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RESUMO 
A embriologia é a ciência que estuda a formação de um novo indivíduo. A partir 
desse estudo, há necessidade de entendimento sobre as células gaméticas, 
espermatozóide e óvulo. Neste trabalho foi elaborado um material prático-
pedagógico, evidenciando o óvulo, célula reprodutora feminina. Com a 
realização desta prática, obteve-se um resultado de melhor compreensão do 
tema estudado, facilitando assim o entendimento dos alunos perante a matéria 
abordada.  
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ABSTRACT 
Embryology is the science that studies the formation of a new individual. From 
this study, there is a need for understanding on gametes, spermatozoa and 
ovule cells. In this work a practical-pedagogical material was developed, 
evidencing the ovule, female reproductive cell. With the accomplishment of this 
practice, a result of a better understanding of the subject studied was obtained, 
thus facilitating the students' understanding of the subject matter. 
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INTRODUÇÃO  

 

O estudo da embriologia enfoca todos os eventos desde a fertilização até 

o nascimento, abordando os processos de gametogênese, fecundação, 

clivagem, gastrulação, morfogênese e organogênese. Assim, busca-se 

compreender o fenômeno biológico típico, comum e espantoso da 

embriogênese: a proliferação de uma única célula, o zigoto, que dará origem a 

todo o novo ser (WOLPERT, 1998; DUMM, 2003; LENT, 2010).  

A gametogênese (formação de gametas) é o processo de formação e 

desenvolvimento de células geradoras especializadas denominadas gametas, 

ou células germinativas (MOORE; PERSAUD, 1998).  



Nas fêmeas de mamíferos a função reprodutiva é dependente de uma 

série de alterações hormonais, que envolve fatores centrais e periféricos, 

através de mecanismos ainda não totalmente esclarecidos. É sabido que a 

ovogênese ocorre nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário e 

refere-se à sequência de eventos através dos quais as células germinativas 

primitivas, as ovogônias, transformam-se em ovócitos maduros. O processo 

tem início na vida intra-embrionária e término após o fim da maturidade sexual 

(MOORE; PERSAUD, 2004). 

A presença de diferentes meios de ensino é essencial para que se possa 

transmitir conhecimento de forma simplificada e de um melhor entendimento, 

para que assim, sem exceções, todos tenham um bom desempenho na 

aprendizagem (Borges & Lima, 2007).  

 

OBJETIVO 

 

Visando atender aos diversos métodos de aprendizagem, construiu-se uma 

maquete a fim de apresentar uma melhor visualização do óvulo, onde o mesmo 

foi diferenciado em suas divisões estruturais. Sendo assim, atendendo melhor 

o conteúdo abordado, possibilitando que a compreensão seja de forma prática 

e intuitiva. Portanto o entendimento sobre o gameta feminino se faz importante 

para atingir o conceito sobre a fecundação.  

 

MÉTODO 

 

Este projeto teve como propósito ensinar aos alunos de uma forma mais clara 

por meio da construção de uma maquete. Com ela, pode-se obter uma melhor 

visualização do óvulo e de suas partes estruturais. Utilizou-se materiais como 

biscuit caseiro, feito com cola branca, amido de milho e vaselina. A partir deste, 

moldou-se o óvulo com suas camadas visíveis. O isopor serviu-lhe de apoio 

para a célula. Com tintas de tecido coloridas, vermelho, azul, rosa e roxo, o 

óvulo foi pintado, diferenciando e destacando assim cada estrutura. A camada 

mais externa chamada de corona radiata recebeu a coloração vermelha, a 

segunda camada mais interna denominada de zona pelúcida foi pintada de 



azul, o citoplasma foi colorido de rosa e o núcleo de roxo. Em seguida, foi-se 

explicado o conteúdo de forma clara e dinâmica (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Modelo didático exemplificando o óvulo e suas camadas 

correspondentes. 

 

RESULTADOS 

 

A maquete apresentou um resultado significativo perante a sala de aula. Com 

sua apresentação, a interação com os alunos foi maior, obteve-se uma melhor 

visualização do óvulo, sendo entendíveis as estruturas e suas funções. Em 

relação às avaliações, os alunos tiveram um melhor desempenho no assunto 

abordado, pois conseguiram relacionar as imagens mostradas a uma 

visualização concreta da célula.  

 

CONCLUSÃO 

 

Após a apresentação dos conteúdos associados à maquete, os alunos foram 

capazes de entender as partes estruturais e os processos de desenvolvimento 

do óvulo. Sendo assim, considerada a maquete, como um método de ensino 

plausível na educação. Ainda, pode-se perceber uma grande vantagem para os 

futuro professores em levar para a sala de aula materiais concretos, onde seus 

alunos possam ter uma melhor interação com o conteúdo. 
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