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Resumo: Este trabalho apresenta uma discussão sobre o uso de materiais didáticos 

como meio de promover a integração e melhorar a assimilação do conteúdo de 

Espermatogênese para alunos com deficiência. Um dos grandes desafios enfrentados 

pela sociedade ainda é a educação e principalmente a educação inclusiva com 

interação. A produção de materiais pode ser uma ponte que interligará essa dificuldade 

a solução. A proposta de criar materiais didáticos acessíveis utilizados em sala de aula 

pode proporcionar aos alunos, principalmente com deficiência visual uma melhor 

compreensão do conteúdo. O trabalho tem por objetivo demostrar o uso de modelos 

didáticos e que possam ser confeccionados e utilizados em sala de aula, como meio de 

auxiliar o ensino de Embriologia com foco em Espermatogênese de forma prática e 

viável ajudando no processo de ensino aprendizagem de alunos e professores da escola 

comum. O trabalho consiste na adequação e duplicação de um material didático 

preexistente sobre o Ensino de Embriologia especificamente sobre a Espermatogênese. 

A nova proposta remete a criar materiais didáticos mais resistentes e acessíveis que 

possuirão texturas, relevos, formas e legendas diferenciadas para que facilite a 

compreensão dos alunos independente da necessidade que possua. Conclui-se que o 

emprego de recursos didáticos alternativos neste âmbito educacional promove um 

ensino mais igualitário aos alunos.  
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 IMPORTANCE OF TEACHING MATERIALS FOR SPERMATOGENESIS 

CONTENT GETTIN 

 

Abstract: This work presents a discussion about the use of didactic material as a means 

of promoting integration and improving the assimilation of Spermatogenesis content for 
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students with disabilities. One of the great challenges faced by society is still education 

and especially inclusive education with interaction. The production of materials can be 

a bridge that will link this difficulty to the solution. The proposal to create accessible 

didactic materials used in the classroom can provide students, especially with visual 

impairment, a better understanding of the content. The aim of this work is to 

demonstrate the use of didactic models and that can be made and used in the classroom, 

as a means of assisting the teaching of Embryology with a focus on Spermatogenesis in 

a practical and viable way helping in the teaching process students and teachers 

learning of the common school. The work consists in the adaptation and duplication of 

a preexisting didactic material on the Teaching of Embryology specifically on 

Spermatogenesis. The new proposal refers to the creation of more resistant and 

accessible teaching materials that will have different textures, shapes, shapes and 

legends to facilitate the students' understanding, regardless of their need. It is 

concluded that the use of alternative didactic resources in this educational field 

promote a more egalitarian teaching to the students.  

 

Keywords: Teaching of Biology; Spermatogenesis; Accessible Learning Material. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios enfrentados pela sociedade ainda é a educação e 

principalmente a educação inclusiva. Nesse sentido, Moreira (2007) diz que a inclusão 

como princípio da educação brasileira, constitui um discursivo tema em que se 

produzem modos de dirigir a educação, baseando-se em princípios voltados para a 

aceitação das diferenças individuais, valorização de cada pessoa, convivência dentro 

da diversidade humana e aprendizagem por meio da cooperação mútua.  

O educador contribui com a intermediação do conhecimento no âmbito escolar 

para os alunos, entretanto, necessários procedimentos metodológicos que auxiliem 

durante o ensino do conteúdo trabalhado em sala de aula. Desse modo, a produção de 

materiais didáticos pode ser uma alternativa que interligará essa dificuldade à solução, 

de modo que os modelos didáticos ao serem utilizados em sala de aula podem 

proporcionar a interação de alunos, principalmente para alunos com deficiência.  

Segundo Silva et al (2017) os modelos didáticos que visam a acessibilidade ao 

conteúdo através do tato, facilitam o aprendizado de forma mais eficiente, além de 

auxiliar o professor, como estratégia metodológica aliando o teórico ao prático. Nesta 

mesma perspectiva, Ristow e Silva (2014) mencionam que ao fazer o uso de um 

material mais concreto e alguns jogos adaptados para aprendizagem de conteúdo, 
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permitem que o aluno com algum tipo de deficiência aprenderem de uma forma 

diferenciada. Neste caso, para os assuntos de Ciências e Biologia permitem a utilização 

desses tipos de materiais didáticos, no entanto existe uma carência de material 

apropriado para tal (CASAS et al, 2010).  

Em relação ao conteúdo de Embriologia que é voltado para fases do 

desenvolvimento humano é um dos assuntos que pouco apresenta adaptação para 

alunos com deficiência. Para uma compreensão eficaz das fases do desenvolvimento 

embrionário é necessário o uso de recursos alternativos que façam essa ascensão 

(SILVA et al, 2017). De tal modo, esta proposta de criar materiais didáticos acessíveis 

para ensino de embriologia, especialmente de espermatogênese, traz o conteúdo 

abordado em livros didáticos de ciências de modo diferenciado pelo detalhamento de 

cada estrutura, possibilitando assim o acesso à informação e ao conhecimento 

relacionado ao processo de espermatogênese humana, além disso, apresenta-se como 

forma de promover a inclusão escolar dos alunos com deficiência através da interação 

dos alunos presentes em sala de aula.  

A finalidade deste trabalho é contribuir com a educação pública a partir da 

disponibilização de materiais didáticos na área de biologia que possam ser 

confeccionados e utilizados em sala de aula, com o objetivo de auxiliar o ensino de 

embriologia, de forma prática e viável ao processo de ensino aprendizagem de alunos e 

professores do ensino comum. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O material didático produzido inicialmente foi apresentado na II Amostra de 

Biologia durante a I Jornada de Bioética da Universidade do Estado do Pará, Campus 

de Marabá, onde apresentamos para comunidade acadêmica e demais participantes, 

conforme a figura 1. E durante a disciplina de Libras e após vários debates em sala de 

aula notou-se a necessidade de produzir materiais acessíveis para o ensino de biologia 

e doação para Centro de Atendimento Especializado para Surdos.  
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Para primeira proposta foi usado materiais simples, como: cola branca, cola de 

isopor, cola quente, isopor, tinta guache, pinceis de pintura e palitos de dente. Para 

confecção do material didático requer muita criatividade, na busca pela criação de um 

material que tivesse um fluxo cronológico dos processos ocorridos na gametogênese, 

de modo que o aluno compreenda a divisão de uma célula diploide para formar quatro 

células haploides ou gametas masculinos (espermatozoide), sobretudo, para ser usado 

como ferramenta no ensino comum de forma inclusiva para todos os alunos 

independente se a pessoa tem alguma deficiência ou não. 
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A segunda proposta foi adequação do modelo antigo com requisito de 

acessibilidade. Assim, permitindo aos alunos com deficiência o acesso ao material, 

sem que haja distinção na forma de identificar o que estará sendo explanado, pois na 

sua confecção serão abordadas as mais diversas formas de adaptação às necessidades 

de cada aluno promovendo um processo de ensino inclusivo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho consiste na produção de um material didático sobre o 

Ensino de Embriologia especificamente sobre a Espermatogênese, conteúdo este que é 

abordado no ensino médio, fazendo parte dos conteúdos obrigatórios da ementa da 

disciplina.  

O material didático produzido tem relevância para o ensino de Biologia, pois se 

trata de materiais que possibilitam que os alunos possam ter experiências mais 

significativa durante o processo do ensino aprendizado do conteúdo. Como vivemos 

em uma sociedade que almeja a inclusão escolar é necessário proporcionar a todos os 

alunos acesso a materiais que garantam conhecimento e que colaborem com sua 

formação.  

Nesse sentido, a confecção e a adaptação dos recursos didáticos devem estar em 

consonância com as necessidades educacionais manifestadas no ensino comum. O 

material confeccionado apresenta sugestão diferenciada para abordagem do conteúdo, 

uma vez que que possibilita a contextualizar e problematizar o assunto trabalhado 

através da manipulação tátil. 

 

4. CONCLUSÕES 

Mediante a necessidade de materiais didáticos para o ensino de biologia viu-se 

a importância de produção desses recursos para contribuir com a educação na 

perspectiva inclusiva, sobretudo do conteúdo de embriologia e da espermatogênese. 

Assim, os materiais didáticos foram desenvolvidos para contribuir com a educação 
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pública, disponibilizando assim materiais didáticos na área de biologia de fácil 

confecção e que possam ser utilizados em sala de aula, como forma de auxiliar o 

ensino de Embriologia, de forma prática e viável e ajude no processo de ensino 

aprendizagem.  

Os materiais produzidos apresentam-se como possibilidade de utilização para o 

ensino de biologia no ensino comum e atendimento educacional especializado, com o  

intuito de auxiliar na aprendizagem dos estudantes, pois por meio dessas novas 

alternativas didática e pedagógica, torna-se possível o envolvimento dos órgãos dos 

sentidos como meio de comunicação, além de trabalhar o cognitivo e o envolvimento 

social no processo de ensino-aprendizagem promovendo assim um ensino mais 

igualitário. 
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