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Resumo: O presente estudo apresenta a experiência de confecção de recurso didático voltado para 

acessibilidade dos alunos da educação básica durante o ensino do conteúdo de Embriologia, mas 

especificamente um modelo de representação do processo da ovogênese. A primeira experiência foi 

apresentada durante a II mostra de Biologia, da Universidade do Estado do Pará, Campus VIII – 

Marabá. Sendo assim, este estudo visa o uso do recurso didático como uma alternativa para o 

ensino de biologia, buscando soluções para as dificuldades encontradas no ensino da disciplina, 

objetivando ensinar esses assuntos mais complexos de forma mais acessível e lúdica.  
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TEACHING OF TEACHING RESOURCE FOR TEACHING OF OVOGEN CONTENT 

 

 

Abstract: This study presents the experience of making a didactic resource focused on accessibility 

of students of basic education during the teaching of embryology content, but specifically a model 

of representation of the process of ovogenesis. The first experiment was presented during the II 

Biology exhibition, from the State University of Pará, Campus VIII - Marabá. Thus, this study aims 

to use the didactic resource as an alternative to teaching biology, seeking solutions to the difficulties 

encountered in teaching the subject, aiming to teach these more complex subjects in a more 

accessible and playful way. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo apresenta a experiência de confecção de recurso didático voltado para 

acessibilidade do conteúdo de Embriologia para educação básica, mas especificamente um modelo 

de representação do processo da ovogênese. De acordo com Guerra (2001), esse processo inicia-

se durante o desenvolvimento embrionário dos mamíferos, e após as modificações morfológicas 

as células germinativas femininas se caracterizam como ovogônias. De tal modo, a ovogênese é 

um processo que se dá por meio de uma sequência de eventos formando as células germinativas 

femininas, os ovócitos. O ensino desse conteúdo é essencial para o entendimento da reprodução 

humana, porém, Palhano e Costa (2014), enfatizam que: 

O Ensino da Embriologia apresenta alguns desafios devido à complexidade dos conceitos, 

a falta de recursos didáticos, a representação de imagens planas nos livros didáticos, 

ficando restrito a aulas expositivas, o que dificulta o entendimento do desenvolvimento 

embriológico. Os modelos didáticos podem contribuir para a consolidação, motivação e o 

aprendizado dos conteúdos relacionados à Embriologia (p. 1). 

Sendo assim, ensinar biologia tem sido uma tarefa não muito fácil, mas com o auxílio de 

recursos didáticos vê-se uma possibilidade de ampliar e melhorar a qualidade do ensino. Diante 

dessa situação os professores devem buscar maneiras de inovar o ensino para que os alunos se 

sintam motivados a aprender, a interagir e a pensar nos processos biológicos e na sua importância 

para a manutenção da vida.  

E como possibilidade para auxiliar no ensino do conteúdo de embriologia surge esta 

proposta de confecção dos recursos didáticos, de maneira que sejam viáveis e contribua com o 

processo de ensino aprendizagem, possibilitando aos estudantes a construção do conhecimento e 

melhor compreensão do assunto sobre desenvolvimento embrionário, sobretudo, com 

possibilidades que os alunos com deficiência tenham acesso aos conteúdos que se manifestam com 

maior incidência apenas de modo visual.  

Segundo Orlando et al (2009), a utilização de modelos didáticos torna o ensino para os 

estudantes de modo mais dinâmico, pois é através de atividades desenvolvidas com conceitos 

concretos que as teorias deixam de ser abstratas. E isso acaba despertando o interesse pelo conteúdo 

e contribuindo para uma aprendizagem mais significativa. Ainda nessa expectativa, Bastos e Faria 

(2011) observaram que ao utilizarem maquetes como recurso didático “foi possível perceber o 

envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem da turma com nítida melhora na capacidade 

de tomar decisões em grupo e qualificando a interação dos mesmos” (p.8).  

Dessa forma, a confecção de recursos didáticos acessíveis é uma boa opção para ensinar 

biologia, pois além de ser uma forma mais dinâmica e representativa, a utilização desses recursos 

desperta a curiosidade do aluno e ilustra melhor o assunto abordado, possibilitando ao professor 

expor seus conhecimentos e apresentar as formas abstratas de uma maneira menos complexa.  

Segundo Cavalcante e Silva (2008), os recursos didáticos permitem a experimentação, 

dando oportunidade aos estudantes de correlacionarem a teoria com a prática. Propiciando a 

compreensão dos conceitos, o desenvolvimento de habilidades e competências.  

Frente a isto, o objetivo deste trabalho é apresentar como foram confeccionados os recursos 

didáticos que ilustrem etapas da embriologia, restringindo-se ao processo da ovogênese, bem 

como, o seu uso como alternativa de ensino de maneira acessível, por serem palpáveis e por 
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fazerem demonstrações do conteúdo ensinado, assim promovendo o entendimento e esclarecendo 

das dúvidas, por parte dos alunos 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para confecção do recurso didático foram utilizadas: 02 folhas de isopor, 01 pincel, papel 

A4, tesoura, tinta para tecido, tinta guache, palitos de dente, alfinete, pincel para quadro, bolinhas 

de isopor, estilete e cola de isopor. Todos os materiais são de baixo custo financeiro e de fácil 

manuseio.  

O primeiro passo para a confecção dos materiais foi a pintura das bolinhas de isopor, que 

passou a representar os ovócitos e os corpúsculos polares. A figura 1 apresenta as bolinhas pintadas 

com tinta para tecido e que foram colocadas no sol para uma secagem mais rápida, usou-se esse 

tipo de tinta pelo fato dela garantir uma maior qualidade e durabilidade para a cor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Logo após esse processo, um pedaço da folha de isopor foi cortado para que fosse 

representado o ovócito secundário, que é o gameta feminino já formado. Gameta este que se 

forma na fase da adolescência da mulher. As figuras 2 e 3 representam o procedimento do corte 

do isopor em duas partes, a primeira parte foi cortada em forma de um disco e pintada, a outra 

parte foi cortada em pedacinhos bem pequenos para serem utilizados para fazer a representação 

das células foliculares. 
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Em seguida esses pedacinhos foram colocados na parte que estava em formato de disco. A 

parte do vácuo no disco foi colada uma bolinha de isopor que já havia sido cortada ao meio. No caso 

o disco seria a zona pelúcida, onde estão unidas as células foliculares formando a corona radiata e 

a bolinha representaria o citoplasma, como mostra a figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente ao processo de construção das maquetes vem o processo de montagem. Para 

tanto, foram impressos os nomes dos processos de ovogênese desde o início que é o crescimento 

das ovogônias até o momento de formação do óvulo, alguns dos nomes foram colados diretamente 

na folha de isopor e os outros foram colocados nas bolinhas com o auxílio de um alfinete. Foram 

usados também os palitos de dente, estes por sua vez seriam colocados nas bolinhas para tornar as 

maquetes mais dinâmicas. 
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Na última fase foi utilizado o pincel para quadro para fazer as setas na folha de isopor, isso 

foi feito no intuito de melhorar e deixar mais claro o processo de multiplicação até o momento final 

com o ovócito pronto para a fecundação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos esses procedimentos foram importantes para a confecção do recurso didático 

garantindo assim a sua colaboração para o ensino da Embriologia. A primeira experiência da 

confecção do recurso didático foi apresentada durante a II Mostra de Biologia, da Universidade do 

Estado do Pará, Campus VIII – Marabá, sendo que após algumas considerações apresentadas 

durante o evento, no período da disciplina de Libras houve nova reformulação e confecção dos 

recursos didáticos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diversas dificuldades são encontradas quando se refere ao uso de recursos didáticos no 

ensino da Biologia, principalmente quando está direcionado ao estudo da embriologia. Sendo 

assim, vê-se a necessidade de desenvolver metodologias, bem como, confeccionar recursos 

didáticos de fácil acesso, possibilitando uma ampliação do ensino e consequentemente uma 

melhoria no ensino aprendizagem e na busca pela inclusão escolar.  

Este estudo apresenta-se como resultado inicial das observações da apresentação do recurso 

didático em um evento acadêmico, onde foi possível explicar o processo da ovogênese de forma 

mais didática e acessível, contribuindo para melhoria do aprendizado do conteúdo abordado pelos 

participantes.  

Nessa perspectiva, este trabalho contribui com possibilidades diferenciadas para o ensino 

com o uso de recurso didático, também, apresenta-se como diferencial pela resistência do material, 

pela opção de utilizar a massa de biscuit e uma base para apoio de madeira, propiciando uma maior 

durabilidade, os nomes das etapas fixadas na base de apoio terão a escrita em braille para alunos 

cegos e adequação conforme os requisitos de acessibilidade para alunos com deficiência.. 

Anteriormente foi trabalhado o processo da ovogênese em uma base de isopor, com bolinhas de 

isopor para representar os estágios da ovogênese e foi feita uma ampliação do ovócito secundário, 
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também de isopor, onde as etapas eram descritas em papel A4, digitada em Word, sem nenhuma 

acessibilidade a necessidades especiais. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A confecção do recurso didático foi uma experiência incrível para nós graduandos de 

Ciências Naturais-Biologia, pois através dela conseguimos compreender vários processos que 

envolvem a Embriologia humana desde a formação de gametas até à formação dos nossos órgãos. 

Assim sendo, os recursos didáticos são de extrema importância para o ensino de biologia na 

educação básica, pois é uma forma para que aluno assimile os conteúdos estudados e compreendam 

de forma lúdica os assuntos abordados, bem como, promoção da educação inclusiva. 
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