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Introdução

A internet está presente atualmente na vida da 
maioria das pessoas, tornando o acesso ao seu conteúdo 
uma importante fonte de informação ao mesmo tempo 
em que auxilia no processo de construção do 
conhecimento. Novas possibilidades têm sido 
introduzidas à área educacional devido à presença, 
cada vez maior, de microcomputadores nas instituições 
de ensino, e a consolidação da Internet como um 
importante meio de informação e comunicação.

Vivemos em uma época que se caracteriza por 
inúmeras mudanças, exigências e desafios, um 
progresso sem precedentes observa-se hoje na ciência e 
tecnologia. Rápidos avanços têm sido observados nas 
áreas mais diversas, gerando novos desafios para o 
ensino, uma vez que não basta ensinar o que é
conhecido, tendo em vista que a internet possibilita ao 
aluno esclarecer suas dúvidas em tempo muito curto, 
quer seja na forma de textos, vídeos ou imagens [1].
Essa tecnologia contribui significativamente na 
interação entre professor-aluno, e aluno-aluno.
enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem,
graças aos inúmeros recursos de multimídias 
disponíveis.

Os recursos audiovisuais podem reduzir bastante o 
problema do verbalismo, ao colocar o aluno em contato 
com a realidade ou com uma cópia dessa realidade [2].

É importante ressaltar que a construção do 
conhecimento é um processo muito mais complexo que 
a simples recepção de informação, necessitando-se que 
as informações obtidas sejam internalizadas, 
relacionadas com conhecimentos anteriores, bem como 
que se possa estabelecer uma interação com outras 
pessoas que partilham do mesmo interesse [3, 4]

Este trabalho objetiva refletir sobre a utilização e 
importância de recursos audiovisuais como auxílio 
educacional para alunos da disciplina Técnica 
Cirúrgica Veterinária do Curso de MedicinaVeterinária 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Material e métodos

Como recurso didático auxiliar para as aulas teóricas da 
disciplina Técnica Cirúrgica Veterinária, foram utilizados 
arquivos de vídeo em apresentações do Microsoft Office 
PowerPoint 2007 no formato de Arquivo de Áudio/Vídeo 
do Windows Media Player. 

Os arquivos estavam sendo disponibilizados em sites da 
internet, com seu conteúdo voltado para o estudo da 
Medicina Veterinária especialmente para a área cirúrgica e 
abrangiam assuntos relacionados às técnicas cirúrgicas
utilizadas na prática médica veterinária de um modo geral.

Os vídeos, após serem analisados e reeditados com 
auxílio do programa Windows Movie Maker, foram
exibidos em curtos trechos, os quais, intercalados com a
mediação dos professores, promoveram sua
contextualização durante as aulas ministradas, 
sedimentando o conhecimento transmitido pelos 
professores a medida que o conteúdo da disciplina foi
passado aos alunos ao longo do período letivo.

A atividade foi realizada com alunos do sexto período
do curso de Medicina Veterinária da UFRPE durante o 
primeiro semestre do ano de 2009.

Resultados, Discussão
Como resultado da utilização dos vídeos enquanto 

recurso audiovisual nas aulas teóricas da disciplina Técnica 
Cirúrgica Veterinária, observou-se uma maior interação 
entre os alunos e professores, um melhor desempenho nas 
aulas teóricas e práticas, bem como maior interesse pelos 
assuntos relacionados ao conteúdo visto em sala de aula, 
por parte dos alunos, durante o decorrer do semestre.

Esse resultado confirma o que diz o construtivismo,
teoria que acredita que a realidade é construída pelo 
aprendiz, baseado em suas experiências [5]. Para que um 
ambiente de ensino seja construtivista, é fundamental que o 
professor conceba o conhecimento sob a ótica levantada 



por Piaget, ou seja, que todo e qualquer 
desenvolvimento cognitivo só será efetivo se for 
baseado em uma interação muito forte entre o sujeito e 
o objeto [6].

Diversos autores têm considerado que a presença do 
vídeo na escola guarda uma série de possibilidades 
como elemento de atração ou de reforço do interesse do 
aluno, despertando a sua curiosidade e motivando-o 
[7]. A quebra de ritmo que altera a rotina da sala de 
aula, adiversificação das atividades ali realizadas [8] e 
a expectativa de que “alguma coisa diferente vai 
acontecer” [9], são algumas delas. 

O uso de vídeos na contextualização, mediado pelo 
professor, pode promover o engajamento dos alunos, a 
assimilação de conceitos e a construção de significado 
ao aprendizado. Os recursos audiovisuais (televisão, 
cinema, computador , vídeo e outros) compõem uma 
gama de materiais que podem e devem, ser utilizados 
em salas de aula pelos professores. Pelo fato de não ser 
considerado um método “convencional” de ensino, o 
audiovisual altera a rotina da aula, permitindo 
diversificar as atividades a serem realizadas, sendo 
utilizado como motivador da aprendizagem [8].

Ao professor cabe o papel de potencializar a ação 
desses recursos, atualizando-se e incorporando novos 
métodos de ensino às suas práticas docentes [8].
A linguagem audiovisual permite a formação de novos 
conceitos por parte dos alunos, provocando o interesse 
e a internalização de conceitos que, se expressos com o 
formalismo das definições científicas, seriam 
incompreensíveis [10].

Por meio de um filme/vídeo o educando compreende 
de maneira sensitiva e não apenas cognitiva. Ao assistir 
um filme/vídeo, além da transmissão de conteúdos, 
ocorrem vivências de todos os tipos: emoções, 
sensações, atitudes, ações, conhecimentos etc. 
Filmes/vídeos criam tendências e têm maior impacto 
em gerações mais jovens do que qualquer outra mídia, 
além de poder despertar maior interesse em temas 
científicos [11].

Parra e Parra [2] observam que os recursos 
audiovisuais bem planejados, produzidos e utilizados 
podem despertar, de modo superior a mera exposição 
oral, a atenção dos alunos e manter seu interesse por 
mais tempo e, como afirma Kieffer [12], proporcionam 
uma base concreta nos exemplos, para que se cumpra o 
processo de compreensão e reflexão dos alunos.

Tendo em vista que o curso de Medicina Veterinária 
é altamente dinâmico, envolvendo aulas práticas com 
animais, bem como aulas teóricas dentro da sala de 
aula, observou-se que a utilização de recursos 
audiovisuais facilita a explanação sobre diferentes 
assuntos, estimula a criatividade dos alunos, aumenta a 
assimilação dos conteúdos ministrados e otimiza a 
relação entre professor-aluno, de forma que as aulas 
tornam-se mais interessantes e motivadoras, 
favorecendo assim uma melhor fixação do conteúdo
por parte do alunado..
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