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Resumo: É de conhecimento geral pelos docentes das áreas de Ciências e Biologia a necessidade de buscar 

métodos alternativos para a apresentação de seus conteúdos em sala de aula, especialmente para temas cujos 

conceitos são de difícil compreensão. Portanto, a criação de modelos didáticos é uma excelente alternativa para 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, pois permite visualizar eventos biológicos, que apenas 

no plano do livro, eram de difícil entendimento. Dessa forma, objetivou-se desenvolver modelos didáticos que 

buscassem resultados satisfatórios na compreensão das temáticas do desenvolvimento embrionário dos grupos 

animais mais trabalhados nas escolas e cursos de graduação em Biologia. A confecção dos modelos foi realizada 

com materiais baratos e acessíveis, tais como bolas de isopor, tintas guache, massa de biscuit, entre outros. Ao 

final foram desenvolvidos onze modelos didáticos representando o desenvolvimento embrionário dos 

equinodermos, anfioxos, anfíbios e aves, os quais foram utilizados em aulas práticas de embriologia para o curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas. 
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PÚBLICO-ALVO  

Alunos de graduação e alunos de ensino médio. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

 A biologia é uma área de ensino ampla, que historicamente sempre encontrou adversidades 

para conseguir representar simbolicamente seus conceitos, já que é uma disciplina de conceitos 

e estruturas microscópicas até de elevadas dimensões. Portanto, o docente não pode ficar 

limitado a um ensino convencional, sendo necessário utilizar os mais diversos meios didáticos, 

a fim de se obter uma boa apresentação de conteúdo (SILVA & NUNEZ, 2007). Para tanto, o 

desenvolvimento de modelos didáticos sempre foi uma excelente alternativa para os docentes 

da área de ciências biológicas comunicarem seus conhecimentos (MORAIS; MARQUES, 

2019). 

Os modelos didáticos podem ocasionar uma mediação entre o que é de conhecimento 

teórico para um conhecimento empírico, portanto, visualizar tais estruturas em todas as suas 

dimensões facilita o processo da aprendizagem do aluno, pois seu estudo vai além do sentido 

da visão, sendo auxiliado pelo palpável. O modelo pode vir a materializar uma ideia ou conceito 

antes abstratos, apoiando o docente durante suas explicações, podendo então exemplificá-las 

através de sua representação concreta pelo uso de moldes didáticos (JUSTINA & PERLA, 

2006). 

Além do mais, a maioria das escolas de rede pública não possui equipamentos para 

auxiliar os docentes no ensino de ciências e biologia. Raras são as exceções de locais escolares 

que portem materiais tais como microscópios, lupas, entre outros. Portanto, os materiais 

didáticos desenvolvidos não se tornam apenas agentes facilitadores do ensino, mas necessários 

para que este ocorra (DANTAS, et al 2016). 

OBJETIVOS 
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O presente trabalho teve como objetivo elaborar modelos didáticos demonstrassem 

as formas que ocorrem no desenvolvimento embrionário dos organismos modelos e utilizar tais 

modelos para auxiliar na compreensão  da embriologia. 

METODOLOGIA 

 Foram desenvolvidos modelos didáticos representando o desenvolvimento embrionário 

desde a clivagem até a gastrulação de quatro grupos animais, sendo estes equinodermos, 

anfioxo, anfíbios e aves. Para a fabricação dos modelos, foram utilizados os seguintes materiais:  

• Massa de biscuit; 

• EVA; 

• Tintas guache de diversas cores; 

•  Bolas de isopor; 

• Programa paint 3D do Windows 10. 

 Primeiramente foi feito um estudo dos eventos do desenvolvimento embrionário de 

organismos modelos que são objetos de estudo na graduação em Ciências Biológicas e no 

ensino médio. Como no estudo de embriologia cada categoria trabalhada possui um ser vivo 

representante, foram elaborados modelos voltados para o desenvolvimento embrionário desses 

espécimes exemplares. 

O momento de clivagens dos equinodermos e anfioxos especificamente foram reproduzidos 

através da utilização do programa Paint 3D. Já a sua gastrulação e os demais grupos como as 

aves e anfíbios tiveram sua representação unicamente por maquetes tridimensionais.  

Primeiro foram feitos modelos tridimensionais em massa de modelar com intuito de 

entender se os conceitos estavam representados de maneira correta. Uma vez corretos, um 

modelo em maior tamanho foi confeccionado com o uso de materiais como massa de biscuit, 

bolas de isopor e EVA.  

Os modelos didáticos foram então utilizados nas aulas de embriologia do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas com o intuito de validá-los. 

RESULTADOS 

   Ao final, foram fabricados onze modelos didáticos representando o desenvolvimento 

embrionário dos equinodermos, anfioxos, anfíbios e aves.  Para os equinodermos e anfioxos 

exclusivamente foram fabricados modelos apresentando suas clivagens a partir do Paint 3D que 
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permitiam a visualização do material em três dimensões, como mostra a figura a seguir exibindo 

a clivagem do ouriço-do-mar (Echinoidea), representante dos equinodermos:  

Figura 1: Clivagem equinodermos: 

 

 
 
Legenda: Representação da clivagem dos equinodermos em três dimensões a partir do programa Paint 3D. 

 

  Para a gastrulação dos equinodermos e anfioxos assim como o restante dos grupos incluindo 

as aves e anfíbios foram fabricados maquetes tridimensionais representando seus 

desenvolvimentos como mostra a figura a seguir:  

 
Figura 2: Desenvolvimento embrionário de equinodermos, anfioxos, anfíbios e aves: 

 

Legenda: maquete tridimensional da gastrulação de equinodermos a esquerda e gastrulação de anfioxo a direita 

(1), anfioxo após o término da gastrulação e neurulação (2), clivagem de anfíbios (3) e formação da blástulas de 

aves (4) respectivamente. 
 

  Outra característica dos modelos fabricados foi a facilidade em exemplificar os processos 

biológicos do desenvolvimento embrionário dos grupos animais que mais são trabalhados nas 

escolas e até mesmo nos cursos superiores de biologia. Essa questão ficou clara quando os 
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modelos foram aplicados nas aulas de embriologia do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, pois após a utilização dos modelos os alunos fizeram comentários ressaltando que 

a aplicação do modelo tridimensional permitiu demonstrar processos que nos livros não eram 

possíveis já que sua representação ficava limitada a imagens num único plano. 

 Isso permite que as imagens presentes nos livros em relação as temáticas possam ser 

estudadas de outra forma pelos alunos, abrangendo uma visão tridimensional dos conceitos e o 

uso de sentidos táteis, auxiliando assim os docentes que trabalham na área de morfologia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi desenvolvido com intuito de auxiliar os docentes das áreas de 

Ciências e Biologia na forma de aplicação das temáticas que envolviam o desenvolvimento 

embrionário das espécies modelos abordadas nos livros didáticos. Durante sua realização as 

maiores dificuldades encontradas envolviam somente o tempo e a forma de elaboração dos 

modelos. Vale ressaltar também o baixo custo de produção, que o torna extremamente viável 

para a utilização dos docentes nas escolas, em especial, aquelas que não possuem materiais que 

os auxilie durante o ensino. Permitir ao aluno sair do abstracionismo conceitual presente nos 

livros didáticos é dar maiores chances para o processo de aprendizagem ocorrer, sendo assim, 

o projeto tem potencialidade para desenvolver métodos alternativos de ensino nas escolas. 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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