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Introdução

  A popularização da Internet e o custo reduzido das 
filmadoras e máquinas digitais conferiram às pessoas a 
possibilidade de produzir e distribuir o próprio material 
audiovisual. Acredita-se que tal processo coloca a
disposição do professor um recurso barato, acessível e 
com potencial para dinamizar as atividades didático-
pedagógicas. Por isso, multiplicaram-se os programas 
de incentivo ao uso do vídeo em sala de aula, passando 
a constar, inclusive, como política estratégica para 
superar o descompasso da escola em relação ao 
monumental avanço dos meios de comunicação de 
massa que se operava fora dela. [2]
   A utilização de programas de vídeo como 
instrumento didático depende de uma análise 
competente do material disponível. A utilização de fitas 
de vídeos pré-gravadas, visionadas, avaliadas e 
selecionadas torna possível uma escolha consciente, 
por parte do professor ou equipe de professores, dos 
programas de TV ou filmes que atendam aos objetivos 
do planejamento educacional [3].
   As estratégias de ensino devem favorecer uma
aprendizagem que integre vários sentidos: imaginação, 
intuição, colaboração e impactos emocionais. Os 
aspectos estéticos, tais como a fotografia, o filme, a
música, a dança, o teatro, a literatura e as artes plásticas 
agregam uma sofisticação à relação ensino-
aprendizagem, visto que proporcionam a vivência e a
interatividade, conectando sentidos, sentimentos e 
razão [6]
   O vídeo está totalmente ligado à televisão e a um 
contexto de lazer, que passa imperceptivelmente para a 
sala de aula. Video, para muitos dos alunos, significa 
descanso e não "aula", o que modifica a postura e as
expectativas em relação ao seu uso. Faz-se necessário
aproveitar essa expectativa positiva para atrair o aluno 
para os assuntos do planejamento pedagógico [3].   
  Esse recurso didático traz uma forma multilinguística 
de superposição de códigos e significações, 
predominantemente audiovisuais, apoiada no discurso 
verbal-escrito, partindo do concreto, do visível e do 

imediato [3]. A linguagem audiovisual desenvolve 
múltiplas atitudes perceptivas, pois solicita 
constantemente a imaginação [4].
   Kaplún [5] identifica esta abordagem instrumental 
dos meios  de comunicação como um processo de 
transmissão de informações a serem memorizadas.
   A pesquisa de Cinelli [1] mostrou que a 
aprendizagem com o vídeo como ferramenta didática é 
considerada pela maioria absoluta dos professores 
(mais de 90 %), como sendo significativa.
   Davel, Vergara e Ghadiri [7] citam diversas 
experiências de sucesso com a utilização do vídeo no 
processo de ensino e a aprendizagem. 
   O programa Windows Movie Maker (WMM) é uma 
aplicação simples de edição de vídeo incluída no 
sistema operativo Windows XP com a qual é possível 
importar segmentos de vídeo, analógicos ou digitais, 
cortá-los, ordená-los, acrescentar legendas, transições e 
outros efeitos e, no final, gravar o resultado num 
ficheiro que possa ser enviado por e-mail ou gravado 
no disco do computador, em CD ou DVD [8]. Com 
uma lógica de funcionamento semelhante às pastas do 
Windows XP, este software de edição de vídeo da 
Microsoft possibilita diversas opções pedagógicas 
interdisciplinares. Dramatizar situações históricas e 
registrar processos de pesquisa, são alguns dos
exemplos de sua utilização[8].
   Como as aulas práticas de obstetrícia dependem da 
casuística ser compatível com os horários de aula, o 
que não ocorre com bastante freqüência, objetivou-se 
neste trabalho a produção e edição de um vídeo 
didático de cesariana em égua, filmado e editado pela 
monitora da disciplina de Obstetrícia Veterinária, para 
apresentá-lo aos alunos da disciplina, visando ampliar a 
compreensão e aprendizagem dos mesmos, observando 
através do vídeo o que ocorre no processo real.

Material e métodos

Os materiais utilizados para a confecção do vídeo
foram uma máquina fotográfica digital, um cabo com 



entrada USB, um computador  e o programa de edição 
de vídeos Windows Movie Maker.

A cirurgia foi filmada em uma aula prática, que foi 
realizada pelos professores com auxílio dos monitores 
das cadeiras de Obstetrícia e Ginecologia Veterinária. 
A cirurgia ocorreu no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco .

Enquanto a monitora realizava as filmagens, os 
professores da disciplinas realizaram as cirurgias 
seguindo todas as técnicas e facilitando a visualização 
para que todos os passos fossem bem compreendidos.

O vídeo gravado foi posteriormente editado 
utilizando o programa Windows Movie Maker (Figura 
1), visando: retirar artefatos de técnica, como ruídos, 
imagens distorcidas, tremidas ou sem foco; diminuir o 
tempo do vídeo e utilizar legendas para maior 
entendimento dos alunos. Após a edição do vídeo este 
foi apresentado em sala de aula (Figura 2), para auxílio 
da aula teórica de cesariana e posteriormente 
disponibilizado aos alunos. 

Resultados e discussão

A aula de cesariana tem o conteúdo teórico, já a 
parte prática depende da casuística do hospital 
veterinário. Quando as cesárias ocorrem, nem sempre 
coincidem com as horas das aulas, e os alunos não tem 
muitas vezes, durante o período que cursam a 
disciplina, a chance de acompanhar uma cirurgia como 
esta. 
   As cesarianas realizadas no Hospital Veterinário da 
UFRPE, na área de grandes animais, geralmente são 
nas espécies de ruminantes, sendo rara a ocorrência 
desta cirurgia em égua. Com isto este vídeo 
proporcionou aos alunos o acompanhamento de como 
ocorre uma cesariana em égua, de uma forma mais 
próxima a realidade, vendo passo a passo, facilitando a 
compreensão e ampliando seus conhecimentos.

O processo de edição dos vídeos consistiu em 
buscar colocar as cenas em uma ordem lógica inserindo 
as informações necessárias para torná-lo de mais fácil 
entendimento e interessante.

Os resultados obtidos com o trabalho foram uma 
melhor interação na aula, maior clareza e compreensão 
do assunto pelos alunos .

Concluiu-se com este trabalho que a utilização do
vídeo de cesariana em égua, utilizado  na disciplina de 
Obstetrícia Veterinária, foi extremamente importante 
para os alunos, pois o método empregado facilitou  o
aprendizado dos alunos, pois acompanharam a cirurgia 
observando tudo o que ocorre na prática realmente.
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Figura 1 Produção do vídeo utilizando o programa Windows Movie Maker.

Figura 2 Alunos assistindo ao video.


