
 
 

Tradução em tempo real 

em apresentações ao vivo 
Comparando como o Microsoft PowerPoint e o Google Slides tornam os materiais de aprendizagem 

acessíveis para alunos de inglês com a tradução em tempo real. 
 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é avaliar a eficácia integrada e a 
capacidade das ferramentas de apresentação digital para 
traduzir apresentações faladas em tempo real usando o 
sistema operacional Microsoft Windows* 11 e Google 
Chrome* (por exemplo,  
a solução Chromebook*) – os dois sistemas operacionais 
mais comuns no ensino fundamental  
e médio. 

Principais constatações 

1. As soluções Microsoft 365, como o Microsoft PowerPoint*, 
incluem apresentações ao vivo,  
um recurso que permite que os espectadores  
se conectem à apresentação e selecionem um  
idioma de tradução para a fala do apresentador  
que gera transcrição em tempo real no idioma escolhido. 

2. O Google Slides* não inclui transcrição nativa além do 
inglês. Os usuários devem abrir várias janelas – uma para 
o Slides e outra para o Google Tradutor* – para 
aproximar a tradução falada em tempo real.  

3. Tanto as apresentações ao vivo no PowerPoint quanto no 
Google Slides permitem que os alunos acessem  
a apresentação usando qualquer dispositivo móvel, usando 
um link abreviado, enquanto a apresentação ao vivo 
adiciona a capacidade extra de simplesmente digitalizar um 
código QR para acessar materiais de aprendizagem. 

4. As traduções autoseletivas fornecidas pelas 
apresentações ao vivo no PowerPoint permitem maior 
escolha e um nível mais alto de acessibilidade integrada 
do que a solução de tradução combinada do Google 
Slides e Tradutor.  

 

Conclusão 

Ao proporcionar aos alunos a capacidade de selecionar seu 
próprio idioma de tradução diretamente na mesma 
apresentação do PowerPoint que o professor, a 
Apresentação ao Vivo do PowerPoint oferece aos 5 
milhões de alunos de inglês nas escolas de ensino 
fundamental e médio dos EUA uma solução simples e 
robusta que lhes dá acesso ao aprendizado em mais de 50 
opções de idioma. Embora o equivalente do Google 
Workspaces for Education*, o Google Slides, ofereça 
transcrição integrada, a ferramenta de legendagem é 
limitada ao inglês, que, embora útil para representar a 
instrução falada, não atende às necessidades de tradução 
dos ELLs, representando cerca de 10% das escolas 
americanas.1 

Considerando o crescimento contínuo da população  
de alunos de inglês nas escolas de ensino fundamental e 
médio dos EUA, é fundamental que os sistemas escolares 
forneçam aos educadores e alunos as ferramentas e os 
recursos necessários para remover barreiras e ajudar a 
aumentar o acesso a materiais de aprendizagem. A 
Apresentação ao Vivo do PowerPoint oferece serviços de 
tradução inigualáveis. 

 
 

1Fonte: National Education Association 
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