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Resumo 

  Os modelos didáticos tridimensionais têm sido 

de grande valia para o auxílio da compreensão e 

interpretação de estruturas embrionárias. Desta forma, 

usando materiais de baixo custo e fácil aquisição, foram 

confeccionados modelos didáticos do disco embrionário 

humano, da fase de blástula e gastrulação em aves. 

Estes modelos permitirão que os alunos da disciplina de 

Embriologia e Biologia do Desenvolvimento visualizem 

as formas que ocorrem no desenvolvimento embrionário 

de aves e de humanos numa perspectiva tridimensional, 

perspectiva essa que não é dada nos livros usados nas 

disciplinas. 

Introdução  

Uma das maiores dificuldades no ensino de 

embriologia é a compreensão espacial dos processos 

embriológicos, uma vez que estes são introduzidos de 

maneira esquemática e não apresentam a continuidade 

que acontece na realidade (OLIVEIRA et al., 2012).  

A utilização de modelos didáticos pode tornar o 

ensino de embriologia mais dinâmico, minimizando a 

falta de recursos de muitas instituições na aquisição de 

material para uso em aulas práticas, além de preencher 

lacunas que ficam entre a teoria e a prática durante as 

aulas (FREITAS, 2008). 

     Sendo assim, esse projeto teve como objetivo a 

produção de modelos didáticos de embriologia com uso 

de material de baixo custo, para auxiliar na 

aprendizagem. 

Material e Métodos 

1. Levantamento dos temas de embriologia 

comparada e humana presente nas ementas das 

disciplinas dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado 

em Ciências Biológicas. 

2. Desenho das etapas do desenvolvimento 

escolhidas. 

3. Confecção dos modelos selecionados, 

utilizando: bola de isopor, E.V.A., tinta PVA, pincel,                 

caixa de papelão, massa de modelar de E.V.A., cola 

para E.V.A. 

Para as fases de blástula e gástrula em aves, a 

bola de isopor foi colorida em amarelo para representar 

o vitelo. O epiblasto e o hipoblasto foram feitos com 

pequenos cilindros de massa de E.V.A. representando 

as células nas cores azul e verde, respectivamente. 

 Para o modelo do disco embrionário humano foi 

utilizada a caixa de papelão representando o 

endométrio, colorido em lilás. O E.V.A. foi utilizado para 

representar o sinciciotrofoblasto, e as massas de E. V. A. 

em cilindros nas cores rosa, azul e amarela, 

representando, respectivamente, o citotrofoblasto, o 

epiblasto e o hipoblasto. 

Resultados e Discussão 

Após a análise dos programas de disciplina 

foram escolhidas as seguintes fases/etapas do 

desenvolvimento embrionário dos organismos modelos: 

1. Blástula de aves; 

2. Disco bilaminar humano;  

3.      Gastrulação em aves. 

 Os modelos tridimensionais confeccionados 

foram fotografados conforme a figura 1. Os mesmos não 

puderam ser validados por conta da suspensão das 

aulas presenciais.  

 

 
Figura 1. Modelos tridimensionais representando em: A - o disco 

bilaminar humano; B – a fase de blástula em aves; C – a fase de 

gastrulação em aves. 

Conclusão ou Conclusões 

Os modelos didáticos poderão auxiliar durante 

as aulas de Embriologia e Biologia do Desenvolvimento 

dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências 

Biológicas. As formas tridimensionais auxiliam a 

compreender as estruturas e entender os processos do 

desenvolvimento embrionário em aves e em humanos. 
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