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Introdução

A produção de vídeos digitais de curta duração 
tornou-se uma atividade muito utilizada na atualidade. 
Páginas que permitem assistir e/ou disponibilizar vídeos 
estão entre as mais acessadas na Internet. Dentre os 
usuários mais interessados nesse tipo de atividade estão 
crianças e adolescentes, um público que crescentemente 
se identifica muito com esse tipo de mídia [1].

Apesar de ser geralmente associada ao lazer e 
entretenimento a produção de vídeos digitais pode ser 
utilizada como atividade de ensino e aprendizagem com 
vasto potencial educacional. A literatura especializada 
aponta vários benefícios educacionais, dentre eles: 
desenvolvimento do pensamento crítico, promoção da 
expressão e da comunicação, favorecimento de uma 
visão interdisciplinar e integração de diferentes 
capacidades e inteligências [2]. 

A familiaridade que os alunos têm com cores, sons e 
imagens, pode ser resultado da popularização da 
televisão e dos jogos de computadores nos últimos anos. 
O fato é do conhecimento de editores de livros, que têm 
investido na qualidade gráfica e nas cores dos livros 
impressos, embora se questione o uso de imagens em 
substituição ao texto [3].

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 [4, 5 e 6].

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 [7].

   Com esta perspectiva objetivou-se construir vídeos 
digitais com a finalidade pedagógica.  

Material e métodos

   Para realizar este projeto trabalhou-se com alunos de 
5ª a 8ª série de Escolas Estaduais do Grande Recife. O 
mesmo viabilizou a introdução de novas tecnologias de 
informação e comunicação na sala de aula, centrada em 
conteúdos produzidos pelos próprios alunos vinculados 
ao trabalho de extensão, em andamento, destacando que 
o objetivo principal é aumentar o interesse dos alunos 
em sala de aula, por meio dos vídeos. 

Os vídeos foram criados utilizando-se o 
Windows Movie Maker e anexado ao Microsoft Office 
Power Point, para posterior apresentação em sala de 
aula.

O Windows Movie Maker funciona da seguinte 
maneira: importa os arquivos a serem editados 
(imagens, vídeos ou músicas), arrasta-se a mídia para a 
linha de tempo, procede-se a edição com efeitos de 
vídeo, criação de títulos ou créditos, efeitos de 
transição, etc., em seguida o mesmo é salvo em formato 
de filme (WMV).

Resultados

As atividades desenvolvidas com os alunos de 5ª a 8ª
resultou na aprendizagem de que a elaboração dos 
recursos didáticos como elementos do processo de 
ensino, podem se encontrar ao alcance do professor, que 
assume a posição de autor de sua própria prática, 
dominando a leitura dos códigos audiovisuais, 
conhecendo as produções de qualidade realizadas pelos 
profissionais do meio e elaborando produções para uso 
didático em ambientes educacionais. Uma pedagogia da 
imagem requer, de acordo com Ferrés (1996) a 
formação inicial e continuada do professor, que envolve 
o conhecimento da linguagem audiovisual e dos 
mecanismos de funcionamento dos meios de 
comunicação de massa, além da capacidade didática de 
educar os alunos no contexto educacional.



Em relação ao vídeo produzido e utilizado pelo grupo 
podemos afirmar que o exercício possibilitou conhecer 
mais a temática, que melhorou a visão crítica e os alunos 
passaram a conhecer melhor os direitos dos animais 
criando, desta forma, um novo olhar sobre o assunto, a 
partir da mediação das imagens técnicas que realizamos.
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