38 e 39 não seja realizado de forma tão direta ou com tanta facilidade pelo 

leitor. E levantamos aqui essa questão porque não foi tão fácil e direto lermos 

retoricamente esse recorte do slide. Consideramos importante analisar a 

estrutura de layout desse slide e observar em que medida o layout “argumenta” 

em outro sentido, retoricamente divergindo da organização retórica realizada 

nas relações entre suas unidades de conteúdo. Essa questão aponta para a 

necessidade de discutirmos a relação entre layout (ou distribuição espacial) e 

retórica na medida em que, em páginas multimodais como o slide 17, da APP1, 

cuja organização das unidades básicas é menos linear e mais espacial (page-

flow), a estrutura de layout pode fortemente sugerir um propósito retórico 

particular que não necessariamente converge com a argumentação dos 

segmentos de conteúdo. 

Finalmente, de volta à relação de sequência que, no Exemplo 34, 

remete ao do diagrama de fluxo, entendemos que o núcleo da sequência 

correspondente à Etapa 4 é um pouco mais complexo e, de fato, desdobra-se 

em dois, o que é visualmente ratificado pela presença de duas setas para a 

direita, partindo da Etapa 3. Vemos um desdobramento que faz com que o 

fluxo tome duas direções distintas, realizado retoricamente por uma relação de 

disjunção multinuclear, levando possivelmente o leitor a reconhecer que os 

elementos relacionados entre si constituem duas alternativas simétricas dentro 

da mesma etapa da sequência. Uma alternativa seria a gasolina ir 

primeiramente para os “2.804 Postos revendedores” e, depois, para os 

“Automobilistas”, que o leitor pode compreender da relação de sequência que 

se estabelece entre esses dois núcleos. Outra seria a gasolina automotiva ir 

diretamente para os “Grandes consumidores: órgãos públicos, empresas de 
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transporte”, encerrando aí o processo com uma unidade retórica básica, como 

apresentado a seguir. 

 
Exemplo 40 - Fragmento da estrutura retórica do slide 17, da APP1, correspondente às 

relações de disjunção (etapa 4a e 4b) e de sequência 

 
 

Os núcleos da relação de sequência do Exemplo 

40 apresentam por sua vez, dois segmentos 

internamente estruturados. Em ambos, há uma espécie 

de relação de elaboração entre os elementos verbais 

posicionados acima (as legendas: “Canais de Vendas” e 

“Consumidores Finais”) e os elementos mais complexos 

no interior das formas geométricas (ver no detalhe ao 

lado). Em virtude do papel central que os elementos 

gráficos desempenham no diagrama de fluxo e do 



 - 210 -

diagrama em si, vamos tomá-los como núcleos de relações de elaboração e 
os segmentos verbais (ou legendas) como satélites que lhes acrescentam 

informações. 

Todas essas relações constituem a nossa proposta de estrutura retórica 

para o slide 17 e servem de base para a elaboração do gráfico tipo “árvore” 

representativo do conjunto de relações e recursos retóricos da página. Um 

recorte desse gráfico é, pois, apresentado no Exemplo 41. 

 
Exemplo 41 - Fragmento da estrutura retórica do slide 17, da APP1 

 
 

Ainda sobre o slide 17, vale ressaltar a dificuldade que tivemos de 

encontrar um lugar na estrutura retórica do Exemplo 41 para a unidade que 

remete às “Usinas de Álcool” e que guarda relações de elaboração com 

dois elementos distintos na estrutura, conforme mostram também os 

exemplos 38 e 39. 

Consideramos que embora o elemento gráfico utilizado seja o mesmo, 

há uma mudança de perspectiva imposta a esse elemento, o que acarreta 

diferentes leituras: ao elaborar o segmento à esquerda, o elemento em 

questão adiciona-lhe a informação de que o álcool produzido nas usinas vai 
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para o “mercado externo”; ao elaborar o segmento à direita, no entanto, a 

informação que acrescenta ao núcleo é a de que o álcool produzido nas 

usinas vai para as “249 Distribuidoras” para ser misturado à gasolina. O 

reuso da figura e sua legenda é, pois, apenas aparente. Ancorados na visão 

da TER estendida e remetendo às discussões na página 158 acerca da 

adaptação do paradigma tradicional ao cenário multimodal, optamos por 

inserir duas vezes o elemento na estrutura retórica que acabamos de 

propor. Lembrando, mais uma vez, que essa é apenas uma leitura e podem 

existir outras. 

Procedendo à análise dos demais slides da APP1, chegamos ao 

Quadro 13, a seguir, que apresenta uma síntese das relações retóricas 

apreendidas no nível mais macro de análise, tal como fizemos para a APP2. 

 
Quadro 13 - Síntese das relações retóricas da APP1 

Estratégia  
Retórica 

Relação  
Retórica Ocorrências Recursos 

Modais 
Preparar o aluno para a apresentação do 
tópico e despertar o seu interesse, 
principalmente pela explicitação de um título 

Preparação 20 Verbal 

Aumentar a capacidade do aluno de 
compreender uma 
informação/conceito/método basilar, 
disponibilizando informações adicionais, 
detalhes, exemplos etc. que contribuam para a 
informatividade do texto 

Elaboração 
nuclear 57 Verbal 

e visual 

Apresentar uma série de itens de conteúdo, de 
forma que o aluno perceba que eles são 
unidos por um aspecto comum 

Lista 4 Verbal 
e visual 

Dar ao aluno a oportunidade de conhecer o 
conteúdo de outra forma ou em outra 
modalidade, oferecendo outra perspectiva de 
leitura 

Reformulação 
multinuclear 3 Visual 

e visual 

Apresentar métodos (decantação, filtração, 
refino e cracking) Método 4 Verbal 

e visual 

Dar uma informação para que o aluno aceite 
melhor a informação nuclear Evidência 2 Verbal 

e visual 

Fazer comentários sobre dados obtidos em 
tabela Avaliação 1 Verbal 

Levar o aluno a reconhecer similaridades e 
diferenças entre dois núcleos Comparação 2 Verbal 

e visual 

Mostrar que um núcleo sucede o outro Sequência 2 Visual 

Mostrar a possibilidade de dois caminhos ou 
alternativas possíveis Disjunção 1 Visual 
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Os dados dispostos nos Quadros 11 e 13 alimentam o Gráfico 2, a 

seguir, que serve de base para tecermos algumas considerações sobre as 

organizações retóricas dos PowerPoints Educativos analisados, tomadas 

isoladamente e postas em contraste. 

Na APP1, por exemplo, podemos ver que as relações de elaboração e 

de preparação respondem por mais de 70% de todas as relações usadas 

pelo autor dessa apresentação. Daí que uma das funções estruturais mais 

centrais dos elementos que constituem a APP1 e que são intervenientes 

para a sua compreensão, é preparar e motivar o aluno para ler e 

compreender os conteúdos que serão ministrados, o que aponta para, entre 

outros aspectos, a a estratégia do professor de assegurar que o aluno esteja 

mais pronto cognitivamente e afetivamente para o processo de leitura e 

interpretação. 

 
Gráfico 2 - Distribuição das relações retóricas mobilizadas nas duas APPs 

 
 

Como percebemos na análise, a relação de preparação, em grande 

parte, se realiza através de “títulos” que antecedem os blocos verbais e 

gráficos maiores no slide, o que é reforçado na leitura da terceira coluna dos 

Quadros 11 e 13 a qual remete aos recursos modais mais usados na 
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realização da relação retórica particular, nesse caso, a modalidade verbal. 

Não podemos deixar de elencar aqui a possível influência das restrições de 

canvas dos slides, que propiciam a segmentação e distribuição do conteúdo 

em várias páginas, e as características formais do gênero (FARKAS, 2005) 

que apontam para o uso recorrente de títulos de slides e seções. 

Quanto à profusão de relações de elaboração ao longo dos slides, 

consideramos que isso reflete o caráter pedagógico e o propósito 

comunicativo do PowerPoint Educativo, ligado ao ensino de conteúdos 

disciplinares. Observamos na análise que as informações são 

constantemente elaboradas com novas adições: de exemplos, de atributos, 

de passo a passo etc. na direção de um texto eminentemente informativo. 

A APP2 mostra resultados análogos neste sentido, com 

aproximadamente 60% de ocorrência de preparações e elaborações ao 

longo da apresentação. No entanto, as relações de fundo, método, solução e 

reformulações são mais presentes que na APP1. Podemos dizer que, no 

caso de método e de solução, essa maior ocorrência provavelmente esteja 

ligada aos conteúdos epistemológicos da disciplina e, em particular, ao 

tópico: solução de equações pelo método algébrico. Já a maior incidência 

de relações de fundo e reformulações na APP2 pode estar ligada ao modo 

de ensinar do professor ou a sua proposta didática para o tópico, já discutida 

anteriormente, que opta por oferecer todas as informações prévias 

necessárias à compreensão do tópico ou subtópico (“dar” os conceitos 

primeiro) e por reformular a informação dada, inclusive, com uso de outra 

semiose (apresentar a sentença verbal e “traduzir” para linguagem 

matemática). Podemos também dizer que o público-alvo, alunos de sexto e 

sétimo anos, pode justificar esse cuidado em oferecer subsídios (o 

background) para a interpretação e inserir “paráfrases” visuais ou verbais. 

Finalmente, o gráfico aponta também para uma diversidade maior de 

relações retóricas em APP1, com destaque para relações muito favorecidas 

pelo uso de combinações de imagem, palavras e, certamente, layout (page-

flow), como as relações de lista (de marcadores), de comparação (com o 

paralelismo do layout usado para contrastar atributos), de sequência (com 

fluxograma), disjunção (com a desconexão espacial de elementos para 

mostrar alternativas de trajetória), entre outras. Esse resultado mostra-se 
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coerente, também, com a maior informatividade visual da APP1, sinalizada 

durante a análise e também representada no Gráfico 1, à página 182. 

Já a APP2 tem a sua estrutura retórica prioritariamente baseada na 
modalidade text-flow, ainda que opere na multimodalidade, como mostra o 

uso recorrente de combinação de recursos visuais e verbais na realização 

textual das relações retóricas (Quadro 2), uma vez que a maior parte do 

trabalho semiótico realizado na página se sustenta na sequencialidade do 

texto escrito. Vem daí que os elementos visuais presentes que entram na 

composição da apresentação (figuras, símbolos matemáticos etc.) ou estão 

localizados próximos ao texto que lhes faz referência ou são apontados ou 

retomados por dêiticos verbais ou visuais, como, por exemplo, a seta 

amarela utilizada no slide do Exemplo 42. 

 
Exemplo 42 - Modalidade text-flow na organização retórica do slide 3, da APP2 

 
Adaptado de Bateman (2008, p.175) 

 

As possibilidades de uso da espacialidade da página, mais 

intensamente exploradas na APP1, a exemplo de outros gêneros mais 

recentes e produzidos sob o amparo das tecnologias, nesse exemplar 

particular, não são plenamente exploradas, como pode ser visualizado no 

Exemplo 42, que representa a linha unidimensional de desenvolvimento do 

texto como “essência” do esquema organizacional do slide 3 e da APP2 

como um todo. 
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Em suma, a natureza espacial dos slides – uma affordance do gênero 

APP e do aplicativo Powerpoint® –, não carrega em si significados 

importantes na APP2. Apesar de ser multimodal, pois mobiliza e distribui em 

suas páginas diferentes recursos semióticos na produção do texto, há um 

uso preponderante da modalidade escrita linear ou text-flow. 

Não podemos generalizar os resultados da análise retórica que 

apresentamos, mas podemos cautelosamente dizer que ela aponta para 

uma recorrência notável de relações de elaboração nos PowerPoints 

Educativos analisados, o que pode ser tomado – do ponto de vista retórico –

, como um aspecto muito mais particular do gênero PowerPoint Educativo do 

que propriamente o uso das relações retóricas de lista, materializadas nas 

famosas, ubíquas e polêmicas bullet lists ou lista de marcadores. Quando o 

gênero transpõe as fronteiras das esferas de atividade humana, portanto, 

não permanece o mesmo, nem nos “vícios” nem nas “virtudes”. Esse embate 

entre estabilidade e mudança faz do surgimento de um novo gênero, 

segundo Miller (2009, p. 83), “um evento de grande interesse retórico”. 

 

3.4 A RELAÇÃO LAYOUT-RETÓRICA NOS POWERPOINTS EDUCATIVOS 

 

Ao longo da análise, em vários pontos e momentos distintos, as 

nossas observações mostraram que o layout dos PowerPoints Educativos 

ofereciam insights valiosos para apreendermos a estrutura retórica. Essa 

mesma estrutura o leitor vai precisar desvelar para poder interpretar o que 

está sendo comunicado. Por isso, diz-se que um design é eficaz se oferece 

as informações necessárias ao leitor para que identifique a organização 

retórica do texto que está lendo (BATEMAN, 2008, p.163). 

Como vimos, o framework de Bateman propõe que as análises de 

documentos multimodais do ponto de vista funcional (camada retórica) e sob 

a perspectiva de sua composição visual e espacial (camada de layout) 

sejam feitas separadamente, ou seja, que as análises retóricas e de layout 

sejam consideradas como níveis distintos de análise, ainda que esses níveis 

estejam estreitamente relacionados, como veremos. Essa separação, à 

primeira vista, pode parecer contraditória já que partimos da premissa de 

que as configurações espaciais e visuais dos elementos mobilizados na 
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produção de qualquer documento multimodal assumem um papel relevante 

na construção dos significados expressos. Nesta seção, vamos abordar a 

relação entre layout e retórica à qual nos referimos em vários momentos ao 

longo da análise retórica, exatamente porque a camada retórica que 

analisamos nos PowerPoints Educativos pode nos ajudar a descrever e 

apontar que significados podem ser estes. 

Para isso, as pistas que apontam para as decisões que o professor 

tomou em termos do layout, por exemplo, a proximidade espacial entre dois 

elementos em um mesmo slide, devem ser relacionadas com a organização 

retórica daquele slide particular e em termos de sua contribuição para o 

propósito retórico da apresentação como um todo. Neste sentido, palavras e 

imagens em uma composição de layout não são “apenas palavras e 

imagens”, mas uma unidade de seleção e localização que opera nos slides a 

serviço do propósito comunicativo pretendido para a APP (BATEMAN, 2008, 

p.163). 

Em suma, quando afirmamos que os sentidos de um texto multimodal 

podem ser construídos no nível do layout, que não é considerado uma das 

“camadas semânticas” do modelo GeM, conforme a Figura 13 (p. 135), 

estamos assumindo que é possível “argumentar visualmente” nos slides da 

APP através do layout. Assim, uma composição de unidades de layout, por 

exemplo, pode sugerir fortemente ao leitor uma relação de sentido ou 

mesmo restringir possíveis relações de sentido entre elementos 

independentemente da leitura de seus conteúdos proposicionais. 

Como já discutimos na seção anterior, a APP1 usa mais o espaço 

bidimensional do slide para expressar sua organização retórica do que a 

APP2 e também oferece exemplos reais de que, na multimodalidade, não se 

pode separar retórica e layout, pois que estão intrinsecamente relacionados. 

Podemos clarificar essa ideia com um exemplo retirado do corpus: 
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Exemplo 43 - Relação de comparação, no slide 13, da APP1 

 
 

A relação de comparação ou contraste expressa no Exemplo 43 é 

considerada uma relação multinuclear ou neutra, pois envolve dois núcleos 

simétricos (a gasolina de baixa octanagem e a gasolina de alta octanagem), ou 

seja, não se apresenta aí uma unidade retórica que seja eleita a unidade 

específica para os propósitos do autor. Na comparação, esses núcleos são 

compreendidos como similares em vários aspectos (ambos são do tipo 

gasolina, ambos podem ser comprimidos, ambos sobrem combustão ou são 

combustíveis) e diferentes em outros, de modo que podem ser comparados em 

termos de uma ou de mais de uma dessas diferenças (por exemplo, a 

resistência particular à combustão, o tempo para combustão sob compressão e 

o uso de um agente catalisador no processo). A intenção subjacente ao uso 

dessa relação é que o leitor reconheça a possibilidade de comparar as duas 

gasolinas e as diferenças nelas suscitadas pela comparação (MANN e 

TABOADA, 2009, p. 5). 

Em um texto menos visualmente informativo, provavelmente seria 

utilizada uma conjunção ou locução conjuntiva (como, por exemplo, que, do 

que etc.) para introduzir uma oração subordinada adverbial que expressasse a 

comparação, a exemplo de “A gasolina de alta octanagem é mais resistente à 

compressão do que a de baixa octanagem”. Já em um texto mais visualmente 

informativo, como o slide 13, apresentado no Exemplo 43, observamos a 
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mesma relação de comparação sendo expressa por meio da integração e 

cooperação de diferentes semioses. Na realização textual dos núcleos da 

relação, foram mobilizados recursos verbais, materializados nas legendas das 

figuras; recursos visuais, através do uso das imagens; e até mesmo recursos 

dinâmicos que exploram a sequencialidade temporal de imagens para informar 

e construir sentidos, através da animação. No entanto, decisões de layout , 

por exemplo, de posicionar os dois elementos postos em confronto 

espacialmente próximos, alinhados, sem diferenças aparentes de tamanho 

entre si ou sem qualquer saliência que os diferencie e, sobretudo, 

espacialmente em paralelo, comunicam visualmente e espacialmente um 

pensamento comparativo, ou seja, argumentam visualmente. 

A força da argumentação visual na multimodalidade não é nenhuma 

novidade. Para ver essa força em ação basta usar o software PowerPoint para 

criar uma nova apresentação e logo um slide pré-formatado (slide de título) é 

exibido na tela, sem falar em todas as outras opções de layout disponibilizadas, 

sobre as quais falamos anteriormente. Qualquer caixa de texto para inserir 

“conteúdo” nesses padrões de layout do PowerPoint, automaticamente introduz 

o primeiro marcador de uma lista de marcadores, o que remete às normas do 

próprio gênero52. O importante nesse momento é perceber como esses 

modelos de slides disponibilizados já sinalizam um uso mais intensivo e natural 

do layout como recurso semiótico em si mesmo, a exemplo do que mostra a 

seguinte tela: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Theo van Leeuwen e Emilia Djnov, da Universidade de Tecnologia de Sidney, estão atualmente 
desenvolvendo estudos muito interessantes e pertinentes sobre o layout no design e uso do software 
PowerPoint.  
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Figura 23 - Opções de layout oferecidas no PowerPoint® 2007 

 
 

Já observamos na Figura 22, inclusive porque está explícito na legenda 

(“comparação”) do layout destacado em cor laranja, que há um modelo 

específico e padrão no aplicativo para o usuário expressar visualmente uma 

relação de comparação entre dois textos multimodais. A disposição espacial 

de elementos que o software oferece aí é a mesma que foi usada na produção 

do slide do Exemplo 43, que acabamos de analisar.  Isso só ratifica a ideia de 

que um layout particular pode sugerir com muito vigor um propósito retórico e 

de como esse recurso semiótico cresce em importância ante o atual cenário 

multimodal de nossas práticas sociais discursivas e, particularmente, ante a 

proliferação e ubiquidade das APPs. Tudo isso, enfim, remete à relevância da 

presente discussão sobre relação entre layout e retórica e de como o layout 

pode ao mesmo tempo facilitar e restringir a construção de sentidos no texto 

multimodal. 

Em termos de nosso objeto de estudo, quando vemos uma 

apresentação, frequentemente, temos a impressão de que determinada 

imagem ou texto verbal exibido em um slide pode levar a uma interpretação 

equivocada de certo conceito ou informação. Na camada de layout, pudemos 

decompor visualmente o PowerPoint em partes, segundo as orientações do 

modelo, e afirmar como essas partes se organizam visualmente para criar uma 

estrutura de layout para cada slide que compõe essa APP. Mas é preciso 

entender que não somos autorizados a tecer considerações sobre a 
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propriedade ou a impropriedade da seleção e/ou localização de um elemento 

na composição sem considerar a organização retórica da APP, porque só se é 

próprio ou impróprio em relação a uma determinada intenção comunicativa. É a 

análise retórica que explicita que intenções estão em jogo ali, que trabalho 

semiótico cada parte do texto faz em razão dessas intenções e, assim, nos 

autoriza e instrumentaliza para avaliar se o que está sendo expresso ou 

comunicado alcança os objetivos pretendidos. Podemos sugerir que em 

determinado ponto do slide há chance de o conteúdo ser mal compreendido, 

mas só podemos afirmar isso com base no propósito comunicativo mais geral 

da APP e nos mais específicos ou localizados de um slide ou de parte de um 

slide através da análise retórica. 

Portanto, a mobilização de recursos multimodais e sua distribuição na 

página não podem ser considerados apenas como uma questão de design ou 

de layout funcional, mas também de retórica e de gênero (que oferece os 

frames que ajudam os alunos a compreender o conteúdo), posto que todos 

estão envolvidos nos processos essenciais de leitura e interpretação de textos 

precisam ser observados na produção de um material que pretende ser 

didático. 

Sob tal perspectiva, se consideramos que uma APP tem um design 

eficiente é porque o leitor é capaz de identificar a sua organização retórica e, 

também, porque os sentidos que o layout claramente sugere/expressa é 

compatível ou se alinha com o que se tenciona comunicar com aquela 

organização retórica particular. Nas análises dos exemplares, naturalmente 

observamos algumas áreas que nos parecem potencialmente difíceis de 

interpretar, que, por exemplo, podem levar o leitor a uma compreensão pouco 

precisa do papel desempenhado por uma imagem presente no slide. Diz 

Bateman que casos assim mostram claramente a utilidade de uma “abordagem 

multicamadas”: 
 

Embora possamos, naturalmente, analisar documentos que não são 
problemáticos, isso não revela tão claramente o benefício de se 
aplicar técnicas retóricas a documentos multimodais. Isto é, 
precisamos ver locais onde a organização retórica e o layout 
divergem, para destacar exatamente como essas camadas distintas 
de análise são ambas necessárias (BATEMAN, 2008, p. 164). 
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Vamos considerar, por exemplo, o slide 2, da APP2, mostrado no 

Exemplo 44, a seguir. 

 
Exemplo 44 - Visualização do slide 2, da APP2 

 

A estrutura de layout desse slide é relativamente direta e simples, e 

segue as etapas normais de decomposição visual propostas pelo modelo e já 

discutidas na Seção 3.1.2, por isso não vamos detalhar esse estágio da 

análise, abreviando, assim, a exposição. 

A leitura que fazemos nesse nível de análise ou camada de layout 

aponta para três blocos visuais distintos que se configuram como unidades 

mais complexas (“unidades pais”), graficamente representadas por meio de um 

“Modelo de Área”, mostrado no Exemplo 45. 
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Exemplo 45 - Visualização do Modelo de Área do slide 2 

 
 

Os principais critérios de decomposição visual para a definição dessas 

unidades foram, sobretudo, o afastamento/proximidade dos elementos, 

saliência e suas características tipográficas comuns, em termos de tipo 

(typefaces), tamanho, cor e estilo de fonte, uso de tipos maiúsculos e 

minúsculos, efeitos (sombra, tachado etc.), entre outras, já que a maioria das 

unidades de layout se insere na categoria de unidades tipográficas, conforme o 

Quadro 5 (p. 144). 

Assim, o primeiro elemento (L1.1) é evidenciado com negrito, fonte 

“verdana” de tamanho 40, com alinhamento centralizado. O segundo (L1.2) é 

constituído por parágrafos materializados visualmente no slide com uma fonte 

do tipo decorativa, conforme a tipologia proposta por Wysocki (2004, p. 127), 

no caso a “Comic Sans”, tamanho 28, destacada com efeito de sombra; a cor 

da fonte varia nas cinco primeiras linhas entre preta e branca, 

intercaladamente, sendo que a primeira linha apresenta um recuo e está mais 

centralizada e as 4 linhas seguintes são alinhadas à esquerda; a fonte é depois 

fixada na cor branca para as 3 últimas linhas, com um recuo menor na primeira 

delas. O último bloco é constituído por 4 unidades de layout distintas e 

espacialmente distribuídas de forma não linear, mas visualmente agrupadas e 

adjacentes em diferentes direções. As referidas unidades são tipográficas e 

materializadas na página com fonte “Segoe Condensed” de tamanho 54, estilo 

“negrito” e efeito de sombra, em cores distintas (azul, verde, amarela e 

marrom). A estrutura de layout resultante é, pois, apresentada no Exemplo 46. 
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Exemplo 46 - Estrutura de Layout para o slide 2, da APP2 

 
 

A estrutura retórica desse slide é também relativamente direta. O 

conceito de “sentença matemática” é apresentado no slide 1c (Exemplo 15, p. 

171) e, em seguida, no slide 2, são apresentados alguns exemplos de 

sentenças matemáticas com a finalidade de detalhar o conceito. Sob essa 

leitura, o texto verbal que explicita o conceito é o núcleo de uma relação de 

elaboração. Assim, entendemos que o autor considera plausível que o aluno-

leitor reconheça que o satélite da relação proporciona informações adicionais 

ao núcleo e que, também, identifique o elemento de conteúdo que constitui 

esse núcleo ao qual se fornece pormenores. Daí que tudo o que vem depois de 

“Sentenças Matemáticas”, portanto, guarda com esse termo e conceito uma 

relação de elaboração, saindo de uma abstração para um exemplo. São feitas 

duas elaborações: a) através de uma lista de elementos que expressam 

exemplos de sentenças matemáticas na modalidade escrita verbal, e b) através 

de um grupo de elementos retóricos que expressam os mesmos exemplos de 

sentenças matemáticas da lista em outra modalidade semiótica, que é a escrita 

simbólica matemática. Esses dois agrupamentos guardam, pois, entre si uma 

relação multinuclear de reformulação (restatement). A estrutura retórica 

resultante é mostrada no Exemplo 47. 

 

 



 - 224 -

Exemplo 47 - Estrutura retórica para o slide 2, da APP2. A seta tracejada mostra a relação 

retórica entre um segmento do slide 2  e um segmento do slide 1 

 
 

Apesar de as estruturas de layout e retórica do slide 2, em si, não 

apresentarem maiores complexidades, ao comparar as duas organizações, 

percebemos que algumas decisões particulares de design que foram tomadas 

não se alinham inteiramente. Essa pequena divergência pode ser expressa 

graficamente no Exemplo 48. 

 
Exemplo 48 - Divergência entre as organizações de layout e retórica do slide 2, da APP2 

 
 

Esse extrato da estrutura retórica mostra que dentro do propósito 

particular de elaborar o conceito de sentença matemática são explicitados 
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quatro exemplos, expressos duas vezes por meio de diferentes semioses. Daí 

que os exemplos de sentenças expressos com símbolos matemáticos 

funcionam como uma reformulação das sentenças expressas verbalmente. 

Partindo da premissa de que os elementos e arranjos visuais na página 

multimodal realizam um trabalho “persuasivo”, ou seja, argumentam 

visualmente, independentemente da leitura do conteúdo dos elementos dessa 

composição, a estrutura de layout à esquerda do Exemplo 48 (e também o 

modelo de área apresentado no Exemplo 45) sugere uma estrutura retórica um 

pouco diferente para o slide, representada no Exemplo 49. 

 
Exemplo 49 - Estrutura retórica sugerida pelo layout do slide 2, da APP2 

 
 

As sentenças coloridas expressas por meio de símbolos matemáticos 

agrupam-se em uma unidade de layout independente, cujo correlato retórico 

poderia ser o de uma relação multinuclear de conjunção que, por sua vez, 

elaboram o conceito de sentença matemática, sem guardar nenhuma relação 

retórica direta com o conteúdo da unidade de layout posicionada acima (as 

sentenças matemáticas verbais). Assim, estamos considerando que, sem a 

leitura mais detida do conteúdo, pode não ficar claro para o leitor que as 

sentenças matemáticas coloridas são (re)expressões dos quatro exemplos da 

lista de marcadores (de “a” a “d”) em uma modalidade semiótica distinta. 

Quando fazemos esse tipo de correspondência, estamos sugerindo que 

os leitores, ao verem projetado esse slide, tentem reconhecer o que ele quer 

comunicar e, para isso, podem usar a composição percebida visualmente (sua 
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estrutura de layout) para estabelecer prováveis relações retóricas. Nos termos 

de Bateman (2008, p. 172), o layout percebido funciona aí como uma 
restrição para as relações retóricas possíveis de serem construídas na 
página. 

É possível que, no contexto da sala de aula e de exibição da APP2, o 

professor preencha tal lacuna em sua exposição oral. Porém, esse caso chama 

a atenção para o fato de que uma composição que é menos precisa em sugerir 

a organização retórica pretendida pode, no mínimo, dificultar a compreensão 

do leitor e sobrecarregar desnecessariamente a exposição oral, caso ela venha 

a existir. 

Para a TER, as relações que o analista (ou observador) considera 

plausíveis são, geralmente, plausíveis para o leitor. Exatamente esse 

pressuposto nos levou a selecionar o slide 2, da APP2, para a discussão sobre 

a relação layout-retórica, pois, quando vimos esse slide pela primeira vez, no 

modo de exibição do PowerPoint, percebemos que havia exemplos ali de 

sentenças matemáticas escritas na modalidade verbal e, também, mais abaixo, 

alguns exemplos já na “linguagem” matemática, mais espalhados na página, 

coloridos e até certo ponto também decorativos. Acontece que não 

percebemos que eram exatamente os mesmos exemplos dados antes, aliás, só 

percebemos a reformulação depois de algumas leituras – foi como uma 

“descoberta”. Inclusive porque o segmento que introduz os exemplos 

matemáticos coloridos (As sentenças matemáticas também podem ser escritas 

na linguagem simbólica da Matemática. Como, estas:) também não remetem o 

leitor para os exemplos já dados anteriormente, como seria o caso se fosse 

expresso assim: “As sentanças matemáticas acima [...]” ou, ainda, “Essas 

sentenças matemáticas também [...]”, como também suprimido o segmento 

verbal “Como, estas:” que introduz o aposto enumerativo. 

Finalmente, consideramos que essa divergência entre as organizações 

de layout e retórica, embora pequena e mais localizada, pode ser atribuída ao 

fato de a APP2 apresentar características muito mais próximas de textos 

verbais escritos mais lineares e contínuos, que respeitam as regras da 

tipografia e da impressão. Como as estruturas, segundo Bateman (2008) se 

definem por seus modos de desenvolvimento semiótico, podemos dizer que, 

possivelmente, por estar mais ancorado na modalidade text-flow, perdeu-se 
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neste slide particular a oportunidade de usar os recursos do software 

PowerPoint para otimizar a distribuição espacial das informações na página e, 

assim, informar visualmente o leitor com um design mais preciso as relações 

de sentido que se quer estabelecer. 

Na Seção 3.3.1 (p. 187), observamos outro caso de layout e de 

organização retórica que também argumentam em direções diferentes. 

Arriscamos a dizer, depois das análises que desenvolvemos, que 

possivelmente isso ocorra em muitas APPs e com uma frequência maior do 

que podemos supor, mesmo naquelas apresentações visuais que “parecem” 

ser bem estruturadas e que usam múltiplos recursos semióticos. Mais 

recentemente, quando proliferam novos gêneros da escrita e novas 

tecnologias, há uma tendência crescente na direção do uso mais intenso e 

diverso das possibilidades espaciais da página ou da tela e, portanto, faz 

sentido “ser cauteloso quanto à importância de tais aparências”, como sugere o 

próprio Bateman. Nesse contexto, deveria se cobrar de um PowerPoint 

Educativo de “bom” design muito mais do que passar para o leitor uma 

impressão de clareza ou de expertise do produtor. Seria mais importante que o 

texto multimodal produzido procurasse ou até mesmo ousasse mais realizar 

visualmente as sutis distinções que fazemos linguisticamente no dia a dia e 

sem maiores problemas para alcançar os nossos objetivos comunicativos. No 

âmbito da educação, se há o desejo premente de se avançar na qualidade do 

ensino e da aprendizagem, isso não se fará à revelia de “bons” PowerPoints de 

“bom” design (como de bons livros didáticos e outros materiais), tampouco sem 

uma abordagem detalhada que aponte os objetivos que a multimodalidade 

consegue alcançar em cada slide. Por isso Bateman reforça que é necessário 

“fazer também avaliações de design em termos da exatidão das 

apresentações” e, ainda, que a análise explícita da organização retórica 

pretendida e de sua correspondência com a estrutura de layout, que acabamos 

de discutir nesta Seção, pode servir de base para investigações ou avaliações 

desse tipo (BATEMAN, 2008, p.174). 
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/ Considerações Finais / 
 

 

Já é senso comum a onipresença e o uso intensivo do software 

PowerPoint® em inúmeras esferas de atividades comunicativas (do trabalho, 

da educação, da família, da igreja etc.). Na esteira desse sucesso comercial e 

dessa referência de adesão a uma tecnologia, surge, naturalmente, a 

disseminação de apresentações visuais em PowerPoint (APPs). 

Neste estudo, os exemplares de APPs que analisamos, aqui 

denominados PowerPoints Educativos,  revelaram-se como gênero textual nos 

domínios do discurso de sala de aula, particularmente direcionados a 

atividades de ensino. Essas APPs particulares assumem, nas práticas 

discursivas de ensino, um caráter essencialmente didático, porque apresentam 

informações, conteúdos epistemológicos e propostas de atividade de 

disciplinas curriculares; paralelamente a isso, constituem recursos que 

despertam o interesse dos leitores para o tema e atraem a atenção da 

audiência para a aula ministrada pelo professor. 

Nesse gênero, a integração e combinação de palavras e imagens 

(figuras, gráficos, tabelas, fotografias, formas etc.) em um mesmo espaço – o 

slide ou a página – é a forma típica de realização do texto. Portanto, a 

multimodalidade é a essência formal da APP. Nesse sentido, o layout é o 

recurso oferecido pelo software PowerPoint para que o professor faça essa 

integração e produza o texto multimodal que apresente as informações que ele 

mesmo selecionou, de acordo com as estratégias didáticas que elegeu e de 

modo que esteja ali, resumido e sistematizado de modo peculiar, o conteúdo 

que pretende ensinar na aula. O PowerPoint Educativo funciona, portanto, 

como uma estrutura organizadora do discurso do professor em torno desse 

conteúdo e de tudo o mais que está aí subjacente, como suas prioridades, 

estratégias, intenções, juízos de valor, perspectivas etc. 

A análise que fizemos nos permitiu identificar e descrever uma gama de 

relações de sentido nos e entre os elementos das páginas ou slides que 

constituem os exemplares do corpus, o que naturalmente remete ao objetivo 

mais geral de nossa pesquisa de abordar as funções comunicadas por essas 
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combinações de elementos constitutivos, usando a noção de organização 

retórica. Ou seja, vimos/lemos os PowerPoints Educativos como unidades 

retóricas, além de unidades visuais ou físicas que eles também são. 

Vimos que a organização retórica do gênero está diretamente 

relacionada a, pelo menos, dois aspectos básicos de sua textualização: a) as 

relações que se estabelecem entre as suas partes constitutivas, e b) a divisão 

do trabalho semiótico entre os diferentes sistemas que operam no texto. 

Quanto ao primeiro aspecto, percebemos que os textos multimodais dos 

PowerPoints Educativos são “redes complexas de relações retóricas” e 

observamos, no desenvolvimento das análises, que os propósitos 

comunicativos de ensinar conteúdos e de construir (ou ampliar) um saber 

científico definem uma organização retórica centrada na apresentação de 

informações diversas e de naturezas distintas sobre um assunto inserido no 

curso ou disciplina. Daí que, uma vez apresentado o tópico (explicitamente ou 

não, de acordo com a estratégia didática do professor), são também 

apresentadas informações básicas que remetem a definições, conceitos-chave 

(e outros tantos relacionados), trajetórias evolutivas, localização do tema 

particular entre as teorias/práticas da disciplina, entre outras. Por seu turno, 

essas informações são seguidamente elaboradas por meio de informações 

outras compreendidas como subsidiárias ou adicionais de alguma natureza, 

como, por exemplo, informações de fundo ou background (como condições ou 

circunstâncias ou antecedentes de um fenômeno, situação ou acontecimento); 

ou de capacitação (por exemplo, o passo a passo para resolução de 

problemas); ou de método (por exemplo, para retirar impurezas de uma 

mistura) e assim por diante.  Percebemos, portanto, nos termos da TER, a 

recorrência maior de relações de elaboração na estrutura retórica dos 

PowerPoints Educativos analisados, o que naturalmente relacionamos e 

atribuímos ao caráter pedagógico dessas APPs voltadas para o ensino. 

Da análise das estruturas retóricas destacamos, ainda, um número 

também relevante de segmentos verbais que se destacam por exibir 

características tipográficas, visuais e espaciais peculiares e que são 

identificados em estudos prescritivos sobre o gênero como “títulos de slides”. 

Os títulos são, sim, utilizados em vários outros gêneros textuais, mas, salvo 

equívoco de nossa parte, possivelmente, nenhum outro gênero apresente 
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tantas ocorrências de títulos em um mesmo exemplar. Praticamente todos os 

slides de PowerPoint exibem um título como uma nova informação ou uma 

retomada. Não nos parece que a explicação para essa recorrência se restrinja 

ou esgote na função comunicativa dos títulos de slides de preparar o leitor sob 

vários aspectos, do cognitivo ao afetivo ou motivacional, para o conteúdo a ser 

expresso numa página. Antes, consideramos que aponte para um conjunto de 

restrições de espaço, impostas pela natureza física do slide (de canvas) e das 

telas de projeção, e para os limites da acuidade visual humana que determinam 

(ou fortemente recomendam) uma quantidade máxima de informações por 

slide: caracteres ou imagens muito pequenas são difíceis ou impossíveis de se 

ler de perto muito menos na última fila de bancas numa sala de aula. Por 

exemplo, o tamanho mínimo de fonte sugerido nos slides pré-formatados do 

PowerPoint 2007 é 14 e para ser usado para legendas de imagens. Assim, a 

legibilidade também impõe desdobramentos sucessivos de um tópico em vários 

slides e o uso de vários títulos de slides. Finalmente, essa característica de 

organização pode ainda contar com o reforço de um dos modelos de layout do 

PowerPoint 2007, cuja denominação em si, “Título e conteúdo”, já aponta para 

um propósito retórico de relacionar um conteúdo e um título. 

Retoricamente, portanto, os exemplares guardam em comum uma 

estrutura retórica em que se observam elaborações e preparações. Como os 

títulos de slides são apontados como uma característica do gênero APP em 

estudos descritivos na esfera dos negócios, seria preciso um estudo 

comparativo entre APPs que circulam em diferentes esferas para, assim, 

apontarmos se essa grande incidência  de relações de preparação que 

observamos nos exemplares analisados é (ou não) um traço distintivo da 

organização retórica do PowerPoint Educativo. 

Além das relações de elaboração e preparação, outras ocorrências de 

relações retóricas remetem ao caráter pedagógico desse gênero do ensino e à 

construção de conhecimento científico dentro de uma disciplina, e precisam ser 

consideradas, também, em função do conteúdo e da disciplina. As ocorrências 

de relações de método, solução, capacitação, por exemplo, remetem às 

especificidades do ensino de matemática. Já as relações de sequência, 

contraste, elaboração por atribuição de propriedades etc. se justificam, 
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naturalmente, diante da intenção de ensinar e explicitar processos e 

composições químicas. 

Não verificamos conteúdos extraordinariamente resumidos nos 

PowerPoints que apontem para uma preocupação maior de “enxugar” o 

conteúdo ou mesmo de “comprimir” a sua forma de realização textual. 

Aparentemente, neste aspecto, não houve uma conformação dos produtores às 

famosas máximas que recomendam evitar segmentos verbais mais longos e 

encadeados com conectivos e priorizar a topificação como meio de “acesso 

rápido à informação”. Ao invés disso, verificamos ocorrências de um mesmo 

assunto desenvolvido em vários slides consecutivos, possivelmente com o 

intuito de oferecer um maior número de informações numa mesma 

apresentação. Vemos esse modo de discutir o tema, em que a concisão não se 

alcança totalmente à custa do conteúdo, refletido, por um lado, no número 

relativamente grande de relações retóricas de preparação (muitos slides) e 

elaboração (muitas informações) e, por outro lado, nas poucas ocorrências de 

segmentos retóricos relacionados entre si através de listas. Por exemplo, as 

listas de marcadores, apesar de presentes, estão longe de ser um recurso 

muito usado ou uma característica dessas APPs usadas para o ensino. Diante 

dos resultados da nossa análise, a afirmação de que os marcadores (ou bullet 

points) são a mais perfeita tradução do “estilo cognitivo do PowerPoint” não se 

aplica aos exemplares do corpus: os PowerPoints examinados, em si, não 

seriam capazes de transformar as aulas em “reuniões de vendas”. Diante de 

propósitos comunicativos diversos e de situações comunicativas diferentes, as 

APPs que circulam nas reuniões de negócios, no mundo do trabalho e das 

profissões, e os PowerPoints Educativos, simplesmente, não são comparáveis. 

Subjacente à afirmação de que a APP é um gênero e recurso didático 

incompatível com as situações de ensino e a construção de conhecimento há 

uma ideia de gênero apenas como forma inflexível e estática, bem distinta do 

que mostra a nossa observação. 

Quanto ao segundo aspecto relacionado à organização retórica, ou seja, 

a divisão do trabalho semiótico entre diferentes sistemas, observamos que os 

exemplares lançam mão, sim, de recursos multimodais, satisfazendo a 

expectativa natural que se tem do gênero, mas o fazem com diferentes graus 

de intensidade quando consideramos o trabalho em favor da construção de 
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significados no texto. Do ponto de vista retórico, observamos que a estrutura 

dos PowerPoints Educativos pode ser construída com base em mais recursos 

gráficos e menos texto ou menos recursos gráficos e mais texto, que definem 

dois polos de um continuum de variação. Ainda que ambos apresentem 

predominantemente blocos verbais, a distribuição do trabalho semiótico entre 

imagens e palavras posiciona os exemplares analisados em diferentes pontos 

desse continuum de informatividade visual da estrutura retórica. O que mais 

chama a atenção aí é o “tipo” do trabalho semiótico observado e não o fato de 

serem mais ou menos visualmente informativos. Vimos que nem sempre os 

recursos gráficos (figuras animadas, por exemplo) estão a serviço da 

construção de sentidos ou assumem um papel mais importante nessa 

construção. 

Ressaltamos, no entanto, que verificamos ocorrências de imagens, 

animações etc. que não guardavam relações mais relevantes com o conteúdo 

expresso ou até nenhuma relação (em estudos descritivos, meros elementos 

de decoração), mas seu uso poderia ser plenamente justificado e valorizado 

diante de uma proposta mais lúdica de ensino que concorra para aproximar a 

linguagem da sala de aula do material didático; a ciência da linguagem do 

mundo do aluno, isto é, além dos muros da escola. Em situações de ensino-

aprendizagem, o componente afetivo é essencial e o PowerPoint Educativo 

pode ser uma ferramenta muito útil nesse sentido. Cabe, então, certa cautela e 

um olhar mais diligente sobre a proposta didática do professor antes de se 

apontar imagens como “meros elementos decorativos” ou “sobrecargas 

cognitivas” desnecessárias. 

À medida que os PowerPoints educativos usam múltiplos recursos 

gráficos para fazer sentido e argumentar (e não apenas “muitos” recursos 

gráficos), eles se afastam mais do escopo dos textos prototipicamente 

centrados na modalidade semiótica do texto escrito linear  (text-flow), que 

remete à sequencialidade e sempre se encontra em textos que usam uma linha 

unidimensional de desenvolvimento como seu esquema mais básico de 

organização; começam, assim, a usar o espaço bidimensional do slide para 

expressar suas organizações retóricas (e outros níveis de funcionamento): 

começam a tirar vantagem das potencialidades do software e das affordances 

do gênero. Porque observamos na análise do corpus que é possível usar 
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muitos recursos gráficos e, ainda assim, ser um exemplo de APP com 

organização text-flow. Daí que percebemos um distanciamento maior entre os 

exemplares analisados quantos aos recursos semióticos que usaram para 

“expressar” as relações de sentido, inclusive, nos diferentes graus em que 

exploraram a natureza espacial do slide (que em si não carrega significados 

importantes), do que propriamente nas relações retóricas que mobilizaram. 

Se a organização de um PowerPoint Educativo é centrada na 

apresentação de um conteúdo sobre um tema específico, espera-se dos seus 

leitores que, a partir do conteúdo comunicado, construam um saber científico 

novo ou ampliem seu conhecimento sobre um tema. Assim, os leitores 

precisam identificar não apenas a função retórica de cada elemento presente 

em si como também dentro do conjunto dos slides que constituem o todo. 

Portanto, o PowerPoint Educativo precisa oferecer informações suficientes e, 

na medida do possível, precisas para que o leitor identifique a sua organização 

retórica, tome ciência do que o autor espera alcançar e interprete o texto 

multimodal. Acontece que quanto mais o PowerPoint Educativo opera com uma 

organização de página (page-flow), mais o layout se mostra como um recurso 

semiótico em si mesmo, ou seja, muito mais a configuração espacial/visual dos 

slides exercem influência sobre os sentidos que são expressos. Os 

PowerPoints podem apresentar designs que verdadeiramente produzem atos 

de “persuasão visual”. Neste sentido, comparando as estruturas retóricas e de 

layout em extratos do corpus, observamos que apesar de, em sua grade parte, 

elas convergirem na criação de sentidos, é possível observar pontos 

potencialmente problemáticos para os leitores, que “convidam” a interpretações 

menos precisas ou equivocadas, naturalmente, se consideradas em razão de 

um propósito comunicativo particular. A distribuição espacial de elementos de 

layout baseada em um grid vertical no slide 17, da APP1, por exemplo, não 

evidenciou ou sugeriu o propósito retórico mais específico de dar uma 

informação adicional sobre a mistura do álcool à gasolina nas distribuidoras ou 

a exportação do álcool produzido nas usinas. Como também a organização 

predominantemente text-flow das informações na APP2 não favoreceu, por 

exemplo, a proposta de reformular os exemplos de “sentenças matemáticas” 

em modalidades semióticas diferentes no slide 2. Esses podem ser tomados 

como exemplos de escolhas não ideais de layout. 
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Segundo Bateman (2008, p.166), “a relação entre as camadas retóricas 

e de layout no nosso modelo de análise é uma forma de capturar o heurístico 

geral em design de que similaridade no layout deveria indicar similaridade de 

função”. As análises mostraram que a organização retórica do PowerPoint 

Educativo pode divergir das relações entre elementos que são comunicadas 

visualmente e, ainda, que a camada retórica nos autoriza a explicar algumas 

decisões de design sobre a distribuição espacial de elementos e apontar 

alternativas de expressão que possivelmente contribuam para reduzir 

ambiguidades e equívocos na interpretação do texto multimodal. 

Compreendemos, assim, que o resgate histórico e a revisão literária que 

fizemos sobre o software PowerPoint e as Apresentações em PowerPoint ainda 

que tenham consumido tanto tempo e tantas páginas, foram importantes nesse 

estudo. Não porque ofereceram um panorama do estado da arte sobre a 

matéria, que certamente não se esgotou aqui e poderá render muito mais 

detalhes e aprofundamento, mas porque ofereceram insights valiosos e foram a 

fonte onde fomos beber com muita frequência à medida que procuramos 

informações para subsidiar as análises e contrastar resultados. Ao longo desse 

resgate, tivemos ainda a oportunidade de encontrar pontos de vista diversos, 

mas nos marcou aquele que põe em xeque o poder que as “coisas” parecem 

ter – o computador, a sala de aula, os notebooks, e podemos incluir nessa lista 

o software PowerPoint, na medida em que esse poder é só aparente, já que as 

coisas, inclusive, todas as novas tecnologias, “não agem por si sós, destacadas 

das estratégias humanas” (MYERS, 2000, p. 187). 

Sabemos que nossa pesquisa deixou muitas questões ainda sem 

respostas ou fora da discussão, mas acreditamos que ela pode contribuir para 

que essas respostas sejam encontradas, apontando algumas frentes de 

pesquisa que permitam avançar no conhecimento sobre o gênero 

Apresentação em PowerPoint e o PowerPoint Educativo em particular. A 

primeira delas, como não poderia deixar de ser, decorre diretamente da nossa 

investigação e aponta para a necessária ampliação do corpus da pesquisa que 

desenvolvemos, de modo a revelar aspectos da organização retórica dos 

PowerPoints Educativos que um corpus restrito não poderia fazer. Ainda, seria 

interessante explorar outro nível de organização do gênero, como a sua 

estrutura de navegação, por exemplo. 
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Finalmente, outra linha de pesquisa que nos parece muito pertinente e 

interessante é a de uma abordagem etnográfica que abarque a situação de 

recepção dos PowerPoints Educativos. Consideramos importante, por exemplo, 

investigar sob pontos de vista diversos (do letramento situado, da psicologia 

cognitiva etc.) como os alunos compreendem os PowerPoints que estão lendo 

em sala, até mesmo aqueles exemplares que nos parecem bem estruturados, 

fáceis de ler e compreender e modelos de design “eficiente”53.  Isso envolve o 

resgate do processo de aprendizagem mediada por PowerPoints Educativos 

dentro de uma aula ministrada pelo professor, que possivelmente oferecerá 

respostas aos questionamentos sobre o valor pedagógico da APP. Sem falar 

na relevância, também, de um estudo do PowerPoint Educativo no âmbito da 

Educação e das investigações sobre material didático. Até para entendermos 

melhor e sob bases científicas discutir se há fundamento na corrente asserção 

de que o software cruzou “indevidamente” a fronteira do mundo do trabalho e 

dos negócios para se estabelecer na esfera da Educação. 

Se o uso popularizou o gênero e vem consolidando o PowerPoint 

Educativo como um gênero do ensino e material didático, é mister ampliar 

estudos de caráter interdisciplinar, já que muitas são as áreas envolvidas pelo 

fenômeno PowerPoint: da linguística, da psicologia, da comunicação, de 

design, de tecnologia, para citar apenas algumas. Demos um passo ainda 

relativamente tímido diante do aprofundamento que o tema requer e das várias 

lacunas que persistem intocadas, mas esperamos que este estudo motive 

outros pesquisadores envolvidos com os estudos sobre gêneros textuais a 

“abraçar” esse tema que, simplesmente, nos fascinou. 

                                                 
53 Sobre a “Ilusão de entender”, remetemos a Schiver (1997,  p. 226 apud BATEMAN, 2008,  p. 174). 
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