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RESUMO: No contexto acadêmico o uso adequado de apresentações multimídia
(slidewares), com imagem, animações e de som, como instrumentos de apoio ao ensino data
dos primórdios do desenvolvimento desses meios. Contudo, uma ampla gama de pesquisas
tem sido realizada nos últimos anos para a verificação da eficácia e da efetividade do seu uso.
Os slides podem se constituir um instrumento eficaz na visualização e explanação de qualquer
conteúdo. O estudo objetiva verificar, com base em documentos, a utilização de slide como
instrumentos didáticos dinamizadores de aula. Evidenciando a utilização correta de texto em
slides, a utilização de imagens e vídeos nas apresentações, a utilização de gráficos e tabelas, a
utilização de animações e transições de quadros e a utilização de recursos didáticos. A
pesquisa é classificada como quantitativa e de caráter descritivo. A coleta de dados se deu a
partir de um estudo documental no sistema AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).
Utilizando como amostra documentos de apresentação (Powerpoint, Keynote e Prezi) dos
professores do curso de graduação em administração de uma IES no Paraná. A relevância da
pesquisa é corroborada a partir da importância e freqüência em que estes instrumentos
didáticos são utilizados em sala de aula nos dias de hoje. Alem disso, diferencia-se pela
abordagem metodológica documental. Nesse sentido percebe-se que falta aos professores
capacitação para o emprego pedagógico do PowerPoint.
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ABSTRACT: In the academic context, the proper use of multimedia presentations
(slidewares) with image, sound and animations, as tools to support the teaching of the early
date of the development of these means. However, a wide range of research has been
conducted in recent years to verify the efficiency and effectiveness of its use. The slides can
be an effective tool in visualization and explanation of any content. The study aims to verify,
on the basis of documents, the use of slide as didactic classroom facilitators. Demonstrating
the correct use of text slides, the use of images and videos in presentations, the use of charts
and tables, the use of animations and transitions frames and use teaching resources. The
research is classified as quantitative and descriptive. Data collection occurred from a desk
study on the system VLE (Virtual Learning Environment). Using as sample documents
presentation (Powerpoint, Keynote and Prezi). Teachers undergraduate degree in business
administration from an HEI in Paraná. The relevance of the research is supported from the
importance and frequency in which these teaching tools are used in the classroom today.
Moreover, distinguished by methodological approach document. In this sense it is clear that
teachers lack training for employment teaching PowerPoint.
Key – words: Slidewares; Slides; Presentations; Teacher; Learning.

1.INTRODUÇÃO
Toda e qualquer tecnologia que possui potencialidades e características de
comunicação e manipulação de informações, parece adequar-se perfeitamente as atividades
ligadas à educação, na medida em que o ato de ensinar e aprender consiste, sobretudo, em
uma relação de comunicação por excelência. Diante do avanço tecnológico que vivenciamos
é imprescindível que a escola e academia como instrumentos formadores do cidadão, estejam
capazes de integrar essas tecnologias em sala de aula. O educador vem inovando e adotando
novas formas de ensinar, a sala de aula passou a ter novos recursos e o uso do giz e da lousa
deixaram de serem os únicos recursos existentes. No contexto acadêmico o uso adequado de
apresentações multimídia (PowerPoint), com imagem, animações e de som, como
instrumentos de apoio ao ensino data dos primórdios do desenvolvimento desses meios.
De acordo com Assis (2002), o aprendizado com auxílio de recursos
computadorizados tem sido empregado com êxito, tanto no Brasil como no exterior, a
utilização do multimídia vem ajudando alunos e professores a tornarem o aprendizado mais
fácil, rápido e eficiente. Todavia, é preciso entender que a utilização da multimídia no âmbito
educacional não significa uma ameaça ao professor. Deve ser utilizada para enriquecer o
processo educacional e não como um artefato para a substituição do professor. Só o professor
poderá dar tratamento individualizado e diferenciado. Tende auxiliar e não substituir.
Os estudos de Mantei (2000); Nouri e Shahid (2005) e Susskind (2008), apresentaram
efeitos positivos na utilização de softwares de apresentação (slidewares) no processo ensino
aprendizagem. Porém, vasta parte destas significativas produções não abordou de forma
perspicaz e efetiva os critérios para a construção destes slides. Neste contesto, o uso adequado
de apresentações multimídia (PowerPoint) com imagem, animações e de som como
instrumentos de apoio ao ensino data dos primórdios do desenvolvimento desses meios.
Busca-se desta forma, responder a seguinte pergunta de pesquisa: os professores do
curso de graduação em Administração de uma IES do Oeste do Paraná estão utilizando os
recursos multimídia, em específico a projeção de slides, como aliado em suas aulas?
Tendo como foco de pesquisa a importância do uso adequado do slidewares, o estudo
objetiva verificar, com base em documentos, a utilização de slides como instrumentos
didáticos dinamizadores de aula. Evidenciando a utilização correta de texto em slides, a
utilização de imagens e vídeos nas apresentações, a utilização de gráficos e tabelas, a
utilização de animações e transições de quadros e a utilização de recursos didáticos.
O estudo se justifica tendo em vista que a utilização de recursos tecnológicos de forma
correta em sala de aula diversifica e promove aulas mais dinâmicas e participativas. Os slides
podem se constituir um instrumento eficaz na visualização e explanação de qualquer
conteúdo.
Assis (2002), afirma que é consenso entre estudiosos da educação que a comunicação
mediada desperta a atuação dos nossos sentidos de novas maneiras, daí advindo o poder da
informação multimídia. Assis (2002, p.31), afirma que a utilização deste recurso “amplia-se a
atenção, já que os apelos sensoriais são multiplicados e comumente inesperados e
surpreendentes.”
Além desta primeira parte introdutória apresentam-se a seguir uma segunda seção de
revisão de literatura com os principais conceitos, regras e evidências da utilização destas
tecnologias. Na terceira seção aborda-se o delineamento metodológico utilizado para a
realização desta pesquisa documental. Na quarta seção busca-se expor e interpretar os
principais resultados da pesquisa, identificando a realidade dos documentos em todos os
construtos analisados, e por fim, na quinta e última seção expressar-se-á a conclusão com o

intuito de solucionar a pergunta de pesquisa e apresentar as limitações e sugestões para
pesquisas futuras.
2 REVISÃO DE LITERATURA
No universo acadêmico é comum a utilização de slides ou apresentações em
multimídia como forma de dinamizar a aula e despertar o interesse do aluno. Contudo, uma
ampla gama de pesquisas tem sido realizada nos últimos anos para a verificação da eficácia e
da efetividade do seu uso.
Estudos realizados apontam efeitos positivos na utilização de softwares de
apresentação (slidewares) no processo ensino aprendizagem (MANTEI, 2000; NOURI;
SHAHID, 2005; SUSSKIND, 2008). Tendo em vista que é fundamental ao professor que
mantenha a atenção ao texto, recursos visuais e o design do slide (UZ; ORHAN; BILGIÇ,
2010). Aponta Meyer (2001), que as pessoas aprendem melhor quando as mensagens
multimídia são projetadas de maneira consistente.
As IES estão abraçando o uso de apresentação (slidewares) em sala de aula como
demonstram estudos de Apperson, Laws e Scepansky, (2006); Atkins-Sayre, Hopkins,
Mohundro, & Sayre (1998); Beterrabas & Lobingier (2001); Mantei (2000); Rankin & Hoaas
(200) e Szabo & Hastings (2000).
Apperson, Laws, & Scepansky (2006), afirmam que os estudantes geralmente
acreditam que o uso de (slidewares) facilita a aprendizagem a impressão é positiva do
professor que faz uso, e então, tenha uma atitude mais favorável para a educação.
Apesar dos elogios e as críticas a utilização de apresentações de slides em salas de
aula, necessita-se a utilização adequada da ferramenta de edição de slides para obterem-se
resultados mais satisfatórios. É fundamental ao professor que mantenha a atenção ao texto,
recursos visuais e a estrutura do slide (UZ; ORHAN; BILGI, 2010).
A seguir apresenta-se um quadro resumo dos fatores relevantes na construção de slide
de acordo com Villar, Marcon e Domingues (2012, p.6).
Quadro 1 – Fatores relevantes na construção de slide
Texto

Estrutura

Imagem

Gráficos e Tabelas

Fonte
Tamanho
Uso de negrito, itálico, sublinhado
Quantidades de textos
Marcadores
Fundo
Cores
Contraste
Distribuição do conteúdo
Qualidade
Relevância
Surpresa
Tamanho
Qualidade
Relevância
Tamanho
Relevância (identificação com o
tema)
Uso de animação

Holtz (1997); Hobson (1997); Hair Jr. et al.
(2005);
Seaman (1998); Rickmann e
Grudzinzki(2000); Wecker
(2012)
Gotsick e Gotsick (1996); Hair Jr. et al.
(2005); Holtz
(1997); Hobson (1997); Lee e Bolling (1999);
Moreno e
Mayers (2002); Apperson, Laws e Scepansky
(2008).
Holtz (1997); Lee e Bolling (1999); Mayers
(2001); Moreno
e Mayers (2002); Tufte (2003); Clark (2008)

Holtz (1997); Becker e McNulty (1996);
Bartsch e Cobern
(2003)

Holtz (1997); Moreno e Mayers (2002);

Animações e transição
de slides

Som e Vídeo

Didática

Uso de transição de quadros
Relevância
Uso de Som
Uso de Vídeo
Relevância
Perguntas
Imagem reflexiva
Humor de bom gosto

Hoffer e Leutner
(2007); Beard, Wilson e McCarter
(2007).Berk (2012)
Dosseville, Laborde, Scelles Uso de Vídeo
(2012); Berk (2012)
Seaman (1998); Quible (2002); Hair Jr. et al.
(2005); DenBeste (2003)

Fonte: Villar; Marcon e Domingues (2012).
O quadro apresenta a magnitude desta ferramenta tecnológica, e a importância de se
atentar para todas estas informações durante a confecção de slide.
Em concordância Apperson, Laws e Scepansky (2006), afirmam que o professor
deverá utilizar de forma inteligente este recurso (slidewares), de forma a apoiar sua fala e
estimular a atenção e a discussão produtiva da classe. Todavia a utilização do texto é um fator
bastante ressaltado pelos autores.
Holzl (1997), reafirma que para salas de até 50 acadêmicos se utilize para o título
tamanho de letra 32 e para texto 24, em caso de 50 a 200 acadêmicos esta deverá ser para
título mínima de 36 e para texto 28. Hair Jr. et al. (2005), aconselha evitar fontes menores que
18 para qualquer texto que tenha relevância. Para Rickmann e Grudzinzki (2000), o texto
precisa ser sempre o maior possível e permitido pela estrutura do slide.
Holzl (1997), afirma ainda que, é necessário prestar atenção para o tipo de fonte
escolhida para o texto. Salienta também que especialistas recomendam que seja utilizado
fontes sem serifa (Ex: Arial, Tahoma), pois são mais fáceis de ler (HOLZL, 1997). No
entanto Holzl (1997), lembra que deve ser evitada a utilização de letras maiúsculas (caixa
alta) nos textos, dando preferência apenas para a primeira letra maiúscula e o restante sempre
minúsculo. Holzl (1997), ainda desaconselha à mistura de diversas fontes, e indica a
utilização máxima de duas fontes por apresentação (uma para títulos e outra para texto).
Strauss (1991), afirma que as telas perecem melhores, quando não se utiliza mais de duas
fontes, e indica a utilização de tamanho e espessuras diferentes de cada fonte como maneira
de diversificar.
Hair Jr. et al. (2005), orienta para que seja evitadas aglomerações visuais, tomar
cuidado com o uso do itálico, negrito a sombra utilizar apenas para palavras chaves,
importantes que merecem destaque. Sobre a quantidade de texto os autores solicitam que se
limite a 6 o número de linhas e a 30 o número de palavras em um slide. Seaman (1998),
afirma que o texto deve ser o mais curto possível para representar uma ideia.
Em estudo recente Wecker (2012), concluiu que apresentação de slide com textos
longos se torna menos eficazes do que as aulas expositivas. Contudo, quando transformados
apenas em tópicos ou idéias chaves a retenção do conhecimento foi maior, tanto em
comparação aos slides com muito texto quanto às apresentações expositivas. Outro fator
apresentado pelo autor é o design do slide, que corresponde à cor, fundo, contraste e layout do
slide. O layout do slide, ou seja, sua disposição é o pontapé inicial para a construção de uma
apresentação. O PowerPoint possui um acervo de formas que, pode ser acionado para alterar
um ou mais slides da apresentação. Já o design seria a decoração, o estilo do slide.
“A utilização das cores deverá ser usada de forma conservadora e intencional”
(HOLZL, 1997). Dados apresentados nos estudos de Hobson (1997), comprovam que 6% das
pessoas têm algum tipo de deficiência na visualização de cores, portanto, a cautela é
necessária. O uso de forma cuidadosa é de suma importância.
As cores ainda podem estabelecer ligações e oposições entre textos ou idéias,
lembrança de conceitos e pistas para o aprendizado (HOLZL, 1997). Cores também

possibilitam a organização e distribuição adequada do conteúdo no slide (SEAMAN, 1998).
Contudo Holzl (1997), de forma adicional, afirma que estas precisam manter-se durante toda a
apresentação, evitando-se a mistura e a mudança brusca do padrão de cores.
A cor é apresentada por Lee e Booling (1999), como o mais sofisticado e complexo
componente que se utiliza em telas, e seu mau uso ou o mal entendido no uso são comuns, e
fica evidenciado na forte advertência nas orientações que são dadas para sua utilização. Para
Hair Jr. et al. (2005), o uso de fundo simples, haja vista, que fundos elaborados parecem em
um primeiro momento ser decorativos, contudo podem distrair a atenção e inibir a leitura do
conteúdo. Além disso, o fundo precisa provocar um contraste elevado em relação às cores do
texto. No que tange a cor do fundo do slide Appeerson, Laws e Scepansky (2006), afirmam
que estudantes preferem que o fundo seja qualquer cor menos a branca, e que se evitem as
cores muito brilhantes ou que ofusquem o conteúdo.
No contesto distribuição dos conteúdos Hair Jr et al. (2005), a regra é a diversificação
da apresentação. Complementarmente, Lee e Booling (1999), indicam que os princípios
estéticos como equilíbrio, simetria, unidade e harmonia devem ser observados durante a
elaboração do slide. O professor não precisa colocar os textos sempre do lado esquerdo e a
imagem sempre do lado direito ou visse versa, poderá brincar com a posição das imagens,
darem movimentos e formas. Moreno e Mayers (2002), ressaltam a eficácia da utilização
conjunta de imagem e texto. Porém, ainda advertem que slides superlotados não podem ser
processados cognitivamente, portanto é preferível que sejam utilizados com moderação.
Para Tufte (2003), imagens pobres como clip-arts, fundos muito decorativos, logotipo
da instituição em todos os slides, linhas e bordas proeminentes são apenas elementos de
distração, portanto devem ser evitados.
É preciso que o conceito já tenha sido construído para que a imagem seja ela mesma
uma representação do conceito, assumindo deste modo um papel simbólico. (ROSA, 2000).
Quando se usa imagem e som na sala de aula, um processo semelhante ocorre. Todo filme,
slide, transparência, programa multimídia, etc. traz embutido, dentro de si, um processo de
codificação definido pelo(s) autor(es) do produto audiovisual. O autor salienta que um filme,
como é como um livro deve passar por um processo de decodificação por parte de quem o vê.
Esse processo deve ser apreendido tanto no que diz respeito às ações mecânicas necessárias
para a sua compreensão (coordenação visual, por ex.) como no que diz respeito à matriz
cultural, em função da qual o produto existe e deve ser interpretado.
Outro item que requer cuidado e é a utilização de quadros, gráficos e tabelas, por ser
um recurso bastante utilizado. Becker e McNulty (1996), salientam que ao utilizar tabelas é
necessário cuidado para que estas estejam legíveis e ligadas com o conteúdo trabalhado. Para
o autor os gráficos tendem a comunicar o resultado de forma mais eficaz. O autor recomenda
que eixos, legendas e símbolos também precisam estar visíveis para que se possa ter um
entendimento completo. Em complemento, Holzl (1997) argumenta que os gráficos precisam
apresentar um tamanho adequado e não cobrir ou embaraçar a leitura do texto.
Neste ensejo, diversos autores apontam que os gráficos utilizados precisam ser
relevantes e reforçar ou exemplificar os significados dos textos (BARTSCH; COBERN,
2003). Quando utilizados de forma inadequada podem diminuir o desempenho dos alunos em
avaliações (BARTSCH; COBERN, 2003).
As animações são consideradas um recurso bastante utilizado em softwares. Para
Holzl (1997), as principais formas de utilização destas ferramentas citadas por enfatizar os
pontos chaves, fazer a transição entre slides e revelar o slide (frase a frase, ou ideia a ideia).
Berk (2012), reforça que as animações utilizadas de maneira correta podem reforçar pontos
específicos, afetar positivamente a atenção do aluno, sua memória e aprofundar o
aprendizado.

Romani e Traina (2009), recomendam o uso animação para chamar a atenção dos
espectadores, mas sem provocar cansaço: animação em demasia torna a apresentação pesada e
cansativa. Animações nas transições entre slides devem ser usadas com parcimônia, para
valorizar o que merece destaque. Se você prevê que poderá precisar voltar para um slide
anterior, nunca anime o que estiver entre aquele slide e o atual.
A decisão sobre a utilização de animação está necessariamente ligada ao seu auxílio
no entendimento e aprendizado, portanto, utiliza-se sempre que este enfatizar ou contribuir
para o desenvolvimento ou compreensão do aluno (MORENO; MAYER, 2002).
No entanto, quando falamos de uso de vídeo e música em sala de aula, devemos
atentar para algumas particularidades destas mídias específicas.
Podem ser apontadas diversas oportunidades de utilização de músicas e vídeos em
apresentações, entre elas destacam-se: a) antes da apresentação (5 minutos); b) no seu
primeiro slide; c) acompanhando textos ou imagens para gerar impacto; d) em momentos
críticos da apresentação, e) como forma de finalização ou fechamento de um tópico ou
assunto (BERK, 2012).
De acordo com Moran (1995), o vídeo parte do concreto, do visível, do imediato,
próximo, que toca todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele, nos toca e "tocamos" os
outros, estão ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo
envolvente.
O vídeo explora também e, basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de nós as situações,
as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais (próximo-distante, alto-baixo, direitaesquerda, grande-pequeno, equilíbrio-desequilíbrio). Desenvolve um ver entrecortado com
múltiplos recortes da realidade através dos planos e muitos ritmos visuais.
A música e os efeitos sonoros servem como evocação, lembrança (de situações
passadas), de ilustração associados a personagens do presente, como nas telenovelas e de
criação de expectativas, antecipando reações e informações.
A literatura apresenta algumas estruturas didáticas de slide que chamam a atenção do
aluno podendo promover a sua participação. Quible (2002) e Seaman (1998), concluem que
slides que apresentam questionamentos são demasiadamente úteis para revisão da matéria
estudada, checar a real compreensão do aluno sobre o que foi apresentado posteriormente e
estimular a discussão em sala.
De forma pontual, Hair Jr. et al. (2005), afirma que o bom humor através de frases e
desenhos é aceitável, pois ajuda a reter a atenção e quebrar a monotonia da aula. “Sempre o
bom gosto deve ser mantido, e na dúvida, é preferível que não se utilize” (HAIR Jr., 2005).
Berk (2012), complementa que o professor deve fazer todos os esforços para rejeitar qualquer
material que tenha opiniões marginais potencialmente ofensivos.
No que refere as técnicas para o bom uso de sliderware DenBeste (2003), sugere
começar uma aula com a projeção de uma imagem relevante ao conteúdo abordado naquele
momento e instigar o educando a fazer uma relação da imagem com o conteúdo. Esta técnica
tende a estimular a participação e despertar o interesse do aluno, e dá instrumentos para o
professor desenvolver sua aula posteriormente.
De acordo com os autores os slides trazem vantagens envolventes de destacar os
pontos mais importantes do conteúdo e ajudam no desenvolvimento do aluno, nos trabalhos
realizados em sala de aula, que devem favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento do
mesmo, diversificando e promovendo aulas dinâmicas. Porém o professor não deve firmar
suas aulas somente nesta ferramenta.
A partir da revisão de literatura elaborou-se o método e a metodologia, que se
apresentará a seguir.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos adotados para a classificação da pesquisa estão amparados nas
contribuições de Richardson (1999), Gil (2002), Gil (2010) e Martins (2002), já que a
metodologia proporciona a escolha dos processos de investigação da realidade, definindo
procedimentos para se alcançar os objetivos do estudo. Com base nas inferências de Martins
(2002), Lakatos e Marconi (2006) e Souza, Filho e Otani (2007), Almeida (1996), Godoy
(1995) e Hair Jr et. al (2005), a pesquisa é orientada por uma instrumentação de subsídios
para a elucidação da questão problema que orienta o trabalho: os professores do curso de
graduação em Administração de uma IES do Oeste do Paraná estão utilizando os recursos
multimídia, em específico a projeção de slides, como aliado em suas aulas?
No que se refere a suporte de registro a pesquisa é bibliográfica e documental.
Assim, primeiramente, realizou-se a pesquisa qualitativa bibliográfica, revisando-se a
literatura. De acordo com Lakatos e Marconi (2006), a pesquisa bibliográfica trata-se de
levantamento de toda a bibliografia já publicada. Sua finalidade é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo o que foi escrito sobre o tema em estudo. “Pode, portanto, ser
considerada também como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.” (LAKATOS;
MARCONI, 2006. p.44).
Desta forma, com a autorização da coordenação e do coordenador do curso de
administração, obtiveram-se acesso as apresentações multimídia dos professores por meio de
acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, no qual estes ficam dispostos aos
acadêmicos. Tratando-se, portanto, de uma pesquisa documental de caráter transversal.
A pesquisa documental é caracterizada pela utilização de dados secundários, segundo
Gil (2010), estas se valem das fontes de “papel”. A pesquisa documental utiliza materiais que
não receberam nenhum tipo de tratamento analítico, ou seja, documentos, reportagens, cartas,
contratos, etc. Segundo Beuren (2002), a importância deste tipo de pesquisa se deve ao fato de
possibilitar reunir e organizar informações que antes estavam dispersas, e lhes conferir uma
nova análise. O caráter transversal justifica-se, pois, os dados são medidos somente uma única
vez durante o processo de investigação (HAIR JR., et al., 2005).
Considerando as definições de Gil (2010), Lakatos e Marconi (2006) e Richarson
(1999), do problema elencado à pesquisa, optou pelo raciocínio indutivo, partindo de dados
particulares, os quais permitem a construção de uma realidade concreta que pode, ou não,
estar contida no âmbito da Instituição pesquisada. Assim, Lakatos e Marconi (2006),
assinalam que este método cuja aproximação dos fenômenos caminha geralmente para planos
cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias.
A pesquisa é de natureza descritiva quanto aos seus objetivos. As pesquisas
descritivas, de acordo com Gil (2010), objetivam a descrição de características do fenômeno
estudado ou o estabelecimento de relações entre as categorias analíticas empregadas. Contudo
para Richardson (1999), esse tipo de estudo deve ser realizado quando se deseja obter melhor
entendimento do comportamento de diversos fatores e elementos que influem sobre
determinado fenômeno.
A coleta de dados foi realizada durante o segundo semestre de 2012, foram acessados
150 apresentações de slides do ambiente virtual (AVA). Tomou cuidado e atenção de baixar
apenas os arquivos postados pelo professor da disciplina, usou-se de ética em excluir o nome
dos professores tendo como foco de interesse as disciplinas e as apresentações. Após primeira
triagem, foram descartadas apresentações com menos de 6 slides por não serem
representativos a uma aula. Após esta primeira etapa, foram analisados 139 documentos, das
disciplinas de Teoria Geral da Administração, Administração Financeira I e II, Administração

da Produção I e II, Administração de Marketing I e II, Administração de Recursos Humanos I
e II, totalizando 1774 slides analisados. Optou-se por estudar cinco disciplinas do curso de
Administração noturno oferecidas pelo próprio departamento para ter uma amostra
representativa e garantindo-se a análise de documentos de disciplinas teóricas e
profissionalizantes, evitando-se as disciplinas das áreas exatas, conforme aos apontamentos de
James e Burke (2006).
A análise foi feita tendo cuidado com o texto, a estrutura, a imagens, os gráficos, os
quadros e tabelas, as animação e transição de slides, com o som e vídeo, e os componentes
didáticos. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo tradicional para averiguação destes
componentes. Para Bardin (2010), a análise de conteúdo desenvolve-se em três etapas: préanalise, exploração do material e por fim, tratamento dos dados, inferência e interpretação.
Contudo a análise de conteúdo segundo Bardin (2010), é um conjunto de técnicas das
comunicações visando obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam inferir conhecimentos relativos às
condições de produção dessas mensagens.
Desta forma, buscou-se um estudo profundo e detalhado na revisão de literatura para
construção das categorias de análise, com o objetivo de gerar uma descrição detalhada de
todos os componentes utilizados em apresentações e facilitar a posterior análise dos dados.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Dos 139 documentos analisados, foram verificadas as seguintes categorias: texto,
desing (estrutura), imagens, gráfico, tabelas e quadros, animações e transições, vídeo e sons e
didática apresentando os resultados a seguir.
A primeira categoria a ser analisada é o texto e sua quantidade, conforme resultados da
Figura 1 até a Figura 8. A seguir apresentam-se os gráficos de cada componente das variáveis
acompanhado de uma descrição dos principais resultados alcançados.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Em relação aos textos foi possível observar no que tange ao tamanho da fonte,
22% apresentou tamanhos iguais ou superiores ao indicado pela literatura, que é tamanho 32
para título e 24 para texto (HOLZL 1997). Além disso, 66% utilizaram letra inferior ao padrão
aceito e 12% utilizaram letra inferior ao mínimo aceito para uma leitura adequada que é o
tamanho 18 (HAIR JR. et al., 2005).
Já no uso da fonte percebe-se uma tendência de fontes não-serifadas, que são as
indicadas por facilitarem a leitura, haja vista que 53% empregaram este tipo. Contudo 37%
das apresentações apresentaram mistura de fontes, serifadas e não-serifadas, o que evidencia
um desconhecimento de uma parte do corpo docente para a utilização correta. Além disso,

apenas 10% das apresentações possuíam apenas uma única fonte, demonstrando o uso
conservador do docente.
Ainda nesta categoria, analisou-se o número de fontes utilizadas nas apresentações e o
uso de negrito, itálico e sombras, conforme figuras abaixo:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Com relação ao número de fontes utilizadas que deve ser de no máximo 2 (sendo uma
para o título e o outra para o texto) de acordo com Holzl (1997), observou-se que a maioria
das apresentações analisadas estava dentro das recomendações dadas pelo autor, 90% dos
slides apresentaram uma única fonte demonstrando o uso conservador, sendo que 8% usam
duas fontes uma para o título e outra para o texto e em oposição, 2% utilizaram 3 (três) ou
mais fontes, o que é desaconselhado pelos autores da área (HOLZL, 1997).
Para o uso correto de negrito, itálico, letras maiúsculas e minúsculas, sombras e
sublinhados Hair Jr. at al. (2005), afirmam que os recursos devem ser utilizados apenas para
destacar pontos relevantes da apresentação. Sendo assim, 4% das apresentações empregaram
com parcimônia tais ferramentas conforme indicado pelo referencial teórico (HAIR JR. et al.,
2005). Porém 83% utilizaram com excesso e de forma inadequada, enquanto que em 13% do
material não se evidenciou sua aplicação.
Ainda nesta categoria, analisou-se a quantidade de texto nos slides, a freqüência e
quantidade de marcadores, conforme figuras abaixo:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Na comparação de slides com menos textos e mais textos percebeu-se conformidade
com Hair Jr. At al. (2005), totalizando 73% apresentando entre 21 e 30 palavras em slide com
menos texto e 50% em slide com mais texto, haja vista que 21% dos arquivos estudados
apresentavam mais de 30 palavras em seu slide com menos texto, 47% empregaram mais de
30 palavras em seu slide com mais texto, sendo que 6% dos slides com menos texto e apenas

3% dos slides com mais texto apresentam menos de 20 palavras. O emprego de texto de forma
demasiada conforme o exposto é desaconselhado pela teoria, pois torna a aula mais monótona
do que a tradicional aula expositiva (WECKER, 2012).
Ainda nesta categoria, analisou-se a quantidade de slides com marcadores e a média
marcadores por slide conforme figuras abaixo:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Outro fator que se mostrou distante da recomendação teórica é o emprego adequado de
marcadores ou bullet points. Um total de 98% aplicou marcadores em mais de 7 slides de sua
apresentação, e 2% aplicaram mais de 5 marcadores por slide. Sendo 95% das apresentações
apresentaram mais que 3 marcadores por slide. O exagero no uso de marcadores evidencia
apresentações padronizadas, e com pouca margem a inovação e distribuição criativa de
conteúdos.
Outra categoria considerada foi à estrutura do slide. E neste segmento analisaram-se
cores de letra e fundo, desenho de fundo, contraste e distribuição de conteúdo, conforme
representações abaixo:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Holzl (1997), salienta que, as cores precisam manter-se durante toda a apresentação,
evitando-se a mistura e a mudança brusca do padrão de cores. Pode-se observar que a maioria
dos slides utilizou cores padrão preto e branco, nas letras, em suas apresentações, 67% as
demais apresentavam cores de letras que dificultavam a visualização dos textos.
Em relação às cores de fundo, analisadas quanto à: fundo padrão, fundos diferentes
com cores não usuais, porém com aspectos positivos, fundos diferentes que dificultavam a
visualização e fundos exagerados, pôde-se perceber, que a maioria também apresentou
utilização em conformidade com as recomendações, 88% das apresentações utilizaram fundos
padrões, seguido de 3% com fundo diferente, porém apropriado; 9% com fundo diferente,
porém com visualização difícil.

Ainda nesta categoria, analisou-se o desenho de fundo, o contraste e a distribuição do
conteúdo por slide conforme figuras abaixo:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.
Analisaram-se os desenhos de fundo seguindo os seguintes critérios: fundo liso,
fundos diferentes, porém com formatos apropriados em relação ao tema, fundo padrão do
Windows e fundos decorativos com muitos elementos, prejudicando a visualização. Desse
modo, pode-se concluir que a maioria apresentou utilização em conformidade com as
recomendações, em 71% das apresentações utilizaram fundos sem padrões, seguido de 18%
com desenho de fundo diferente, porém apropriado e 11% com desenho de fundo diferente,
porém com visualização difícil.
Em relação ao contraste os documentos apresentaram bom contraste, principalmente
em reflexo do uso conservador de cores de letra e fundo, e desenho de fundo. E em
consonância 10% bom contrate forte diferenciação entre os elementos e 85% das
apresentações apresentaram contraste mediano, ou seja, não interfere na leitura, mas também
não contribuem, 5% apresenta contraste ruim, elementos e cores se misturam dificultando a
leitura.
No que tange a distribuição do conteúdo apenas 3% distribuíram o conteúdo de forma
padrão, isto é, título superior e texto logo abaixo; texto à esquerda e imagem à direita e uso
expressivo de marcadores, 91% distribuíram o conteúdo de forma inteligente diversificaram
seguindo os princípios estéticos apontados por Lee e Booling (1999), e 6% apresenta o
conteúdo de forma bagunçada (informações jogadas sem uma sequência lógica, dificultando o
entendimento).
A seguir, apresentam-se os principais resultados referente às imagens, que foram
analisados nas perspectivas: ocorrência e qualidade da imagem:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

No que diz respeito às imagens nas apresentações em power point, é necessário que o
conceito já tenha sido construído para que a imagem possa representá-lo (ROSA, 2000). As
imagens associadas ao conceito apresentado em sala de aula reforçam o aprendizado, através
das associações feitas pelos alunos. Porém, de acordo com as apresentações observadas, podese perceber que esse é um recurso que poderia ser mais bem explorado pelos docentes em
suas apresentações. Em concordância com a literatura apenas 26% das apresentações contem
imagens e 74% dos pesquisados decidiram pela não inserção de imagens em seu arquivo, o
que evidencia certa pobreza nas abordagens (MORENO; MAYERS, 2002).
Em relação à qualidade dessas imagens, que foram classificadas em boa, mediana e
baixa resolução, os resultados foram os seguintes: 18% possuem resolução mediana, 39%
apresentam boa resolução e 43% apresenta baixa resolução, as imagens eram pequenas e não
apresentavam boa resolução. Desta forma, as imagens não desempenharam corretamente sua
função de contribuir para retenção da atenção e interesse dos acadêmicos (HOLZL, 1997;
TUFTE, 2003; MAYERS, 2001).
Ainda nesta categoria, analisou-se a seleção e tamanho da imagem por slide conforme
figuras abaixo:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nas apresentações com imagens, que corresponde 55% do total estudado, 17%
aplicaram imagens da própria ferramenta ou do estilo clipart, 17% usam imagens repetidas e
77% usam imagens novas de aspecto inovador. 59% das imagens a serem projetadas eram
pequenas, e não ocupavam o slide adequadamente. Desta forma, as imagens não
desempenharam corretamente sua função de contribuir para retenção da atenção e interesse
dos acadêmicos (HOLZL, 1997; TUFTE, 2003; MAYERS, 2001).
Além das imagens, outros elementos como gráficos, quadros e tabelas também foram
avaliados, conforme explanação a seguir:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Gráficos, tabelas e quadros devem ter boa resolução, tamanho e relação com o
conteúdo para que possam dessa forma contribuir com o aprendizado dos discentes.
Observando esse critério foi possível concluir que, 60 % dos docentes têm utilizado esse
recurso em suas apresentações.
Em relação à qualidade, verificada quanto à resolução e contraste da imagem do
gráfico, tabela ou quadro, em boa, mediana e baixa, 22% de seus gráficos e tabelas foram
considerados de boa resolução, 18% com resolução mediana e 60% com visualização ruim
com distorção aparente.
Ainda nesta categoria, analisou-se a relevância e tamanho dos gráficos, tabelas e
quadros conforme figuras abaixo:

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Foi possível observar um índice relevante da relação dos gráficos, tabelas e quadros
com os temas abordados, essa relação foi estabelecida, seguindo os seguintes critérios: relação
forte, mediana e baixa ou sem relação. Das apresentações estudadas 56% dos itens possuíam
relação com o conteúdo.
Outra categoria a ser avaliada diz respeito ao tamanho desses itens, os mesmos foram
classificados em grande, médio e pequeno. As apresentações com gráficos, tabelas e quadros
grandes, possibilitando boa visualização totalizaram 19% e 15% das apresentações foram
compostas por imagens de tamanho normal, seguidas de 66% apresenta os itens em tamanho
pequeno.
Também se apresenta o estudo de animações e transição de quadros, no que tange sua
aplicação e relevância, os resultados são apresentados nas figuras 22, 23 e 24.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.
A utilização da animação entre slides foi categorizada conforme os seguintes critérios:
utilização de transições adequadas (simples e leve), utilização de transições inadequadas
(bruscas, que tiram a atenção), não utilização de transição e formato de arquivo não permite
verificar. Romani e Traina (2009) afirmam que o uso de animação pode ser útil para chamar a
atenção dos espectadores, porém em excesso torna a apresentação pesada e cansativa. As
animações foram classificadas quanto à utilização moderada, excessiva, não utilização e
impossibilidade de verificação, devido ao formato do arquivo. A utilização de animação de
forma adequada foi verificada em 88%, enquanto que a aplicação inadequada atingiu apenas
8%. A transição de slides, assim como as animações, mostrou-se eficiente em 88%, e em
apenas 2% foi aplicada equivocadamente. Contudo, 10% optaram pela não transição. No
quesito relevância, classificado em adequado e enfeite (quando não tem ligação com o
conteúdo), observou-se que a maioria 88% das apresentações foi considerada adequada, e
16% não tem ligação com o conteúdo contrariando as recomendações dos especialistas
(MORENO; MAYER, 2002; BERK, 2012).
A interação com som e vídeos está representada pelas figuras 25, 26 e 27, e expressam
a aplicação e relevância destes itens nos documentos analisados.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.
Em relação ao som, 100% das apresentações não fazem uso desse recurso e 33%
apresentaram vídeos em sua estrutura. Com relação à relevância dos vídeos utilizados,
classificados em: utilização adequada para reforçar o interesse do aluno, utilização sem
conexão com o tema ou propósito do estudo e não se pode verificar o conteúdo do vídeo, por
falta de link com o vídeo original. Foi observado que em 29% dos vídeos foram considerados
adequados às apresentações, 6% não apresentou nenhuma conexão com o conteúdo e 65%
não se pode verificar o conteúdo do vídeo, por falta de link com vídeo original.
Por fim, avaliou-se a utilização das apresentações com experiências de interação e não
apenas exposição e projeção do conteúdo, conforme representado pelas figuras 28, 29 e 30.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.
Foi observado se havia ou não perguntas nas apresentações de forma a estimular a
participação, e concluiu-se que 38% das apresentações utilizaram de perguntas para estimular
o aluno e apenas 36% dos docentes fazem uso de imagens, vídeos ou músicas com o objetivo
de provocar uma discussão inicial.
Por fim, pode-se notar em relação à utilização do bom humor nas apresentações que,
em todas as apresentações analisadas não há evidências de utilização de humor, exceto 4%
apresentam evidências de humor de mau gosto.
Após detalhados todos os resultados encontradas nos documentos dos professores do
curso de Administração de uma IES do Oeste do Paraná, ficam evidentes as deficiência dos

documentos, e a grande oportunidade de melhoria e aperfeiçoamento deste material, conforme
se destaca no próximo tópico.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa procurou estudar como o sliderware tem sido estruturado por
professores do curso de graduação em administração de uma IES no Paraná.
O sliderware deve ser visto como uma ferramenta auxiliar a serviço de professores. Os
resultados, na educação formal, advindos de seu emprego são dependentes da forma como é
empregado. Isso significa dizer que tal recurso deve ser usado para favorecer “as ações
conjuntas de professores e alunos em busca da aprendizagem” (MASETTO, 2000, P. 163) e
não para eliminá-las. Por mais rico que seja esse recurso, jamais deverá substituir a presença e
ação do docente.
Assim, diante desse parâmetro, procurou-se estudar a construção dessas apresentações
considerando variáveis importantes: texto, design (estrutura), imagem, gráficos, tabelas e
quadros, animações e transcrições, vídeo e som e didática.
Como principais resultados da pesquisa os slides das disciplinas do curso de
Administração da IES em estudo são apresentadas a seguir.
Em relação aos textos foi possível observar que a maior parte das disciplinas
analisadas o tamanho dos textos não correspondem ao mínimo recomendado, sendo menores
que 32 para títulos e menores do que 24 para o corpo do texto recomendado por Holzl (1997).
Com relação à fonte e número de palavras a maior parte dos slides em estudo apresentou fonte
não serifadas conforme indicação dos autores estudados. No entanto utilizam exageradamente
marcadores.
No que tange as cores pode-se observar que a maioria das disciplinas utilizou as cores
padrão preto e branco, nas letras, em suas apresentações. No que tange desenhos pode-se
concluir que a maioria apresentou utilização em conformidade com as recomendações.
As apresentações analisadas mostram que o fator surpresa, que diz respeito à
utilização de imagens inovadoras, não está sendo suficientemente explorado nas
apresentações.
Em relação ao som 100% das apresentações de todas as disciplinas, não fazem uso
desse recurso e 67% não faz uso de vídeos em suas apresentações.
Com relação às estratégias de interação com o discente, a maior parte dos documentos
não possui perguntas, não promovem a discussão e a troca de idéias e também não utilizam
humor.
Nesse sentido percebe-se que falta aos professores capacitação para o emprego
pedagógico do sliderware. Esse conhecimento é importante e necessário, porque é por meio
dele que o professor terá condições de identificar as potencialidades e limitações das
apresentações, a fim de criar ambientes promovedores da aprendizagem (SAMPAIO e LEITE,
1999).
As limitações desta pesquisa são evidenciadas pela fragilidade na coleta, pois os
arquivos foram adquiridos através de um espaço virtual, no qual se pode ter a ausência de
arquivos pertinentes, caso o professor não os inclua no ambiente supracitado. Em adição, as
análises realizaram-se apenas no âmbito documental, não se estudando o uso e aplicação deste
pelo docente.
Antes de concluir o assunto parece ser pertinente dizer que esta investigação poderá
servir de subsídios para novas pesquisas nesta área, uma vez que o assunto é de interesse de
educadores e pessoas que se preocupam com a educação, até porque tal assunto foi pouco
estudado, principalmente no Brasil. Seria também relevante que o professores e pesquisadores
reaplicassem a investigação com maior amplitude e profundidade a fim de verificar a eficácia
do PowerPoint sobre a construção da aprendizagem do estudante.
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