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Introdução

A capacidade de concretização do ensino dos 
recursos audiovisuais permite criar uma ponte suave 
entre a realidade e as palavras, levando o aluno a 
aprender os conceitos com mais segurança. Um 
provérbio antigo chega a afirmar que “uma imagem 
vale por mil palavras”. Se bem que exagerada, esta 
afirmação tem um método que chama atenção para o 
papel importante que exerce, na comunicação humana, 
a visualização ou a concretização [1].

Os recursos audiovisuais, em geral, podem reduzir 
bastante o problema do verbalismo, ao colocar o aluno 
em contato com a realidade ou com a cópia ou 
simulacro desta realidade. Estes recursos bem 
planejados, produzidos e utilizados podem despertar, 
de forma superior à mera exposição oral, a atenção dos 
alunos e manter o seu interesse por mais tempo [1].

Ao despertar e manter o interesse do aluno e ao 
reduzir o excesso de verbalismo em sala de aula, os 
recursos audiovisuais podem dar origem a uma 
aprendizagem mais permanente. O fato de o estudante 
estar interessado em aprender, por um lado, e o fato do 
conteúdo ser tratado de forma mais concreta, mais 
dinâmica, mais próxima dos significados, por outro 
lado, conduz a uma maior permanência dos dados 
aprendidos [1].

Esse recurso didático traz uma forma multilingüística 
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].

O vídeo é um desses recursos audiovisuais e está 
totalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer, 

que passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo, 
para muitos 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 
[4]. O utilizador pode manuseá-lo, manipulá-lo como se 
“folheasse um livro”: avanços, recuos, repetições, pausas, 
todas essas interferências no ritmo normal e habitual de 
apresentação da mensagem audiovisual [5].

 A coleta de sêmen de caprinos e ovinos tem uma 
importância vital e prática, pois esse procedimento é 
fundamental para a realização da avaliação andrológica de 
reprodutores antes de estações de monta, como também 
para obtenção do sêmen para inseminação artificial, ou 
ainda, para seu congelamento, e conseqüente distribuição 
de material genético de qualidade para diferentes regiões 
produtoras, realizando assim melhoramento genético de
rebanhos. 

Os principais métodos de coleta de sêmen nesta espécie 
consistem, por ordem de eleição, na utilização da vagina 
artificial (VA) ou eletro-ejaculador. O último método tem o 
inconveniente de produzir uma amostra que pode não se 
enquadrar dentre os parâmetros fisiológicos da espécie, 
diferentemente do primeiro método. Esta provável 
alteração deve ser ponderada quando da interpretação de 
um exame. Vale ressaltar que a vagina artificial imita ou 
mimetiza as condições de temperatura e pressão que se têm 
dentro da vagina da cabra ou ovelha [6]. A temperatura da 
VA é mais importante do que a pressão que ela exerce 
sobre o pênis. A água é utilizada para controle de ambas, 
mas a pressão final pode ser ajustada pelo bombeamento de 
ar. A VA é o método preferido para a coleta de sêmen de 
pequenos ruminantes. Eles devem ser treinados para o uso 
da VA, o que não é difícil, pois a maioria deles é 
condicionado em uma semana. São imprescindíveis a 



lubrificação da mucosa de borracha e uma temperatura 
interna de 42 a 46 ºC. Assim que o animal salta sobre a 
fêmea, o pênis deve ser gentilmente desviado através 
do prepúcio, com mão esquerda, para dentro da VA. A 
pressão interna da VA varia conforme os reprodutores 
[7].

A coleta de sêmen, com o uso da vagina artificial, 
pode ser feita com o auxílio de uma fêmea ou de um 
manequim. No primeiro caso, não estando o macho 
habituado ao processo, deve-se lançar mão de uma 
ovelha em estado de cio. Tal procedimento visa, não 
somente afastar a desconfiança que o macho 
geralmente demonstra às primeiras tentativas, como 
também evitar as reações da fêmea quando fora dos 
calores. Porém, uma vez acostumada, ciente de que a 
cópula não se realizará, ela constitui, pela sua 
docilidade, um excelente manequim vivo. Aparados os 
pêlos e feita a limpeza da região do prepúcio, o 
reprodutor é apresentado à fêmea devidamente contida, 
o operador colocado à sua direita. Assim que o macho 
tenta a cobertura, o operador, com a mão esquerda, 
segura o prepúcio e, com um movimento conjugado da 
mão direita que mantém a vagina artificial, faz com que 
o pênis, ligeiramente desviado, penetre no aparelho. A 
ejaculação é imediata [8].

O objetivo deste trabalho foi descrever a produção 
de vídeos didáticos em formato digital produzidos pelo 
monitor da disciplina, e que abordaram a coleta de
sêmen de caprinos e ovinos pelo método da vagina 
artificial. A produção dos vídeos teve como objetivo 
ampliar a compreensão e aprendizagem dos alunos e 
introduzi-los à realidade das aulas práticas, já que os 
vídeos foram mostrados em aulas teóricas da disciplina, 
o que contribuiu para a familiarização dos alunos com 
os procedimentos de uma coleta de sêmen e, 
conseqüentemente, menor incidência de erros por parte 
dos alunos durante as aulas práticas.

Material e métodos

Os vídeos foram feitos através da utilização de uma 
câmera fotográfica digital de 8.2 megapixels, um pen-
drive de 2 GB, um cabo de entrada USB, um 
computador e o material necessário para a realização 
das coletas, este último pertencente ao Laboratório de 
Andrologia da Área de Reprodução Animal (Androlab) 
do DMV/UFRPE. Os animais utilizados na confecção 
do vídeo são usados nas pesquisas realizadas por 
alunos de graduação e pós-graduação do Androlab, 
sendo ovinos da raça Santa Inês. Os vídeos foram 
realizados no aprisco da Clínica de Grandes Animais 
do DMV/UFRPE e no próprio Androlab. Os vídeos 
foram utilizados em aulas da Disciplina de Andrologia 

e Biotecnologia da Reprodução. 

Resultados e discussão

No cronograma da disciplina Andrologia e Biotecnologia 
da Reprodução, inicialmente o professor leciona o 
conteúdo por meio de aulas expositivas. Contudo foi 
proposto ao professor a utilização dos vídeos digitais feitos 
pelos monitores como recurso introdutório para a 
familiarização dos alunos com o procedimento da coleta de 
sêmen de caprinos e ovinos por meio do método da vagina 
artificial, maximizando assim a fixação do conteúdo e 
obtendo assim uma menor incidência de erros.

O processo de edição dos vídeos consistiu, em linhas 
gerais, em buscar colocar as cenas em uma ordem lógica 
inserindo informações necessárias para torná-lo de fácil 
entendimento e interessante, além de facilitar a didática do 
professor. Os vídeos foram mostrados na sala de aula 
durante o curso da matéria. O recurso do vídeo foi visto 
com sucesso pelos alunos, como conseqüência houve uma 
melhor interação nas aulas, já que o professor e os alunos 
puderam rever cenas e entender de maneira concreta a 
seqüência do procedimento de coleta do sêmen dos 
animais, contribuindo para maior clareza e compreensão do 
assunto pelos alunos. Posteriormente, os graduandos não 
tiveram dificuldades em realizar as coletas nas aulas 
práticas, e houve uma menor incidência de erros na técnica.

Diante do tema abordado, revelou-se que com a 
utilização dos vídeos digitais na disciplina houve maior 
interação aluno – professor, além de melhor fixação do 
conteúdo, o que contribuiu para a concretização do ensino, 
e para a formação acadêmica dos graduandos, que 
posteriormente utilizarão o conteúdo fixado na vida 
profissional.
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