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Introdução

A pedagogia audiovisual é uma metodologia de 
informação, educação e capacitação popular 
estruturada a partir da linguagem audiovisual e criada 
para o desenvolvimento sustentável. Faz uso de 
sistemas de produção e reprodução de mensagens, 
optando pelo vídeo: um instrumento adequado, 
econômico, flexível e versátil para essas necessidades; 
um instrumento que oferece grande autonomia no 
processo de produção de mensagens, além de ser 
bastante racional na relação entre inversão e resultados 
[1].

As imagens do vídeo são imagens da realidade, mas 
não a própria realidade. Portanto, a produção de 
mensagens audiovisuais exige a realização de um 
trabalho consciente e deliberado sobre a realidade, que 
deve ser transformada em imagens e sons capazes de 
levar ao interlocutor um conjunto de informações, um 
conjunto de dados educativos, e um conjunto de 
elementos de capacitação [1].

O potencial educativo do vídeo foi desde cedo 
reconhecido por muitos. Porém, restrições tecnológicas 
e de utilização têm limitado, ou talvez apenas adiado, a 
concretização desta visão. Atualmente existe uma 
necessidade social e econômica para a tecnologia da 
educação. A educação e os sistemas de ensino 
tradicionais foram concebidos para dar resposta às 
necessidades de uma sociedade industrial, a nova 
sociedade da informação necessita de pessoas que 
aprendam e se adaptem depressa. O conceito de 
aprendizagem contínua, ao longo da vida, será uma 
necessidade primordial e um agente de mudança 
essencial no próximo século [2, 3, 4]. O acesso global à 
informação e à tecnologia altera a relação entre as 
pessoas e o conhecimento, e sugere novas formas de 
suportar atividades de aprendizagem. Um número 
significativo de avanços tecnológicos está a tornar mais 
fácil o acesso, armazenamento e transmissão do vídeo. 

Além disso, as novas tendências para a convergência e 
integração dos media estão também a transformar o 
vídeo num meio dominante. Neste contexto, está a 
tornar-se mais relevante a compreensão do modo como 
se pode fazer um uso eficaz do vídeo no suporte à 
aprendizagem.

Para questionar e promover uma crítica construtiva 
do ensino tradicional necessita-se um enfoque, nas 
gravações em vídeo e nas discussões com o grupo 
(professores e alunos), aspectos especiais de uma aula 
como o relacionamento professor-aluno, o trabalho em 
grupo, o tipo de raciocínio que um dado material 
didático desperta, as concepções espontâneas que 
aparecem quando os alunos resolvem um problema, a 
importância de utilizar o erro para a construção do 
conhecimento ou mesmo os preconceitos dos 
professores [5]. 

Sempre deve ser evidenciado que o ensino é mais do 
que um conjunto de elementos justapostos, e constitui 
uma estrutura dotada de certa coerência na qual cada 
um dos elementos vem apoiado pelos restantes [6]. 

O objetivo deste trabalho é contribuir para a 
compreensão das aulas, através da utilização eficaz do 
vídeo na educação, visto que descrevem e discutem os 
aspectos envolvidos na teoria e prática dos diversos 
assuntos abordados na disciplina. 

Material e métodos

As aulas são realizadas no Departamento de 
Medicina Veterinária da UFRPE, nas terças, das 7 às 9 
horas e quartas-feiras, das 7 às 10 horas (Turma SV1).  
Nas quartas, das 13 às 15 h e quintas-feiras, das 15 às 
18 horas (Turma SV3).

O projeto viabilizou a introdução de novas 
tecnologias de informação e comunicação na sala de 
aula, centrada em conteúdos produzidos pelos próprios 
professores e monitores, destacando que o objetivo 



principal é preparar os alunos para a prática vivenciada em sala de aula, por meio dos vídeos. 

Para isso utilizou-se a filmagem com câmera digital, 
posterior edição dos vídeos e apresentação em sala de 
aula com uso de computador e projetor de imagens.

Foi filmado todo conteúdo prático como, por 
exemplo, coleta e processamento de fluido ruminal, 
sangue, urina e líquidos cavitários, complementando, 
desta forma, os ensinamentos teórico, uma vez que não 
é possível, muitas vezes, a execução da parte prática 
por necessitar da manipulação de animais, 
desrespeitando assim a Ética e Bem-Estar Animal, 
inerentes à profissão.

As filmagens foram realizadas na Clínica de 
Pequenos Animais do Hospital Veterinário da UFRPE, 
assim como na Clínica de Grandes Animais e no 
Laboratório de Patologia Clinica Veterinária.A edição 
foi feita no Windows Movie Maker, salvo em formato 
de filme (WMV) e anexado ao Microsoft Office Power 
Point, para posterior apresentação em sala de aula.

Resultados

Observou-se que os discentes não tiveram dificuldades 
em responder questões abordadas durante as aulas e 
nos testes, tendo a média geral das turmas aumentado. 
Este resultado representa um bom conhecimento na 
área da Patologia Clínica Veterinária, o que é de 
fundamental importância para maior exatidão 
diagnóstica e para a formação de todos os médicos 
veterinários.

Em relação ao aproveitamento nas aulas, houve um 
aumento do interesse dos alunos uma vez que passaram 
a conhecer a prática mesmo que não houvesse 

atendimento direto aos animais, permitindo aos discentes a 
oportunidade de vivenciar os casos clínicos.

Na aula de análise de fluido ruminal, por exemplo, onde 
a obtenção do material sem indicação clínica pode causar 
injúrias ao animal, o vídeo demonstra perfeitamente o 
procedimento de coleta e também a conduta laboratorial no
processamento da amostra. 

Conclui-se que a produção de Vídeo Didática Digitais
como forma de expressão mostrou-se um eficiente recurso 
didático na formação dos alunos no que diz respeito à 
motivação e colaboração dos participantes nas atividades.

A produção de vídeo aumentou o sentido crítico dos 
alunos em formação inicial quanto a este tipo de utilização 
do vídeo e lhes proporcionou o estudo do tema proposto de 
forma mais prática e divertida. 
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