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RESUMO 
O presente artigo se constitui na apresentação dos resultados obtidos de um 
trabalho desenvolvido no ano de 2008, com alunos do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Túlio de França, em União da Vitória, PR, decorrente do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, promovido pela Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná. Este trabalho teve como objetivo principal verificar se o 
processo de modelagem auxilia na aquisição de conceitos no campo conceitual 
Reprodução. Procurou-se analisar as idéias dos alunos sobre a reprodução e o 
desenvolvimento embrionário, utilizando-se a modelagem como um recurso 
instrucional, antes e durante o processo ensino-aprendizagem em sala de aula. 
O estudo foi realizado em uma turma de trinta e nove alunos, da segunda série 
do Ensino Médio, com idades entre 15 e 19 anos. Os resultados deste trabalho 
mostram que a elaboração e a utilização de modelagem são estratégias 
importantes para que os alunos possam compreender o processo de 
transformação ocorrido durante o desenvolvimento embrionário. 
 
Palavras-chave : Modelagem. Ensino de biologia. Desenvolvimento 
embrionário. Reprodução.  
 
ABSTRACT  
This article is based on the presentation of the results obtained in a research 
carried out in 2008, with High School students from Colégio Estadual Túlio de 
França, PR, resulting from the “Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE”, promoted by the “Secretaria de Estado da Educação do Paraná”. This 
paper aimed to check if the process of shaping helps the acquisition of concepts 
in the conceptual field of Reproduction. It was tried to analyze the student’s 
ideas about reproduction and embrionary development, using shaping as an 
instructional resource, before and during the teaching/learning process in class. 
The research was carried out in a class containing thirty-nine High School 
students, ages 15-19. The results of this paper show that elaborating and using 
shaping are important strategies so that students can understand the 
transformation ocurred during the embrionary development. 
 
Key-words : Shaping. Biology teaching. Embrionary development. 
Reproduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo, tem por finalidade apresentar os resultados obtidos de 

um trabalho de implementação da proposta e intervenção no espaço escolar, 

no ano de 2008, decorrente do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 

desenvovido em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência e  Tecnologia 

do Ensino Superior do Paraná. 

  A proposta deste trabalho, em sala de aula, tem como principal objetivo 

verificar se o processo de modelagem auxilia na aquisição de conceitos em 

'Reprodução'.  Este trabalho foi desenvolvido no ano de 2008, com 35 (trinta e 

cinco) alunos, com idades entre 15 e 19 anos, de uma 2ª série do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Túlio de França, em União da Vitória - PR. 

Procurou-se analisar as idéias dos alunos sobre a reprodução e o 

desenvolvimento embrionário, no decorrer do processo ensino-aprendizagem 

de Biologia, em sala de aula, utilizando a modelagem com recurso instrucional. 

 Os conteúdos reprodução e o desenvolvimento embrionário, são 

essenciais para a compreensão de várias discussões na área de biologia, a 

exemplo: sistemática, evolução, zoologia, botânica, citologia, histologia e, a 

partir da concepção teórica da epigênese, paradigma vigente para a 

compreensão da vida – a genética molecular. Não obstante, a partir da 

natureza da compreensão biológica, conceitos sobre o desenvolvimento 

embrionário estruturam, também e de igual valor à compreensão técnica, 

discussões sobre sociedade, história, cultura e políticas de sustentabilidade da 

população humana constituindo uma grande área do conhecimento, dinâmico e 

determinante a compreensão da vida e do papel do homem neste contexto – a 

ética; ou como já denominado por pensadores da área - a bioética. Cabe 

ressaltar neste ponto, que os conteúdos estruturantes pensados nas Diretrizes 

Curriculares de Biologia para a Educação Básica (SEED, 2006, p. 32), quais 

sejam: organização dos seres vivos; mecanismos biológicos; biodiversidade; 

implicações dos avanços tecnológicos no fenômeno VIDA têm em sua 

fundamentação conteúdos constituintes do campo conceitual 'Reprodução'. 
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Recorrer somente a textos e livros ‘didáticos’ como forma instrucional de 

apoio, dada a complexidade de abstração conceitual e a necessária 

visualização tridimensional dificulta a aquisição e compreensão dos conceitos 

científicos pelos alunos.  Além deste fato, as ilustrações e, de modo especial as 

imagens em livros didáticos, apresentam-se bidimensionais em perspectiva e 

com ‘cores fantasia’3 conforme detectado em Lopes (2005, p. 149), Silva Júnior 

(2005, p. 342) e Amabis (2004, p. 406), estes aspectos levam os alunos a 

apresentar dificuldades de imaginar as estruturas representadas em figuras 

planas no seu aspecto tridimensional, pois a maioria das escolas não possui 

outros recursos didáticos além do livro didático, quadro e giz. 

Segundo Nardi (2004, p. 9) “pesquisas realizadas na década de 1970 

mostraram que as crianças possuem concepções sobre uma variedade de tópicos em 

ciência, desde uma idade precoce e antes da aprendizagem formal da ciência”. As 

pessoas as constroem no seu cotidiano, sob influência da escola, do meio 

familiar, da comunidade na qual está inserida, da mídia, da igreja, etc.  

           Numa concepção construtivista a atividade mental construtiva do aluno é 

o fator importante na aprendizagem de conteúdos na escola. 

       Schimin (1988, p. 10) menciona: “Na escola, quando o aluno inicia a 

aprendizagem de um novo conhecimento, ele constrói significados, 

representações ou modelos mentais sobre esse conteúdo a partir de suas 

idéias e representações prévias”. 

           Ter como ponto de partida as concepções prévias dos alunos é o ponto 

de partida para a aprendizagem significativa, constructo principal da teoria de 

Ausubel. Segundo Moreira, na teoria de Ausubel, o conceito mais importante é 

o da aprendizagem significativa: 

 

processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um 
aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo (...) 
neste processo a nova informação interage com uma estrutura de 
conhecimento específica, a qual Ausubel define como  conceitos 
subsunçores, ou simplesmente, subsunçores (subsumers). 
(MOREIRA, 1982, p. 7) 

                                                 
3 Cores fantasia são cores não reais utilizadas por autores em gravuras em textos de livros 
didáticos para chamar a atenção às estruturas apresentadas a partir de um plano para uma 
figura tridimensional de disposição espacial.  
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         A ajuda do professor, como mediador do processo ensino-aprendizagem, 

desempenha um papel importantíssimo na construção do conhecimento pelo 

aluno. 

         As teorias de aprendizagem tornam-se necessárias como subsídios para 

a compreensão dos mecanismos envolvidos na aprendizagem. Neste âmbito 

encontra-se a teoria Significativa de Ausubel (1990), a qual é um referencial 

adequado para a pesquisa em Ciências.  

        Segundo Moreira “a idéia central para a teoria de Ausubel é a de que o 

fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já sabe” (MOREIRA, 1982, p. 7). 

 No trabalho de Otero (1999) os motivos que sustentam a crescente 

substituição de textos por imagens, transformando os livros didáticos, mais em 

livros para ver que para ler. Segundo esta autora, este fato pode ser observado 

nos livros didáticos editados na ultima década, se comparados a publicações 

anteriores, nas quais apareciam poucas fotografias, desenhos, gráficos ou 

charges. A autora nos convida a pensar no papel que vem tendo essas 

ilustrações no ensino de ciências. Segundo ela, Bachelard entre outros 

epistemólogos, considera que essas figuras podem significar obstáculos à 

aprendizagem científica “Como há señalado Bachelard (1969) “las experiências 

demasiado vivas, com exceso de imágenes, son centros de falso interes” 

(OTERO, 1999, p. 93). 

 As figuras, além de poder ter discutida a sua qualidade, como sugere 

Otero, são planas e podem se constituir num obstáculo para a construção de 

modelos mentais funcionais pelos educandos. As imagens são muito 

importantes para comunicar idéias e realizar a divulgação científica: de 

egípcios a babilônios, passando pela idade média, até nossos dias. Mas por 

que usamos imagens mentais visuais?   Johnson Laird sugere que as pessoas 

raciocinam com modelos mentais, que “são como blocos de construção 

cognitivos que podem ser combinados e recombinados conforme necessário” 

(Moreira, 2005, p. 49). Segundo este autor, os modelos mentais são “análogos 

estruturais do mundo” e que podem ser recursivamente modificados a medida 
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que novas informações possam a ele ser acrescentadas. São representações 

internas de informações.  segundo o mesmo autor são também tridimensionais. 

Conforme Oliveira e Abreu: 

  

a construção de modelos conceituais anatômicos pode ser utilizada 
com o intuito de alcançar uma aprendizagem de qualidade, facilitando 
o acesso pelos alunos de seus modelos mentais, permitindo a 
organização de suas idéias e informações conceituais existentes no 
sentido de construir modelos mais adequados sobre o 
desenvolvimento embrionário. (2004, p. 133) 

 

  A proposta de modelagem de figuras das diversas fases do 

desenvolvimento embrionário em massa de biscuit pelos alunos constitui-se  

numa tentativa de conferir uma concretude maior de complexos processos, que 

não acessíveis, como o são as fases do desenvolvimento embrionário. A 

manipulação da massa de biscuit na construção de modelos pedagógicos 

tridimensionais pode auxiliar a construção de modelos mentais conceitualmente 

mais apropriados, na perspectiva da teoria dos modelos mentais de Johnson 

Laird. 

Segundo esse autor as pessoas constroem análogos estruturais do 

mundo em sua memória de trabalho, quando tentam entender o funcionamento 

de uma máquina, de um equipamento elétrico, ou quem sabe outros 

mecanismos. Esses modelos não são científicos, mas são funcionais e podem 

ser alterados a medida que recebamos novas informações a respeito, ou seja, 

podem ser recursivamente atualizados.  

          A construção de modelos pedagógicos por trabalhar de maneira concreta 

e em figuras tridimensionais pretende ser um facilitador na construção ou 

reelaboração de modelos mentais e facilitar a construção de conceitos 

científicos. Durante a modelagem de figuras do processo de segmentação ou 

clivagem do ovo, o aluno deverá observar a proporção de tamanho das figuras 

que representam os blastômeros, que não passam por processos de 

crescimento após cada divisão celular e isto inclui o domínio de conhecimentos 

sobre este processo especial de divisão celular, a clivagem “É característico da 

clivagem que à medida que o processo progride, o número de blastômeros 

aumenta e o tamanho de cada um diminui”. (GARCIA, 2001, p. 107) 
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A proposta da modelagem como auxiliar na compreensão e concretude 

de fenômenos complexos e impossíveis de serem visualizados nas aulas de 

Biologia, talvez possa ser mais um auxiliar para a construção de conceitos 

científicos pelos nossos educandos, uma parte essencial dessa alfabetização 

biológica. 

É importante registrar que não se encontrou na literatura trabalhos que 

tratassem da elaboração de modelos sobre o desenvolvimento embrionário 

humano por alunos do ensino médio como tentativa de resgatar modelos 

mentais ou como apoio instrucional na aquisição de conceitos científicos. O 

trabalho de Oliveira e Abreu (NARDI; BASTOS; DINIZ, 2004) trata da 

construção de modelos anatômicos sobre os sistemas circulatório e respiratório 

humanos em turmas de sexta e sétimas séries utilizados como 

  

[...] estratégia de ensino a construção de modelos conceituais 
anatômicos, como proposta para que os alunos acessem seus 
modelos mentais e organizem suas idéias e informações conceituais 
existentes no sentido de construir um modelo mental mais adequado, 
de modo a dinamizar o estudo do corpo humano nas séries do Ensino 
Fundamental. 

 

 Optou-se sustentar este trabalho em pressupostos construtivistas de 

ensino, pois considerou-se fundamental, como ponto de partida, conhecer as 

idéias prévias que os alunos trazem consigo para a sala de aula, sobre 

reprodução e o desenvolvimento embrionário, para então planejar as 

estratégias a serem utilizadas no decorrer do processo ensino-aprendizagem. 

 Esta pesquisa buscou responder as seguintes questões: Como, então 

propiciar condições instrucionais para que, metodologicamente este conteúdo 

venha a ser compreendido em um processo de aprendizagem significativa? 

Pode a construção de modelos em massa de biscuit auxiliar a aprendizagem 

do aluno sobre o conteúdo do desenvolvimento embrionário de diversos filos 

comparado com o desenvolvimento humano? O uso de modelagem pode 

auxiliar a aquisição de conceitos científicos a respeito de desenvolvimento 

embrionário comparado? 

  Justifica-se a presente proposta, tendo em vista que os alunos 

apresentam dificuldades para entender as diferentes etapas do 
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desenvolvimento embrionário, quando o material didático muitas vezes 

utilizados são apenas livros-texto e as figuras ilustrativas contidas neles. Tais 

recursos didáticos apresentam limitações para mostrar a dinâmica das 

transformações que passam os embriões em seu desenvolvimento. Este 

trabalho propõe aos alunos, a construção de modelos tridimensionais em 

massa de biscuit, representando as sucessivas etapas do desenvolvimento 

embrionário, em pelo menos quatro Classes de animais do filo Chordata, 

peixes, anfíbios, aves e mamíferos, além da Classe dos insetos, pertencentes 

ao Filo Arthropoda. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa foi realizada numa situação regular de ensino-aprendizagem 

na 2ª série A do ensino médio do Colégio Estadual Túlio de França, em União 

da Vitória - PR. A segunda série A do ensino médio, onde se realizou a 

intervenção pedagógica, é uma turma composta de 36 alunos, sendo 20 do 

sexo feminino e 16 do sexo masculino, com idades entre 15 e 19 anos. 

 O tempo disponível para o desenvolvimento deste trabalho foi de três 

meses, período de tempo exíguo para expor o conteúdo. 

No decorrer da pesquisa procurou-se verificar as idéias prévias dos 

alunos sobre reprodução, em dois momentos: antes e após o período 

instrucional. Inicialmente fez-se o levantamento das pré-concepções dos 

alunos de forma individual, utilizando-se questionário escrito com perguntas 

abertas e modelagem realizada pelos alunos com massa de biscuit sobre 

reprodução. É importante destacar que a atividade de modelagem foi feita 

também com o objetivo de levantar as idéias dos alunos a respeito do 

desenvolvimento embrionário, antes da abordagem dos conteúdos sobre o 

tema.  

No desenvolvimento desta pesquisa procurou-se analisar as idéias dos 

alunos sobre o tema, antes e durante a implementação em sala de aula, 

portanto, constitui-se numa pesquisa qualitativa – estudo de caso. 
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Durante a abordagem dos conteúdos referentes a ‘Reprodução’ se 

utilizou as seguintes modalidades e recursos didáticos: aulas expositivas, 

dialogadas, quadro de giz, transparências e retroprojetor, vídeo-documentários, 

aparelho e fitas de DVD, modelos em gesso representando as fases da divisão 

celular, microscópios, lâminas permanentes, lâminas e lamínulas de vidro, 

órgãos humanos preservados em formol. Após a abordagem dos conteúdos de 

reprodução, utilizou-se novamente a modelagem, agora como estratégia 

instrucional juntamente com consulta bibliográfica e na WEB, pelos alunos, 

visando verificar se estas estratégias são facilitadoras ou não no processo 

ensino-aprendizagem, de tais conceitos científicos. Os modelos foram 

elaborados pelos alunos representando as diferentes fases do desenvolvimento 

embrionário de forma tridimensional e nominando as estruturas e mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento embrionário do grupo animal, considerando as 

cinco classes estudadas, sendo, quatro classes de animais do filo Chordata: 

peixes, anfíbios, aves e mamíferos, além da Classe dos insetos, pertencentes 

ao Filo Arthropoda. 

 Durante o processo de construção dos modelos os alunos nomearam as 

diversas fases estudadas e colocaram em seqüência cronológica de 

desenvolvimento. Cada subgrupo expôs aos demais colegas os modelos por 

eles moldados e organizados em seqüência correta de seu desenvolvimento 

embrionário, explicando as transformações sofridas pelo embrião em seu 

desenvolvimento.  

 

3 O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

3.1 Atividades Preparatórias ao Processo de Modelag em 

 Os temas reprodução e desenvolvimento embrionário, desenvolvidos em 

sala de aula durante a pesquisa versou sobre diversos conteúdos, a saber:  

ciclos reprodutivos (haplôntico, diplôntico e haplodiplôbiontico), divisão celular: 

mitose e meiose, anatomia e fisiologia reprodutiva humana, gametogênse 

masculina e feminina, reprodução sexuada e assexuada, fecundação, tipos de 

ovos e suas formas de segmentação, desenvolvimento direto e indireto. Além 
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do desenvolvimento embrionário humano é necessário expor o 

desenvolvimento embrionário dos insetos, peixes, anfíbios, aves e do anfioxo. 

 No início do processo ensino-aprendizagem sobre reprodução informou-

se aos alunos sobre as estratégias que seriam utilizadas, os quais 

demonstraram interesse, motivação e até certa ansiedade diante da novidade 

modelagem.  

 Primeiramente aplicou-se aos alunos dois testes um e dois, sendo teste 

um anterior a instrução sobre reprodução e desenvolvimento embrionário. O 

pré-teste tinha como objetivo identificar quais eram os conhecimentos ou 

concepções prévias dos alunos sobre tais conceitos.    

 A partir da análise dos resultados do pré-teste, se obtém as concepções 

prévias dos alunos sobre Reprodução, as quais se constituirão num ponto de 

partida para subsidiar a ação pedagógica.  

 Após a realização do pré-teste, os alunos tiveram uma experiência inicial 

de modelagem, a qual se constituiu numa forma de levantar os conceitos 

prévios dos alunos, onde foi solicitado elaboração de modelos, com massa de 

biscuit representando o desenvolvimento embrionário, humano ou animal, 

segundo suas concepções e idéias sobre esse processo. As atividades foram 

realizadas pelos alunos, com muita disposição. Dessa forma, a modelagem 

nesse momento se constitui, numa forma alternativa de levantar conceitos 

prévios dos alunos sobre o desenvolvimento embrionário. 

 Os alunos afirmaram que queriam realizar um bom trabalho de 

modelagem, por isso, solicitaram a extensão do prazo, assim, mais uma aula 

foi utilizada para a conclusão dos trabalhos.  

  Após a conclusão da pré-modelagem, utilizou-se o vídeo documentário 

‘Sexo: a atração vital’ (KING, 1994) da Super Interessante Coleções, como 

motivador para iniciar a discussão sobre o processo de reprodução. Iniciou-se 

a abordagem do tema a partir dos Ciclos Reprodutivos: Haplôntico, Diplôntico e 

Haplodiplobiôntico. Optou-se pelo uso de transparências e retroprojetor, para 

mostrar diagramas e figuras coloridas ilustrando cada tipo de ciclo. Enfatizou-

se o período em que ocorre a meiose em cada ciclo e os grupos de seres de 

ocorrência destes. 
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Na seqüência e por um período de três aulas, trabalhou-se o assunto 

Divisão Celular, diferenciando os processos de mitose e meiose, conteúdo 

fundamental para se entender a origem e importância da biodiversidade e 

ponto de partida para o grande campo conceitual da Reprodução. Além do livro 

texto (LINHARES, 2005) dispôs-se de modelos em gesso, do acervo do 

laboratório do colégio, que ilustram células nas diferentes fases da divisão de 

mitose, foi-se realçando os principais eventos de cada fase e os alunos iam 

indicando nos modelos a seqüência de eventos da mitose retratada nos 

modelos em gesso. Os mesmos iam sendo etiquetados pelos alunos à medida 

que cada etapa era reconhecida no modelo. A seguir procedeu-se discussões 

no sentido de auxiliar os alunos a diferenciar os processos de mitose e meiose. 

Na seqüência abordou-se o tema da reprodução gâmica e agâmica e suas 

formas de ocorrência, o estudo da anatomia e fisiologia do sistema genital 

masculino, as fases da gametogênese masculina e a anatomia e fisiologia do 

Sistema Genital feminino. Para este estudo, se valeu de texto do livro didático 

dos alunos (LINHARES, 2005) e de observações macroscópicas de ovários, 

tubas uterinas e útero no sistema reprodutor humano feminino e de testículos, 

canais deferentes e pênis no sistema reprodutor humano masculino, todos 

provenientes de peças anatômicas humanas fixadas em formol, disponíveis no 

laboratório do colégio. Concomitantemente tratou-se da Gametogênese 

feminina e masculina.  

Em aulas práticas no laboratório do colégio, procedeu-se a observação 

ao microscópio óptico, de lâminas histológicas permanentes. Na observação de 

lâminas de ovários, solicitou-se aos alunos especial atenção a presença de 

folículos ovarianos humanos em diferentes estágios de desenvolvimento. Ao 

abordar-se a gametogênese feminina, surgiram perguntas sobre bebês que 

nascem com problemas, e discutimos a formação de gametas anormais e as 

síndromes, em especial, a Síndrome de Down.   

Nas lâminas de túbulos seminíferos, estudaram-se os aspectos de 

células nos vários estágios da gametogênse masculina. Os alunos 

demonstraram interesse em ver espermatozóides vivos ao microscópio, mas 

não conseguimos neste dia nenhum doador deste material. 
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A regulação hormonal do ciclo sexual feminino e os ciclos, ovariano e 

uterino foram abordados nas aulas seguintes. Por iniciativa própria, uma aluna 

trouxe para o colégio sêmen de seu esposo. O dia amanhecera muito frio, com 

temperatura de cerca de seis graus centígrados, ou seja, inadequada a 

conservação do referido material biológico. Diante deste fato e por não 

dispormos de estufa em nosso laboratório, solicitou-se a aula de Educação 

Física, a primeira aula da segunda série A neste dia. A espera até a última 

aula, horário normal da aula de Biologia desta turma, ocasionaria a perda da 

chance de ver os espermatozóides vivos. Montou-se a lâmina sob olhares de 

‘nojo’ de muitos dos alunos devido ao aspecto viscoso do sêmen. O material foi 

observado ao microscópio com entusiasmo por todos. O professor de 

Educação Física, que gentilmente cedeu sua aula, participou da atividade como 

expectador e demonstrou interesse em observar os espermatozóides. 

Pedagogas, funcionárias de serviços gerais e da secretaria do colégio, também 

participaram da aula neste dia. Todos comentavam, faziam brincadeiras e 

diziam: “são iguais aos que aparece na TV”. 

Durante a abordagem do ciclo sexual feminino comentou-se sobre 

método do ritmo ou tabelinha, do funcionamento da pílula anticoncepcional, dos 

métodos de barreira como o preservativo e diafragma, além de outros métodos 

contraceptivos. 

A seguir iniciou-se o estudo da fertilização. Realçaram-se as diferenças 

e adaptações à fecundação interna e externa. Seguiu-se explicando o processo 

de segmentação do ovo humano ou zigoto. Deu-se ênfase ao blastocisto 

humano, explicando a totipotência de suas células. Nesta oportunidade 

abordou-se a polêmica daquele momento, com a audiência do Supremo 

Tribunal Federal, a respeito do uso de embriões descartados em clínicas de 

fertilização, para a obtenção de célula-tronco a serem utilizadas em pesquisas. 

Foram ressaltados o destino dos componentes do blastocisto, embrioblasto e 

trofoblasto, no processo de desenvolvimento do corpo do embrião e de 

componentes fetais da placenta. 
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A seguir iniciou-se a abordagem dos tipos de ovos e processos 

respectivos de segmentação destes e desenvolvimento direto e indireto de 

animais.  

Na seqüência abordou-se o desenvolvimento embrionário de cordados, 

especificamente do anfioxo. Durante esta abordagem tratou-se do destino do 

blastóporo, que originar a boca ou ânus, nos diferentes grupos animais e a 

conseqüente classificação destes em Protostômios e Deuterostômios. 

Trataram-se também do desenvolvimento embrionário de anfíbios, aves e 

répteis. O desenvolvimento de peixes foi também explicado.  

 A seguir tratou-se dos anexos embrionários dos cordados. Nesta 

oportunidade os alunos assistiram ao documentário ‘Gravidez’, a vida antes do 

nascimento (RUMSEY, 1994), da Superinteressante Coleções, como um 

reforço da aprendizagem. Este documentário apresenta belas imagens do 

embrião humano, em seu período inicial de clivagem, de zigoto à mórula e 

também num período mais tardio, durante o dobramento do embrião. Cenas da 

evolução da gravidez ao longo de suas 40 semanas e do parto natural fecham 

o assunto. Na seqüência trabalhou-se, com a utilização de esquemas no 

quadro de giz, a classificação dos animais quanto à simetria, número de 

folhetos embrionários, presença ou ausência de celoma.    

 

3.2 Processo de Elaboração da Modelagem  

 

Para a elaboração da modelagem formaram-se grupos, contendo 4 a 5 

alunos, em cada grupo. As figuras a serem modeladas pelos grupos pertencem 

a diferentes fases do desenvolvimento embrionário de insetos, peixes, anfíbios, 

aves, anfioxo e humano. Os livros utilizados na atividade foram Storer (1986), 

Garcia; Fernãndez (2001), Wolpert (2000) e Linhares (2005). Eles serviram 

como fonte de consulta para a modelagem. Cada grupo realizou a modelagem 

sobre o desenvolvimento embrionário de apenas um grupo animal., conforme 

segue: 

Grupo 1: com quatro alunos modelou figuras do desenvolvimento 

embrionário inicial em aves.  
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Grupo 2: com quatro alunos, modelaram figuras do desenvolvimento 

embrionário inicial em anfíbios. 

Grupo 3:  com seis alunos, modelaram figuras do desenvolvimento 

embrionário inicial em aves. 

Grupo 4: com duas alunas, modelaram figuras do desenvolvimento 

embrionário inicial do peixe Zebrafish. 

Grupo 5: com seis alunos, modelaram figuras do desenvolvimento 

embrionário inicial em insetos. 

Grupo 6: com quatro alunos, modelaram figuras do desenvolvimento 

inicial em mamíferos. 

Grupo 7: com cinco componentes modelaram figuras do 

desenvolvimento embrionário inicial  do anfioxo. 

Grupo 8: com duas alunas modelaram figuras do desenvolvimento 

embrionário inicial de anfíbios. 

  Este processo de modelagem ocorreu num período de três aulas. 

 Após processo de modelagem, os trabalhos foram guardados em caixas 

no laboratório do colégio.  

Alguns grupos optaram por pintar seus modelos, destacando seus 

componentes como blastômeros e vitelo pintados em cores diferentes. O grupo 

que modelou o desenvolvimento embrionário humano pintou e envernizou as 

peças.  

Algumas alunas já dominavam a técnica de modelagem em massa de 

biscuit. Além de utilizaram instrumentos apropriados para o processo, elas 

ensinavam a técnica de modelagem aos colegas. Os demais improvisaram os 

detalhes mais delicados das figuras usando palitos de dentes, tampas de 

canetas e de refrigerantes. Uma das alunas, a Juliana, preparou a massa para 

a segunda modelagem e explicou a turma que ela devia ser sovada, antes de 

iniciar o trabalho.  

O processo de modelagem e pintura das peças realizou-se 

exclusivamente em sala de aula, num total de seis horas aula, até a finalização 

da etapa de modelagem. 
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A etapa a seguir foi a de elaboração de legendas que explicassem as 

figuras e processos modelados. Para realizar tal atividade sugeriu-se aos 

alunos retomar os conteúdos trabalhados em sala de aula, com o objetivo de  

auxiliar na elaboração das legendas necessárias na interpretação do que as 

figuras representavam. Os alunos recorreram também à internet para a busca 

de textos. Com a ajuda da professora os alunos reduziram os textos e os 

transformaram em explicações sucintas dos processos a serem observados. 

Na seqüência, os modelos foram colados em papel couro, em ordem 

cronológica de desenvolvimento embrionário. O papel couro foi pintado de 

acordo com as preferências dos alunos. Esta etapa do processo teve apoio da 

professora de Artes do Colégio. A seguir foram coladas as legendas 

explicativas dos processos de desenvolvimento embrionário. 

 Ao finalizar-se a montagem dos cartazes, solicitou-se aos alunos que 

estudassem o conteúdo abordado, pois realizariam o teste 2, o qual 

determinava a produção de um texto sobre o tema desenvolvido.  Aplicou-se o 

pós-teste na semana seguinte. Para a produção do texto disponibilizou-se um 

período de duas aulas, onde os alunos poderiam expressar livremente suas 

idéias sobre o assunto desenvolvido. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ensino de embriologia é sobremaneira abstrato para o aluno de ensino 

médio, pois, as práticas de microscopia neste nível de ensino, por mais que lhe 

ajudem a compreender conceitos como o de célula, por exemplo, está muito 

aquém de permitir a compreensão do que seja um embrião ou da dinâmica de 

seu desenvolvimento em termos citológicos, histológicos e do processo de 

organogênese. Associado a isto, as ilustrações e fotos dos livros didáticos, por 

mais próximas e reais que se apresentem, não permitem ao aluno concretizar 

idéias para estruturar um modelo mental sobre o embrião e seu 

desenvolvimento. Este trabalho propôs-se a sugerir a modelagem como 

procedimento metodológico numa tentativa de superar esta lacuna de 
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aprendizagem em ciências biológicas, uma vez que a disciplina de embriologia 

é tanto introdução quanto síntese para a compreensão da biologia. 

  Em nossas indagações sobre a possível validade da construção de 

modelos na apropriação de conceitos científicos de embriologia, tentamos 

refletir no trabalho de Otero (1999, p. 94) que nos fala do abuso de figuras, 

nem sempre apropriadas, presentes nos livros textos de ensino de Ciências, 

justificadas pela máxima ‘uma imagem vale mais que mil palavras’.  

O teste 1 foi aplicado a 28 dos 36 alunos, da 2a série A do Ensino Médio 

do período matutino do Colégio Estadual Túlio de França. O teste 2 foi 

realizado por 31 alunos.  Na análise de teste 1 e do teste 2 , levou-se em conta 

somente os resultados de 21 alunos, pois alguns alunos faltaram à aula no dia  

da aplicação de um dos testes. Só foi possível comparar os resultados dos 

alunos que realizaram os dois testes. 

Os testes constavam de sete questões, enunciados conforme segue: 1) 

Como geram filhotes animais como os cães, os gatos, as aves, os insetos? 2) 

Como é o volume total de estruturas de desenvolvimento embrionário, desde o 

ovócito II até a estrutura de mórula? 3) E, ainda, em relação ao processo de 

clivagem, como é o volume das células em relação ao volume total? 4)Todo e 

qualquer embrião obedece ao mesmo padrão de desenvolvimento? 

A primeira questão: ‘Como geram filhotes animais como os cães, os 

gatos, as aves, os insetos?’ 

À partir das idéias explicitadas pelos alunos, na  primeira questão, 

estabeleceu-se 5 (cinco) categorias, conforme segue: Categoria 1 - A partir do 

nascimento;  Categoria 2 - Insetos (larva/ovos); cães e gatos (ato sexual / 

células reprodutoras); Categoria 3 - Reprodução sexuada; Categoria 4 - 

Desenvolvimento embrionário. 

  No teste 1 os alunos deram as seguintes respostas. Dos vinte e um 

alunos, um aluno respondeu que é “a partir do nascimento”, três responderam 

que “os insetos reproduzem-se por ovos e larvas e cães e gatos por 

espermatozóides”, e, dezessete alunos responderam que é pela “reprodução 

sexuada”. 
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 A mesma questão obteve as seguintes respostas no teste 2: dos vinte e 

um alunos, dezoito responderam “pela reprodução sexuada”, e, três alunos 

referem-se a “reprodução sexuada e a aspectos do desenvolvimento 

embrionário”, onde observa-se detalhamento acentuado do processo de 

desenvolvimento embrionário. 

 A Tabela 1 apresenta a distribuição dos alunos por categorias antes de 

depois da intervenção. 

 
TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS POR CATEGORIAS ANTES E 

DEPOIS DA INTERVENÇÃO 
Antes da intervenção Depois da intervenção Categoria 

No de alunos Percentual No de alunos Percentual 
1 1 4,7 0 0,0 
2 3 14,3 0 0,0 
3 17 81,0 18 85,7 
4 0 0,0 3 14,3 

FONTE: A autora 
 

 Na Tabela 1 observa-se que a maior parte dos alunos apresentou uma 

sensível evolução conceitual, pois dezoito deles, ou seja, 85,7% afirmam que é 

através do processo de reprodução sexuada que ocorre pela fusão de gametas 

de machos e fêmeas, que os animais geram filhotes, mesmo quando não 

ocorre a cópula, como em peixes e anfíbios. Fica evidente que os alunos 

entenderam os processos de fecundação interna em mamíferos, répteis e aves 

e externa em peixes e anfíbios. 

 A segunda questão analisada é: ‘Como é o volume total das estruturas 

de desenvolvimento embrionário desde ovócito secundário até a mórula?’ 

 À partir das idéias explicitadas pelos alunos, na  segunda questão, 

estabeleceu-se 5 (cinco) categorias, conforme segue: Categoria 1 - Não 

respondeu; Categoria 2 - Aumento de volume; Categoria 3 - Explica que 

ocorrem mudanças, transformações, mas não se referem ao volume; Categoria 

4 - Refere-se ou descreve a clivagem, mas não faz referência ao volume da 

mórula; Categoria 5 - O volume da mórula é o mesmo que o volume do ovócito 

secundário.  
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  No teste 01, dos vinte e um alunos, dez não responderam a esta 

questão, oito responderam que ocorre ‘aumento de volume’, um aluno explica 

que ‘ocorrem mudanças, transformações’,mas não se referem ao volume da 

mórula; um aluno descreve a clivagem, mas não faz referência ao volume da 

mórula; e, um aluno afirma que ‘o volume da mórula é o mesmo que o volume 

do ovócito secundário’, considerou-se esta idéia a mais próxima do conceito 

cientificamente aceito. 

No teste 02, quatro alunos não responderam a questão, dois explicam 

que ‘ocorrem mudanças’ mas não se referem ao volume da mórula, cinco 

referem-se ou descrevem a clivagem do zigoto e formação da mórula sem se 

referir ao volume desta, dez alunos descrevem a clivagem e afirmam que o 

volume da mórula é igual ao do ovócito secundário, o que é conceitualmente 

correto. Portanto em relação ao teste 01 e teste 02, pode-se observar no 

Gráfico 2, passou-se de um para dez alunos com idéias mais elaboradas, ou 

seja, antes da intervenção pedagógica correspondeu a 5% e após passou para 

47,62%. Um número significativamente maior de alunos apresentou em suas 

respostas idéias aceitáveis do ponto de vista científico. 

A construção de modelos pedagógicos por trabalhar de maneira 

concreta e em figuras tridimensionais pode ter sido um facilitador na construção 

de modelos mentais e na construção de conceitos científicos. Durante a 

modelagem de figuras do processo de segmentação ou clivagem do ovo, um 

aluno observou a proporção de tamanho das figuras que representam os 

blastômeros, que não passam por processos de crescimento após cada divisão 

celular e isto inclui o domínio de conhecimentos sobre este processo especial 

de divisão celular, a clivagem. “É característico da clivagem que à medida que 

o processo progride, o número de blastômeros aumenta e o tamanho de cada 

um diminui”. (GARCIA, 2001, p. 107) Esse fato deve ter influenciado no maior 

número de respostas conceitualmente corretas observadas no teste 02. 

 A Tabela 2 apresenta a distribuição dos alunos por categorias antes e 
depois da intervenção. 
 
TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS POR CATEGORIAS ANTES E 

DEPOIS DA INTERVENÇÃO 
Categoria Antes da intervenção Depois da intervenção 
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No de alunos Percentual No de alunos Percentual 
1 10 47,6 4 19,2 
2 8 38,0 0 0,0 
3 1 4,8 2 9,5 
4 1 4,8 5 23,7 
5 1 4,8 10 47,6 

FONTE: A autora 
 

A terceira questão: E ainda em relação ao processo de clivagem, como é 

o volume das células em relação ao volume total?   

À partir das idéias explicitadas pelos alunos, na  terceira questão, 

estabeleceu-se 5 (cinco) categorias, conforme segue: Categoria 1 - Não 

respondeu; Categoria 2 - O volume aumenta; Categoria 3 - As células 

aumentam em numero e se especializam; Categoria 4 - Dividem-se e 

continuam do mesmo tamanho; Categoria 5 - As células diminuem de tamanho. 

A Tabela 3 apresenta a distribuição e percentual de alunos por 

categorias antes de depois da intervenção. 

 

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DE ALUNOS POR 
CATEGORIAS ANTES E DEPOIS DA INTERVENÇÃO 

Antes da intervenção Depois da intervenção Categoria 
Nº de Alunos Percentual Nº de Alunos Percentual 

1 15 71,3 7 33,3 
2 1 4,8 0 0,0 
3 2 9,5 1 4,8 
4 1 4,8 9 42,7 
5 2 9,5 4 19,2 

FONTE: A autora 
 

 No teste 01, dos vinte e um alunos, quinze não responderam esta 

questão; um afirmou que ‘o volume aumenta’; dois alunos mencionaram que 

‘as células aumentam em número e se especializam’; um aluno afirmou que ‘as 

células se dividem e ficam do mesmo tamanho’ e dois que ‘as células 

diminuem de tamanho’.  No teste 02, sete dos vinte e um alunos não 

responderam esta questão; nenhum aluno afirmou que o volume celular 

aumenta; um aluno afirmou que ‘as células aumentam em número e se 

especializam’; nove alunos afirmaram que elas ‘se dividem e ficam do mesmo 
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tamanho’; e, apenas quatro alunos afirmaram que ‘as células diminuem de 

tamanho’, o dobro do número obtido no teste 02, mas não houve grande 

progresso em relação ao correto em termos conceituais, as células que sofrem 

clivagem não apresentam crescimento, entre uma e outra divisão e 

conseqüentemente vão se tornando progressivamente menores: “[...] o número  

tamanho de cada 

A quarta questão, assim enunciada: ‘Todo e qualquer embrião obedece 

ao mesmo padrão de desenvolvimento?’  

À partir das idéias explicitadas pelos alunos, na  quarta questão, 

estabeleceu-se  então,6 (seis) categorias: Categoria 1 - Não respondeu; 

Categoria 2 - Não. Categoria 3 – Sim; Categoria 4 - Sim, obedecem ao mesmo 

padrão; Categoria 5 - Não, cada espécie tem seu próprio padrão; Categoria 6 - 

Não (justificativa plausível, coerente). 

 A Tabela 4 apresenta a distribuição e o percentual de alunos por 

categorias antes e depois da intervenção. 

 

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DE ALUNOS POR 
CATEGORIAS ANTES E DEPOIS DA INTERVENÇÃO 

Antes da intervenção Depois da intervenção Categoria 
Nº de Alunos Percentual Nº de Alunos Percentual 

1 4 19,2 1 4,8 
2 5 23,7 2 9,6 
3 9 42,7 3 14,3 
4 2 9,6 0 0,00 
5 1 4,8 8 38,0 
6 0 0,00 7 33,3 

FONTE: A autora 
 

 No teste 01 quatro alunos não responderam a questão; cinco alunos 

responderam ‘não’, sem justificativa, nove alunos disseram ‘sim’, também sem 

justificativa; dois alunos responderam ’sim, obedecem ao mesmo padrão’; e, 

apenas 1 aluno respondeu ‘não, cada espécie obedece seu próprio padrão’.  

No teste 02 apenas um, dos vinte e um alunos, não respondeu a essa 

questão; dois alunos responderam ‘não’, sem justificativa; três responderam 

‘sim’, sem justificativa; oito alunos responderam que ‘não, cada espécie tem 

seu padrão’; e, sete alunos responderam ‘não’, justificando: ‘pois cada espécie 
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tem seu padrão, depende da quantidade de vitelo’, ‘uns desenvolvem embrião 

dentro do ovo, a mulher cuida dos filhos dentro do seu organismo’, ‘apresentam 

desenvolvimento direto ou indireto’, ‘cada espécie tem sua clivagem’. Todos 

esses sete alunos usaram argumentos coerentes em termos conceituais. 

Nenhum havia chegado a essas conclusões no teste 01. Os gráficos com 

esses resultados são apresentados a seguir. 

 Os alunos realizaram individualmente após o teste 01, uma atividade de 

pré-modelagem para levantar as idéias prévias ou modelos mentais sobre o 

desenvolvimento embrionário. Deixou-se livre à iniciativa de cada um, sobre o 

grupo de ser vivo a ser representado na modelagem. 

Após uma primeira observação dos modelos pelos alunos, 

estabeleceram-se critérios para avaliar os modelos pelos alunos, assim 

definidos: a) Os modelos representam o desenvolvimento embrionário de 

animais ou de seres humanos? 

 A Tabela 5 apresenta distribuição e percentual de alunos pelo tipo de 

figura modelada. 

 

TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DOS ALUNOS PELO TIPO DE 
FIGURA MODELADA 

Figura modelada No de alunos Percentual 

Indefinida 3 14,3 

Humana 6 28,6 

Animal 12 57,1 

FONTE: A autora 

 

b) Representam gametas (óvulos e espermatozóides)? 

 A Tabela 6 apresenta a distribuição e percentual de alunos quanto a 

realização da modelagem de gametas. 

 

TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DE ALUNOS QUANTO A 
REALIZAÇÃO DA MODELAGEM DE GAMETAS 

Figuras de gametas modeladas No de alunos Percentual 
Sim 13 61,9 
Não 8 38,1 



 21 

FONTE: A autora 
 

c) Sugerem a clivagem de células? 

 A Tabela 7 apresenta a distribuição e percentual de alunos que 

elaboraram figuras representando a clivagem. 

 

TABELA 7: DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DE ALUNOS QUE 
ELABORARAM FIGURAS REPRESENTANDO A CLIVAGEM 

Figuras representando a clivagem Nº de alunos Percentual 
Sim 12 57,0 
Não 9 43,0 

FONTE: A autora 
 

d) Representam órgãos reprodutores? 

 A Tabela 8 apresenta a distribuição e percentual de alunos que 

elaboraram figuras representando órgãos reprodutores. 

 

TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DE ALUNOS QUE 
ELABORARAM FIGURAS REPRESENTANDO ÓRGÃOS 
REPRODUTORES 

Figuras representando órgãos reprodutores No de alunos Percentual 
Sim 1 4,8 
Não 20 95,2 

FONTE: A autora 
 

e) Representam o parto? 

 A Tabela 9 apresenta a distribuição e percentual de alunos que 

elaboraram figuras ilustrando partos. 

 

TABELA 9: DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DE ALUNOS QUE 
ELABORARAM FIGURAS ILUSTRANDO PARTOS 

Figuras que ilustram partos No de alunos Percentual 
Sim 2 9,6 
Não 19 90,4 

FONTE: A autora 
 

Com resultado da análise segundo os critérios acima, observou-se: 
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Com relação à letra (a) observamos que dos vinte e um alunos que 

realizaram a modelagem do desenvolvimento embrionário; três dos alunos 

representaram modelos onde não foi possível definir; seis deles modelaram 

embriões humanos, e em doze as figuras modeladas representavam animais, 

os sapos. Nelas apareciam os girinos sofrendo a metamorfose. 

Com relação ao critério citado na letra (b), treze dos vinte e um trabalhos 

representaram as figuras de óvulos e espermatozóides e oito não 

representaram os gametas. 

Com relação à letra (c), doze dos vinte e um trabalhos sugeriam as 

divisões celulares iniciais do embrião (clivagem) e em nove não se observou 

esta ocorrência.  

Com relação ao critério da letra (d) em um dos trabalhos se observaram 

modelados figuras de pênis e vaginas e nos demais não. 

E finalmente em relação a modelos com figuras representando o parto, 

item (e), apareceu em dois dos vinte e um trabalhos e nos dezenove restantes 

não. 

Como interpretar esses modelos feitos pelos nossos alunos? Como 

foram sendo construídos mentalmente? 

Podemos supor que em parte essas imagens aparecem em situações do 

cotidiano como na televisão, em revistas de divulgação científica, nos livros 

didáticos. As figuras de metamorfose em sapos com gametas, os girinos com 

patas e que perdem a cauda são mesmo curiosas. Ao examinar dos modelos 

lembrou-se de ter visto num final de ano, ao recolher livros didáticos usados 

por alunos de sexta série, grandes pênis rabiscados nos desenhos 

representando sapos em amplexo reprodutivo. 

  Sobre a dificuldade de interpretar na pesquisa os modelos mentais que 

os alunos têm, Krapaz citando Moreira afirma: 

 

A idéia de que as pessoas, ou os alunos no caso, constroem modelos 
mentais do mundo, i.e., 're-presentam' internamente o mundo exterior, 
é atraente. O problema é que é difícil investigar tais modelos. Os 
modelos mentais das pessoas, ao invés de serem precisos, 
consistentes e completos, como os modelos científicos, são, 
simplesmente, funcionais. Na pesquisa, ao invés de buscar modelos 
mentais claros e elegantes, teremos que procurar entender modelos 
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'confusos', poluídos, incompletos,instáveis que os alunos realmente 
têm. E isso é muito difícil! (KRAPAZ, 1997, p. 190) 

 

Interessa ressaltar que a idealização dos alunos sobre embriões 

humanos como bebês em miniatura revelados pela pré-modelagem, foi 

discutida quando detalhou-se o processo de clivagem e a formação do 

blastocisto humano. Os alunos mostraram-se surpresos com o fato de o 

blastocisto possuir pouco mais de cem células e ser um embrião. ‘Desses 

congelados em clínicas de reprodução e de onde vão tirar células para 

pesquisa?’ como perguntou um aluno. ‘Aquele tipo que fizemos está mais para 

feto’, comentou outro aluno ao saber quando o embrião humano passa a ser 

denominado feto a partir da nona semana de gestação e já possui feições 

humanas. 

 

4.1 Análise da produção dos textos 

 

Neste processo, pretende-se levar em conta a evolução conceitual em 

relação ao processo de reprodução e do desenvolvimento embrionário. Ao 

analisar os textos se estabeleceu critérios de análise e as seguintes categorias 

foram elencadas: Categoria 1 - Não desenvolveu o tema; Categoria 2 - Relata 

reprodução sexuada; Categoria 3 - Explicam o desenvolvimento embrionário. 

 A Tabela 10 apresenta a distribuição e percentual de alunos que 

elaboram textos sobre a atividade. 

 

TABELA 10: DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DE ALUNOS PELA 
ELABORAÇÃO TEXTUAL 

Categoria No de alunos Percentual 
Não desenvolveu o tema 2 9,6 

Relatam a reprodução sexuada 7 33,3 
Explicam o desenvolvimento 

embrionário 
12 57,1 

FONTE: A autora 
 

A análise destes resultados nos permite inferir que houve uma evolução 

conceitual significativa, pois 57% dos alunos revelaram conhecimentos sobre o 
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desenvolvimento embrionário. Este texto foi produzido livremente, pois a 

pesquisadora explicou aos alunos que estava interessada apenas nos 

conhecimento que eles haviam construído, e que eles não se sentissem 

pressionados pelo critério nota das avaliações tradicionais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desse projeto produziu resultados práticos positivos tanto 

para os docentes, participantes do grupo do trabalho em rede, quanto para a 

pesquisadora e os alunos envolvidos no processo. 

 Através desta pesquisa concluiu-se que a elaboração e a utilização de 

modelagem se constituem em mais uma estratégia importante para que os 

alunos possam compreender o processo de transformação ocorrido durante o 

desenvolvimento embrionário, por conferir concretude a processos que não 

podem ser observados em seu aspecto tridimensional. 
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