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Introdução
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma 

análise reflexiva  sobre a utilização de recursos áudio-
visuais  como componente didático nas aulas de 
psicologia da UFRPE, para identificarmos possíveis 
contribuições e limites que esta prática oferece. Em 
nossa análise, tomamos como objeto específico de 
estudo o uso de vídeos e filmes, haja vista a 
multiplicidade de recursos áudio-visuais e a 
complexidade que se poderia abarcar com toda a gama 
de conceitos e técnicas a eles relacionados. 

Partimos de concepções sócio-históricas em 
psicologia, baseando-nos em autores como Vigotski, 
Leontiev e Luria [1], os quais consideram que os 
significados, distribuídos em signos e artefatos 
culturais, têm grande impacto sobre a cognição. Além 
destes, nos orientamos pela complementação advinda 
do círculo de Bakhtin [2], pensador russo para quem o 
indivíduo é visto como sujeito que dialoga com a 
realidade e é constituído em sua interação com o outro.

Entendemos que as novas tecnologias da informação 
são constituintes das transformações sócio-culturais. 
Surgidas em um contexto histórico recente, podemos 
afirmar que as tecnologias áudio-visuais (como 
televisores, computadores, vídeos, DVDs, entre outros) 
interferem substancialmente nas formas de organização 
social, provocando, mediante sua velocidade de 
propagação e aceitação, notáveis transformações na 
estrutura do corpo social.

 A escola e a universidade, como instituições 
integrantes de todo um corpo social, desfrutam das 
transformações da sociedade em que estão inseridas e 
que ajudam a construir, capacitando os alunos à 
sobrevivência em um mundo cheio de signos e 
representações em transformação constante.   

Os múltiplos significados que compartilhamos em 
nossas rotinas através de imagens estáticas e dinâmicas, 
integrados à oralidade e à escrita, fornecem-nos novas 
formas de organizar o real, não existentes em outros 
tempos. O pensamento, entendido como mediado pelos 
significados culturais, reorganiza-se. Apontamos com 
isso para projetos e disciplinas que aprimoram 
interfaces educativas e ambientes hipertextuais para o 
ensino à distância, discutidos por Marcuschi [3], 

utilizam-se de televisores e aparelhos de data-show como 
suporte aos trabalhos com vídeos e filmes em sala de aula, 
entre outros.

Em suas características interdisciplinares, tais projetos 
indicam possibilidades e resultados que podem ter origem 
em novos planejamentos científico-educacionais com o uso 
de tecnologias áudio-visuais. Isso porque as instituições 
educacionais, cada vez mais, priorizam em seus objetivos a 
preparação dos alunos para a apreensão dos significados 
necessários ao novo contexto tecnológico. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) [4], por 
exemplo, aponta para a necessidade de integrar os alunos 
ao contexto sócio-histórico do qual emergem os 
significados que compartilhamos. O conceito de currículo 
proposto pela LDB se afasta da idéia de grade, sendo 
considerado como um conjunto de processos que objetivam 
a aprendizagem significativa, gerando no aluno a 
capacidade de compreender e intervir na realidade. Um dos 
princípios que constituem essa estrutura curricular é a 
estética da sensibilidade que se opõe à repetição e à 
padronização, buscando motivar o professor a trabalhar a 
diversidade dos alunos e apropriar-se de formas não 
convencionais como metodologia de ensino. Os conteúdos 
abordados podem assumir a forma de atividades, onde o 
ponto de partida é uma situação que requer interpretação e 
conduz ao conteúdo teórico. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) [5] foram 
elaborados para oferecer aos professores subsídios para a 
implementação da reforma proposta pela LDB, destacando 
como eixos norteadores da construção do conhecimento a
interdisciplinaridade e a contextualização, e oferecendo um
rol de competências e habilidades a serem trabalhadas em 
cada área do conhecimento.

Mas, questionamo-nos em relação à formação dos 
futuros professores que atuarão na implementação da LDB 
e dos PCNs. Devemos ingressar em um projeto de pesquisa 
maior onde os dois pólos do processo – professores e 
alunos – possam ser entrevistados, observados e analisados 
em interação nas práticas educativas situadas, nas quais 
compartilham tais recursos. Para o momento, trazemos 
neste trabalho um primeiro olhar mais reflexivo-teórico do 
que propriamente empírico. Trazemos uma amostra do que 



existe nas disciplinas de psicologia do Departamento 
de Educação (DEd) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) para, a partir disso, 
caminharmos na estruturação de uma pesquisa mais 
abrangente. O interesse surgiu das indagações iniciais 
levantadas nas reuniões de monitoria, entre os 
monitores das disciplinas de psicologia. A observação e 
reflexão, sobre suas próprias atividades como 
monitores e ex-alunos destas disciplinas, apontaram 
para a prática de uso de vídeos e filmes como uma 
prática freqüentemente adotada pelo quadro docente da 
área de psicologia. 

Quais as razões desse interesse? Haveria uma 
justificativa comum entre as professoras da área? 
Haveria uma reflexão crítica por parte das mesmas 
sobre sua própria prática? Perguntas como estas 
deveriam ser verificadas para oferecermos um olhar 
mais apurado em nossa reflexão sobre a ação docente 
que se utiliza de recursos áudio-visuais (vídeos e 
filmes) na formação de professores.

Material e métodos
Trata-se de uma reflexão preliminar sobre tema 

complexo e instigante, o qual pretendemos dar 
prosseguimento em atividade de pesquisa futura.  
Partimos de reuniões de monitoria que aconteceram 
entre os monitores da área III do Departamento de 
Educação e a professora orientadora, no segundo 
semestre de 2009.

Utilizamos um questionário estruturado com 13
questões abertas, onde buscamos, a partir de uma 
pergunta mais ampla (Você utiliza filmes em suas aulas 
na UFRPE?) outras perguntas dela decorrentes, para 
verificar possíveis respostas sobre uma reflexão em 
direção às suas próprias práticas com a utilização de 
filmes. As perguntas derivadas tratavam sobre qual a 
quantidade de filmes por disciplina; quais as 
finalidades; quais as vantagens e as dificuldades 
encontradas; quais os filmes usados com freqüência; 
Qual a metodologia utilizada; sobre a utilização de tais 
recursos em sua própria formação como estudante, 
entre outras.

Os questionários foram distribuídos para as 12 
professoras em atividade na instituição – dez efetivas e 
duas substitutas - que compõe a área de Psicologia e 
Orientação Profissional. A forma de distribuição e 
coleta dos mesmos deu-se pela internet, através da lista 
de e-mails compartilhada pela área. Após um 
levantamento quantitativo, refletimos qualitativamente 
sobre os discursos das educadoras, através de 
orientações da Análise do Discurso [6], a qual nos 
oferece a possibilidade de construção de categorias 
para a análise dos discursos das docentes em sua forma 
textual em reposta ao questionário.

Resultados
Em linhas gerais, a partir dos dados colhidos, este 

levantamento projeta como resultados a importante 
indicação de que todas as professoras das disciplinas de 

psicologia da UFRPE utilizam-se de vídeos e/ou filmes em 
suas aulas. Entre elas, todas do sexo feminino, apenas uma 
professora substituta não respondeu o questionário, 
havendo entre as demais uma boa mobilização para 
colaborar com o trabalho. 

O número surpreendente de que 100% das entrevistadas 
usam em suas práticas, pelo menos uma vez por semestre 
em determinada turma, um filme em suas aulas, não indica, 
no entanto, uma visão teórica ou científica única que aponte 
para um discurso oficial sobre esse fazer pedagógico. 

As justificativas para o uso de filmes como recursos 
didáticos variaram entre elas e, como podemos mostrar, 
nem sempre pareceram embasadas por um discurso oficial 
sobre a temática. A LDB e os PCNs foram explicitados por 
duas delas, argumentando em favor da formação de 
professores orientada pelo discurso oficial, mencionando os 
temas transversais e a defesa de recursos dinâmicos 
próprios ao contexto atual. Sete delas justificam a relação 
teoria e prática, ou seja, o filme ser usado para subsidiar 
uma reflexão teórica, como suficiente para aplicação do 
recurso com os alunos. Quatro chamam atenção para os 
aspectos lúdicos motivacionais que um filme pode oferecer 
na mobilização dos conceitos teóricos que se pretende 
trabalhar. 

Seis delas, no entanto, chamam atenção para que o 
recurso, por si só, não seria suficiente para uma boa prática 
pedagógica, uma vez que o papel do professor e um 
planejamento adequado da atividade é o verdadeiro fator 
que permite tornar mais rico o uso da estratégia. 

Em menção às dificuldades apontadas, quatro 
professoras, em seus relatos, chamam atenção para a 
escassez de material e sala disponível para aplicação da 
atividade com o conforto e a adequação necessária. Outras 
três relatam que o tempo dos filmes muitas vezes excede 
uma carga horária ideal para a realização da atividade, pois 
o ideal, em suas concepções, seria o trabalho de exibição 
sem cortes do vídeo. 

Em relação à forma como administram esses recursos, 
ou a metodologia de uso, em 100% dos relatos 
encontramos que elas fazem a exibição completa com 
discussão em seguida. Algumas vezes já experienciaram a 
prática de fazer valer a exibição de trechos, apenas, mas, 
no relato das três que assim procederam, vemos que se 
tratou muito mais de uma exceção do que de uma regra. 

Quatro professoras mencionam não terem vivenciado, 
em suas graduações, experiências com tal recurso. Outras 
sete relatam que seus professores de graduação utilizaram 
filmes e vídeos com a intenção de trabalhar teorias. Sobre 
os filmes usados pelas professoras da UFRPE, variam 
bastante os gêneros dos mesmos, indo de ficções, 
romances, dramas a documentários e entrevistas.

Discussão
Por se tratar de um trabalho inicial, as discussões ainda 

revelam-se incipientes. Entretanto, já nos forneceram 
elementos para explorar a temática, buscando uma 
observação das práticas relatadas pelas docentes. De 
qualquer forma, o que encontramos neste trabalho já 
serviu-nos de base para entendermos a real necessidade de 
um trabalho com o uso de recursos áudio-visuais, tanto 



quanto possível, uma vez que as práticas das 
professoras de psicologia, pelos seus relatos, indicam 
uma grande motivação na turma que, mobilizada pelo 
filme, ativamente interessa-se para discutir a teoria. 

Embasados pela visão de que somos constituídos na
e pela linguagem, assim como entendemos a partir de 
Vigotski [7] e Bakhtin [8], e compreendendo a 
linguagem áudio-visual como uma constante no mundo 
contemporâneo, a organização que produzimos da 
realidade em nossos contextos, necessariamente, é mais 
bem aproveitada quando artefatos sígnicos dinamizados 
em imagens e sons são oferecidos coordenadamente 
com outros recursos mais lineares (como a escrita). 

Este trabalho nos deu pistas para pensar que os 
estudantes dos cursos de licenciatura e pedagogia, em 
sua formação como professores, aprendem melhor 
tanto a teoria necessária à sua formação, quanto 
modelos práticos de ações didáticas, quando 
submetidos a vivências através de recursos áudio-
visuais (vídeos/filmes) nas aulas de psicologia. Se 
muitas das professoras não vivenciaram situações com 
tais recursos em suas épocas de estudantes de 
graduação, podemos pensar que se devia a um contexto 
menos favorecido que o atual, mas o quanto tal 
experiência poderia ter dado-lhes modelos de 
ferramentas extras para facilitar o trabalho.

Fundamentados numa visão de sujeito sócio-
histórica, a obra (vídeo, filme) deve ser compreendida a 
partir de seu surgimento em determinado contexto. Há 
uma dimensão espaço-temporal contida na obra, a qual 
lhe data com valor de contexto. O autor imprime 
valores de acabamento na obra, mas claro que esse 
acabamento é incompleto, pois espera sempre a 
resposta de um outro. Trata-se de uma totalidade 
inconclusa, precisando sempre de um outro atribuidor 
de sentido. 

Sendo assim, no momento de resgate de uma obra 
em sala de aula, o discurso do professor não pode 
emudecer o discurso em devir na obra, nem tampouco 
emudecer a teoria a qual fará referência com a 
atividade. Precisa, portanto, restituir as condições de 
enunciação que conferem àquela obra, ou ao teórico 
estudado, as multiplicidades de sentido por ela/ele 
desencadeadas. A voz do autor do filme aplicado em 
sala abre-se ao diálogo com a voz do teórico visto, seja 
Freud, Skinner, Piaget, Vigotski, Wallon. Mas o papel 
do professor é fundamental na orientação do fio 
condutor da discussão, como frisaram as professoras 
em seus discursos, quando chamam atenção para o bom 
planejamento desde a inclusão do filme na seqüência 
das aulas e até a posterior discussão orientada.

Como relatado por elas também, o filme envolveria 
os educandos em um ambiente lúdico que favorece a 
aprendizagem. De acordo com Bakhtin [9], há alguns 
limites que nos impedem de olharmos a nós mesmos e 
concluirmos algo sobre o nosso todo. Necessitaríamos 
de um excedente de visão para tanto, mas somente o 
outro o possuiria. Olharmos para personagens em um 
filme, mesmo que se trate de uma ficção, favorece-nos 
a totalidade sobre aqueles, pela posição exotópica

privilegiada que adquirimos. Além do mais, sem dúvida, o 
espaço simbólico (antes de tudo lúdico), remete-nos a um 
campo mágico que se sobressalta da realidade mais séria 
que uma teoria científica aborda. Isso favorece o 
aprendizado, como enfatizado por algumas docentes, 
porque integra em uma atividade única os atos cognitivos, 
teóricos, práticos e estéticos. Há uma interconexão 
dialógica entre arte e vida, teoria e prática, geral e 
particular. Esses aspectos, tomados muitas vezes como 
estanques e dicotômicos, são na verdade totalidades 
integradas em enunciados, associados a determinados 
contextos, como o contexto de ensino-aprendizagem. A 
dicotomia é minimizada ou pode até desaparecer quando 
uma atividade com um filme realiza-se na sala de aula.

Diante do que foi visto, interessa-nos chamar atenção
para que haja um investimento em ambientes que favoreça 
a aplicação de recursos áudio-visuais, dado o valor 
estruturante da tal prática para a formação de professores. 
No entanto, ações de investimento são tarefas que 
extrapolam o fazer diário de um professor e implicam 
intervenções mais amplas das instâncias responsáveis. 
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