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Introdução

Os avanços tecnológicos ocorridos nos últimos 
tempos possibilitaram a ampliação dos recursos 
didáticos utilizados em sala de aula como forma de 
estimular e enriquecer o processo ensino aprendizagem. 
Um das ferramentas de maior impacto na atualidade 
são os vídeos educativos. De acordo com estudo 
realizado por Cinelli [1], 90% dos professores 
entrevistados considera o vídeo uma poderosa 
ferramenta de aprendizagem.

O vídeo é um recurso pedagógico que reúne ao 
mesmo tempo palavras, imagens em movimento e sons. 
Segundo Moran, ele se constitui em uma forma 
multilinguística de superposição de códigos e 
significações, predominantemente audiovisuais, 
apoiada no discurso verbal-escrito, partindo do 
concreto, do visível e do imediato [2]. A linguagem 
audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas, 
pois solicita constantemente a imaginação [3]. Dessa 
forma, a utilização de vídeo como recurso didático ao 
mesmo tempo em que pode enriquecer a participação 
do professor, fazendo o papel de interlocutor entre o 
mesmo e os alunos, torna a aula mais atrativa ao 
público alvo, se comparada à maioria das aulas
convencionais.

Apesar das muitas vantagens de sua utilização, 
apontadas por Cinelli [1] como, por exemplo, o fato do 
professor poder manuseá-lo como se “folheasse um 
livro” e a possibilidade de interferir no ritmo (avanços, 
recuos, repetições, pausas), há, entretanto, a dificuldade 
de encontrar um vídeo com cenas ou conteúdo que se 
adéqüe ao conteúdo da aula que será ministrada.

O vídeo apresenta relação direta com a televisão e a 
um contexto de lazer, que passa imperceptivelmente 
para a sala de aula. Na medida em que é interpretado 
pelos alunos como descanso e não “aula” gera nos 
mesmos uma expectativa positiva que deve ser 
aproveitada para os assuntos do planejamento 
pedagógico [2].   

Diante da importância da utilização de vídeos como 
recurso didático no reforço às metodologias de 
aprendizagem, e da escassez dos mesmos nas 
Instituições de Ensino, constata-se a necessidade de 

produzi-los, adequando-os ao conteúdo programático 
das disciplinas a serem administradas.

O objetivo deste trabalho é descrever a produção 
de vídeos didáticos em formato digital, filmados 
durante as aulas práticas de Obstetrícia Veterinária, 
abordando diferentes técnicas de realização de 
cesarianas na espécie bovina.

Material e métodos

Os materiais utilizados para a confecção dos vídeos 
foram: máquina fotográfica digital, cabo com entrada 
USB, e computador de uso pessoal.

O programa utilizado para as posteriores edições 
dos vídeos foi o Windows Movie Maker.

As cesarianas foram filmadas durante os 
procedimentos de rotina do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco e durante 
as aulas práticas da disciplina Obstetrícia Veterinária.

As filmagens foram realizadas pela monitora da 
disciplina durante as cirurgias executadas pelos 
professores da Área de Reprodução Animal. Os vídeos 
capturados foram posteriormente editados, tornando-os 
mais objetivos e didáticos quanto ao conteúdo da 
disciplina. O vídeo pronto foi apresentado aos alunos 
durante aula teórica da disciplina.

Resultados e discussão

A disciplina de Obstetrícia Veterinária além do seu 
conteúdo teórico necessita de material para aulas 
práticas, que depende em sua maioria da casuística do 
Hospital Veterinário. No assunto cesariana de animais 
de produção há uma relativa escassez de casos e 
quando estes ocorrem, nem sempre coincidem com as 
horas das aulas. Para suprir estas deficiências e também 
para abordar o tema de forma mais abrangente é 
necessário recorrer a outras formas de ensino.

As cesarianas realizadas no Hospital Veterinário da 
UFRPE, na área de grandes animais, geralmente são 
nas espécies de ruminantes, mas não é possível 
demonstrar todas as técnicas viáveis de uma só vez. O
vídeo foi produzido para proporcionar aos alunos o 



acompanhamento das possíveis técnicas que podem ser 
empregadas para realizar a cesariana em ruminantes. A 
apresentação é feita de uma forma mais próxima a 
realidade, acompanhando o passo a passo, facilitando a 
compreensão e atendendo os requisitos propostos por 
Moran [2].

A partir da exposição do vídeo, os alunos 
apresentaram uma melhor interação na aula, 
compreendendo com mais facilidade os procedimentos 
realizados.

Concluiu-se que a utilização do vídeo sobre 
técnicas de cesariana em ruminantes, utilizado na 
disciplina de Obstetrícia Veterinária, foi um material 
didático extremamente importante para o aprendizado 
dos alunos, aproximando a teoria da prática.
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                    Figura 1. Imagem do programa Windows Movie Maker utilizado para a realização das edições dos vídeos.

                                        

                                        Figura 2. Imagem obtida durante a apresentação didática do vídeo digital.


