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RESUMO 

Com a crescente modernização das informações, métodos empregados em sala 
devem ser cada vez mais diferenciados. O objetivo de utilizar instrumentos como 
maquetes no ensino da Biologia é facilitar o processo de apropriação dos conteúdos. 
Para tal fim, foi elaborado um modelo do blastocisto, que foi apresentada em sala de 
aula e pode-se perceber que com esta forma de representação se torna mais fácil a 
aprendizagem de conteúdos teóricos. 
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ABSTRACT 
With the increasing modernization of information, methods used in the room must be 
increasingly differentiated. The objective of using tools such as models in teaching 
Biology is to facilitate the process of appropriation of contents. For this purpose, a 
blastocyst model was elaborated, which was presented in the classroom and one can 
see that with this form of representation it becomes easier to learn theoretical 
contents. 
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INTRODUÇÃO  

 

Embriologia é nome que se dá ao estudo da reprodução de humanos e 

animais, estudando desde a formação dos gametas, processo de fecundação e 

desenvolvimento embrionário (Moraes et al., 2002). Após a fecundação ocorre a 

formação do zigoto, que é marcada pelo início do desenvolvimento embrionário. 

Após uma série de divisões mitóticas, diferenciações celulares, crescimento e 

migração, o zigoto se transforma em um novo indivíduo multicelular.  

Após uma compactação dos blastômeros, o que permite uma melhor 

comunicação entre célula-célula, há um rearranjo das células mais internas para a 

formação do embrioblasto no blastocisto.  Dentre 12 e 15 blastômeros a fase de 

desenvolvimento é denominada mórula e em sequência, devido a entrada do fluido 



da cavidade uterina na zona pelúcida, há a formação de uma cavidade preenchida 

de fluidos, a blastocele. Esse momento de desenvolvimento é chamado de 

blastocisto, geralmente esse evento ocorre no útero, contendo duas formações 

celulares diferenciadas, o embrioblasto e o trofoblasto e uma cavidade chamada de 

blastocele (Moore, 2013). 

A implantação da prática pedagógica no meio acadêmico, atrai muitos 

benefícios para a aprendizagem, sendo assim um meio mais simples para a 

absorção do conteúdo apresentado aos acadêmicos (Soares, 2010).  

O uso de jogos, maquetes e modelos demonstrativos rompe com o 

paradigma tradicional a partir do construtivismo, promove a participação e 

experimentação do sujeito na construção de seu próprio conhecimento através de 

suas interações (Júnior & Souza 2009). 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho foi promover uma forma mais didática de ensino de 

Biologia, através de modelos representacionais, facilitando o processo cognitivo e 

desvendando a forma tridimensional da estrutura que será implantada no útero 

durante o desenvolvimento embrionário.  

 

MÉTODO 

 

Para a realização do trabalho, foi utilizado revisões bibliográficas de trabalhos 

acadêmicos, livros didáticos e uma maquete representativa. O modelo 

representativo do blastocisto foi confeccionado em grupo, com massa de biscuit, 

tintas e um suporte de madeira com um tamanho aproximado de 25 cm de diâmetro 

(Figura 1). Com objetivo de relacionar conteúdos discutidos, aprofundamento de 

conhecimentos teóricos através de atividades práticas e incentivar a busca por 

entendimento cientifico, a pesquisa e o planejamento. 



 

Figura 1. Maquete da etapa de Blastocisto que ocorre durante o desenvolvimento 

embrionário. 

 

RESULTADOS  

 

Foram apresentadas em aula várias maquetes sobre a embriologia desde a 

fecundação até a implantação do blastocisto no útero. O grupo ficou responsável por 

apresentar sobre a fase embrionária de blastocisto. Cada integrante discursou sobre 

os componentes e características do mesmo. Com auxílio da maquete foi debatido 

sobre a camada mais interna chamada de Embrioblasto, responsável pela formação 

do embrião propriamente dito e o Trofoblasto que será importante durante a fixação 

do blastocisto no útero. Finalizando a apresentação foi discutido sobre a blastocele, 

que é um espaço que forma uma cavidade central no blastocisto. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com os dados apresentados, conclui-se que estudos através de modelos 

representacionais facilitam a aprendizagem de conteúdos teóricos pois permite uma 

maior interação dos alunos. Desse modo acredita-se que as maquetes, são tão 

importantes para o ensino da Biologia pois permitem que assuntos que são difíceis 

de serem assimilados consigam ser evidenciados de forma que facilite a 

decodificação de conceitos muitas vezes abstratos. É necessário que os docentes e 



suas instituições busquem novas metodologias de aprendizagem, para melhorar o 

aproveitamento do conteúdo para seus educandos. 

 

REFERÊNCIAS  

 

JÚNIOR, A.F.N. & SOUZA, D.C.A. Confecção e Apresentação de Material Didático-

Pedagógico na Formação de Professores de Biologia: O Que Diz a Produção 

Escrita?. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS, Florianópolis, Santa Catarina. Anais... Florianópolis: UFSC, 2009. 

 

MORAES, SC; VIEIRA, DWR; OLIVEIRA FILHO, J; CARVALHO, C. Ferramenta de 

apoio ao ensino de embriologia. Anais do V Encontro de Iniciação Científica - I 

Mostra de Pós-Graduação - Resumos de Biociências; 2002; Taubaté, São Paulo, 

2002.  

 

MOORE, Keith L. Embriologia clínica.. 3.ed. RIO DE JANEIRO: Guanabara, 2013.  

 

SOARES, M. C. Uma Proposta de Trabalho Interdisciplinar Empregando os Temas 

Geradores Alimentação e Obesidade. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de Santa Maria, RS, 2010. 

 


