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RESUMO

Esta pesquisa, de natureza exploratório-descritiva, objetivou investigar como softwares/aplicativos de apresentação, como o Prezi, o Microsoft 
Power Point têm sido utilizados por professores na condução de suas aulas no Ensino Superior. O interesse pelo fenômeno surgiu do fato de que 
tais recursos têm sido usados em larga escala nas aulas deste nível de ensino e também devido a críticas verbais, expressas por acadêmicos, e 
também veiculadas pela mídia impressa. Ante a esse problema, procurou-se identificar as percepções e expectativas de alunos e professores 
quanto ao emprego de tais recursos na condução das aulas na Educação Superior, visto que não são os recursos que definem o melhor caminho 
para atingir os objetivos e metas pré-estabelecidos. Eles não precedem as decisões educacionais; ao contrário, eles têm de ser definidos em 
função das decisões de ordem pedagógica que refletem a intencionalidade educacional. Assim, o estudo procurou analisar como estas 
apresentações têm sido formatadas, como os conteúdos têm sido dispostos nessas apresentações e como eles são trabalhados em sala de aula. 
Serviram de bússola teórica as concepções de autores que advogam a necessidade de mudança de paradigma na educação formal; autores que 
argumentam a favor da formação tecnológica do professor; e propostas de autores que apresentam instruções para construção de apresentações 
eletrônicas. A investigação foi desenvolvida por meio de estudo de caso institucional, e contou com a participação de 30 professores e 154 alunos 
de nove (9) cursos de licenciatura de uma universidade do Centro-Oeste. Para a coleta de dados foram empregados três instrumentos de 
pesquisa: questionário, entrevista e observação. As apresentações eletrônicas utilizadas nas aulas observadas também foram analisadas a partir 
das orientações dos teóricos que tratam dessas elaborações. Com o estudo ficou claro que os softwares/aplicativos de apresentação como o 
PowerPoint são vistos por professores e alunos como recursos audiovisuais bastante úteis nas salas de aula. Os professores, de modo geral, 
percebem que as maiores vantagens em fazer uso do programa estão centradas na facilidade para elaborar e atualizar as apresentações de slides 
(57%), na economia de recursos materiais (50%) e na quantidade de recursos oferecidos pelo programa (47%). No entanto, está última vantagem 
é teorizada, mas não é praticada; os professores dizem que usam os programas devido à diversidade de recursos, porém, quando criam suas 
apresentações, na maioria das vezes não os empregam, conforme observação de aulas. Ficou claro também que a utilização do programa durante 
as aulas é fundamentada, na maior parte das vezes, na expectativa de que o uso do recurso sirva para direcionar a exposição do conteúdo e 
clarificar conceitos, procedimentos ou ideias. Esta última expectativa, explicitada por 27% dos professores, é vista pelos alunos como a maior 
justificativa para a utilização do programa, uma vez que, de acordo com 77% deles, amplia suas capacidades de apreensão do conteúdo 
trabalhado. Os alunos também percebem que a utilização do programa durante as aulas melhora o aproveitamento do tempo e torna as aulas 
mais interessantes, mas sem, necessariamente, instigar a interaprendizagem, momentos em que o aluno aprende com o professor e com os seus 
colegas. Dessa forma, identificou-se que falta aos professores, que atuam nesses cursos, da instituição pesquisada melhor capacitação para o 
emprego pedagógico dessas apresentações. Isto quer dizer que não basta oferecer cursos sobre domínio técnico destes programas, necessita-se 
também de capacitá-los para identificar, de acordo com a intencionalidade da(s) aula(s), se deve ou não usar esses softwares digitais. Estes 
conhecimentos são necessários ao professor, porque é por meio deles que ele terá condições de identificar as potencialidades e limitações 
pedagógicas dos softwares/aplicativos, a fim de criar ambientes interessantes e promovedores da aprendizagem.
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