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Métodos de Estudo e Atividades 
de Ensino Aprendizagem em 
Embriologia Animal e Biologia do 
Desenvolvimento

Neste capítulo você entrará em contato com algumas me-
todologias de estudo que podem auxiliar nas aulas práticas 
de Embriologia, que objetivam obter conhecimentos mais 
abrangentes e integrados da sequência de eventos, interde-
pendentes e coordenados no tempo e no espaço, que ocorrem 
durante o desenvolvimento de um animal.

Um outro objetivo do presente capítulo, é apresentar a você 
alguns roteiros de “Atividades Complementares” para serem 
utilizados em aulas práticas. A utilização de roteiros objetiva 
facilitar e reforçar a compreensão dos conteúdos sobre o de-
senvolvimento embrionário. 
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12.1 Métodos de estudo

Embriologia é a área a de conhecimento que estuda o desen-
volvimento de organismos multicelulares altamente complexos 
– formados por tecidos, órgãos e sistemas – a partir de uma úni-
ca célula, o zigoto. O desenvolvimento embrionário compreende 
uma sequência de eventos interdependentes e bem coordenados 
no tempo e no espaço da vida do animal. 

Um dos grandes problemas do ensino da Embriologia e Biolo-
gia do desenvolvimento é a percepção temporal de muitos eventos, 
tais como: mudanças morfogenéticas, migração, dobramentos, or-
ganização dos folhetos embrionários e outras transformações du-
rante a organogênese e a morfogênese. Portanto, para uma melhor 
compreensão dos conteúdos de Embriologia se faz necessário a 
utilização de métodos de estudo.  

Historicamente, o primeiro método de estudo utilizado na ob-
servação das diversas fases do desenvolvimento embrionário foi 
o morfológico. Esta observação inicialmente foi macroscópica, e 
posteriormente, também ao nível de microscópio. 

O avanço da evolução tecnológica da microscopia de luz e da 
microscopia eletrônica (em suas várias vertentes) permitiu elu-
cidar vários fenômenos importantes na área de Embriologia e 
Biologia do Desenvolvimento. Convém salientar, também, a im-
portância que teve para a Embriologia a técnica histológica de-
nominada “técnica dos cortes em séries”. Esta técnica consiste em 
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cortar embriões no micrótomo, aproveitando todos os cortes e 
colocando-os em uma lâmina de vidro na ordem em que foram 
cortados. Obtém-se desta forma, uma série contínua de cortes de 
um mesmo embrião, que nos permite verificar a estrutura tecidual 
microscópica e a organização morfológica de um determinado te-
cido, órgão e/ou estrutura. 

Para o estudo da Embriologia, tanto em nível de ensino (nível 
médio e de graduação) como em trabalhos de pesquisa, podem ser 
utilizadas diferentes metodologias com o objetivo de se obter um co-
nhecimento mais abrangente e integrado da sequência de eventos, 
interdependentes e coordenados no tempo e no espaço, que ocorrem 
durante o desenvolvimento de um animal. Estes estudos podem ser 
realizados a partir de indivíduos adultos, de juvenis, de larvas, de em-
briões em diferentes etapas do seu desenvolvimento, como também, 
a partir de ovos e posturas de diferentes grupos animais.

A seguir estão enumeradas algumas metodologias de estudo 
que podem auxiliar nas aulas práticas de Embriologia:

1. Fixação e preservação em álcool de ovos, embriões, larvas e 
fetos de diferentes grupos animais para a análise da formação e 
crescimento das estruturas embrionárias (Figura 12.1).

2. Utilização de placentas e/ou membranas fetais frescas ou fixa-
das para o estudo morfológico (Figura 12.2).

3. Montagem de lâminas de vidro contendo preparações totais 
(ou in toto) de embriões para o estudo da  morfogênese e iden-
tificação das características externas (Figura 12.3).

4. Confecção de lâminas contendo cortes seriados (sagitais ou 
transversais) de embriões, larvas ou fetos para o estudo do de-
senvolvimento de órgãos e sistemas orgânicos (Figura 12.4).

5. Confecção de lâminas contendo cortes de gônadas masculinas 
e femininas dos diversos grupos animais para o estudo da or-
ganização celular e estrutural.

6. Elaboração de desenhos esquemáticos, com ampliações ade-
quadas, a partir de preparados totais ou de cortes seriados.

B

C

D

A

Figura 12.1 - Embriões de 
ave (A e B) e mamífero (C e 
D) em diferentes fases do 
desenvolvimento embrionário.
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Figura 12.2 - Placentas frescas (A e B) e fixadas em formol a 10% (C e D).
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Figura 12.3 - Embriões de galinha em diferentes estágio do desenvolvimento montados 
em preparações totais (http://www.swarthmore.edu/NatSci/sgilber1/DB_lab/Chick/
chick_stage.html).
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Figura 12.4 - Cortes seriados sagitais (A, B, C, D) e transversais (E, F) de embriões de 
mamífero (http://embryology.med.unsw.edu.au/Series.htm).

7. Elaboração de moldes (em cera, biscuit ou porcelana fria, massa de 
modelar, materiais recicláveis, entre outros) dos desenhos feitos a 
partir dos cortes seriados e agrupamento destes moldes na ordem 
certa, obtêm uma visualização macroscópica em três dimensões 
de estruturas que só eram visíveis com auxílio de microscópio.

8. Elaboração de modelos tridimensionais das fases do desenvol-
vimento que visam desenvolver a percepção da tridimensiona-
lidade (em cera, biscuit ou porcelana fria, massa de modelar, 
etc,..) (Figura 12.5). As técnicas de modelagem são um ótimo 
recurso para a inexistência de exemplares em uma determina-
da fase do desenvolvimento a serem estudados. Também, para 
o aluno poder acompanhar a dinâmica da formação e do desti-
no de determinada estrutura e/ou órgão.
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9.  Utilização de técnicas que podem ser desenvolvidas com mo-
delos de estudo in vivo em laboratório durante as aulas prá-
ticas, como por exemplo, fecundação artificial em ouriços do 
mar e isolamento de embriões de aves.

10. Utilização de estudos dirigidos sobre conteúdos desenvolvidos 
em aulas teóricas com objetivo de aprofundar o aprendizado 
do aluno.

11. Utilização de roteiros de atividades ou roteiros de aulas práti-
cas contendo figuras e questões que poderão ser apresentadas 
como questionários aos alunos ou questões para serem deba-
tidas em grupos. Esta metodologia também visa aprofundar o 
aprendizado do aluno e complementar um conteúdo que foi 
iniciado em aula teórica.

12. Elaboração e utilização de jogos pedagógicos sobre determina-
dos assuntos como, por exemplo, modelos de clivagem e blás-
tula decorrentes dos tipos de ovos e os anexos embrionários na 
escala animal. Esta atividade estimula a criação, por parte dos 
alunos, de jogos relacionados a temas discutidos em aula teó-
rica. Também, esta atividade permite o desenvolvimento das 
relações interpessoais, do desenvolvimento cognitivo, do tra-
balho em equipe.  

13. Elaboração de um ambiente virtual como apoio ao aprendizado 
no ensino presencial e no Ensino à Distância sobre temas específi-
cos, como por exemplo, os conteúdos da embriologia comparada.

14. Alguns métodos de estudo alternativos poderão ser utilizados 
como: Animações em multimídia acrescidas de textos expli-
cativos; pequenos vídeos didáticos, imagens obtidas em  nível 
de microscopia de luz, estereomicroscópio e de microscopia 
eletrônica de varredura de diferentes grupos animais em fases 
diferentes do desenvolvimento (Figura 12.6). 

12.2 Atividades de ensino aprendizagem

Nas aulas práticas, a elaboração de atividades sob a forma de 
roteiros, aqui denominados de “Atividades Complementares”, tem 
como objetivo facilitar e reforça a compreensão de conteúdos do-
bre o desenvolvimento embrionário. Adicionalmente pode ser 

http://www.devbio.uga.edu/
movies/index.html

http://bcs.whfreeman.
com/thelifewire/content/
chp43/4301s.swf



255Métodos de Estudo e Atividades de Ensino Aprendizagem

Figura 12.5 - Fotografias de modelos 
tridimensionais, elaborados em biscuit, sobre o 
desenvolvimento embrionário de alguns grupos 
animais. (A) Molusco; (B) Cefalópode.

Estágio 1 Estágio 4 (8 calulas)

Estágio 8 (Blástula)

Estágio 7 (Mórula)

Estágio 9 Estágio10+Estágio 10(Começo da gastrulação)

Estágio 11( Gastrula) Estágio 11 Estágio 12

Estágio 15( Neurula) Estágio 24( Dorsal) Estágio 24( Lateral)

Estágio 32 Estágio 36 Estágio 40

Figura 12.6 - Fotografia do desenvolvimento embrionário de anfíbio 
(Xenopus) em microscopia de luz.

Embriogênese dos moluscos cefalópodes 
– clivagem meroblástica parcial

Embriogênese dos ouriços do mar 
– clivagem holoblástica radial

Embriogênese dos moluscos gastrópodes 
– clivagem holoblástica espiral

B

C

A
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mais um instrumento de acompanhamento e avaliação do proces-
so de estudo e aprendizagem dos conteúdos abordados na disci-
plina. Cada Atividade Complementar contém os objetivos a serem 
alcançados, os materiais utilizados (cortes histológicos, animais 
fixados, modelos didáticos, entre outros) e os procedimentos para 
o estudo. Pode apresentar ainda figuras, incluindo esquemas, fo-
tomicrografias, desenhos para ilustrar determinado conteúdo do 
desenvolvimento embrionário. Ao final, geralmente, cada roteiro 
pode apresentar questões para estudo, permitindo o aprofunda-
mento e complemento dos conteúdos.

A seguir estão exemplificadas algumas Atividades 
Complementares.   

 
1. ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Fecundação artificial em 

ouriço do mar

 
Objetivos:

Caracterizar a forma, tamanho, número e comportamento dos gametas mascu-
linos e femininos durante a fecundação do ouriço do mar.

 Materiais: Exemplares machos e fêmeas adultos de ouriço do 
mar; solução de KCl 0,5% em água do mar filtrada; seringas e 
agulhas descartáveis; vidrarias como placas de Petri e beckers; 
lâminas e lamínulas de vidro; pipetas descartáveis;

Procedimentos:

a) Filtrar 100ml de água do mar e adicionar 5g de KCl para fa-
zer uma solução de KCl 5%;

b) Lavar os ouriços em água corrente e colocá-los em uma placa 
de Petri;

c) Injetar 3ml de solução KCl 5% ao redor da região oral do ou-
riço e, imediatamente, virá-lo em cima de uma placa de Petri 
deixando a região aboral para cima;

d) Aguardar a eliminação dos gametas;
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e) Observar a densidade e a coloração da massa de gametas 
eliminados pelos exemplares. A massa de gametas mas-
culinos possui uma coloração brancaleitosa, enquanto 
que a massa de gametas femininos possui uma coloração 
laranja-avermelhada.

f) Diluir uma gota da massa de gameta masculino em 40 ml de 
água do mar filtrada;

g) Diluir uma gota da massa de gameta feminino em 10 ml de 
água do mar filtrada;

h) Colocar em separado uma gota de cada suspensão de game-
tas em uma lâmina e observar ao microscópio óptico;

i) Misturar as duas gotas de suspensão de gametas e observar 
ao microscópio óptico.

 OBS: os gametas masculinos e femininos, bem como as dife-
rentes fases do desenvolvimento podem ser fixados em for-
mol a 10% e conservados em álcool a 70%.  

Questões

1. Observe ao microscópio óptico o material de cada lâmina e 
registre o comportamento dos gametas nos seguintes tem-
pos: 30segundos, 1 minutos, 5 minutos, 10  e 20 minutos;

2. Esquematize os gametas masculinos e femininos, destacan-
do seu tamanho, número, forma e coloração.

2. ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Estabelecimento da sequ-
ência dos modelos de Segmentação Holoblástica e Meroblástica

 
Objetivos:

Reconhecer e caracterizar os diferentes estágios da fase de Clivagem ou seg-
mentação nos modelos de Clivagem Holoblástica (ou Total) e Meroblástica (ou 
Parcial); Reconhecer e caracterizar os diferentes tipos de blástulas.
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 Materiais: Roteiro prático e pranchas com esquemas de dife-
rentes fases embrionárias. 

Procedimentos:

1. A partir do conjunto de esquemas representados na prancha 
(fig 12.7), realize as seguintes atividades:

a) Separe os esquemas em grupos que representam os diferen-
tes modelos de clivagem; 

b) Ordene os modelos na sequência lógica do desenvolvimento;

c) Coloque, juntamente com as sequências de modelos, o(s) es-
quema que representa o(s) ovo(s) de cada modelo;

d) Em uma folha branca cole espaçadamente os esquemas na 
ordem correta;

e) Nomeie o tipo de ovo, bem como identifique as células e/ou 
estruturas presentes em cada esquema;

f) Nomeie, em cada sequência de esquemas, o modelo de seg-
mentação total e parcial que está representando.

g) Identifique, juntamente com cada sequência, os grupos de 
animais que apresentam em seu desenvolvimento os diferen-
tes modelos de segmentação total e parcial.

Questões

1. Explique que fatores podem determinar a ocorrência de mo-
delos de segmentação total e parcial.

2. Estabeleça diferenças e semelhanças entre os diferentes mo-
delos de segmentação total e parcial. 
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Figura 12.7 - (prancha com as figuras para o desenvolvimento do roteiro – deverá ocupar 1 folha inteira do livro 
para as figuras não ficarem muito pequenas. Para esta não haverá legenda)
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3. ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Elaboração de jogos didá-
ticos pedagógicos 

Temas propostos: Modelos de clivagem e de blástulas decorren-
tes dos tipos de ovos; Os anexos embrionários na escala animal; 
Fecundação

 
Objetivos:

 Inserir a atividade lúdica como uma ferramenta para a compreensão e consoli-
dação de conteúdos abordados na Embriologia, como por exemplo, a fecunda-
ção, o desenvolvimento embrionário de alguns grupos animais – embriologia 
comparativa – e os anexos embrionários na escala animal.

Permitir e estimular o desenvolvimento das relações interpessoais, do desen-
volvimento cognitivo e do trabalho em equipe.  

Materiais: cartolina, régua, canetas hidrocor, papel, papel con-
tact, etc... 

Procedimentos:

1. Dividir o grupo de alunos em equipes de 2 a 3 pessoas.

2. Cada equipe deverá escolher um tema para a elaboração do jogo

3. Após a escolha do tema, cada equipe deverá decidir qual é 
o tipo de jogo a ser elaborado, como por exemplo, jogos de 
carta ou jogos de tabuleiros. 

4. Elaboração do jogo;

5. Cada equipe deverá criar as regras do jogo

6. Cada equipe apresentara o seu trabalho para os demais grupos.  

4. ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Modelagem do desenvol-
vimento embrionário até a eclosão ou nascimento 

Temas propostos: modelos de diferentes estágios do desenvolvi-
mento de embriões (ex: mórula, blástula, gástrula, nêurula, orga-
nização de órgãos e sistemas e aspectos externos do embrião com 
corpo cilíndrico)
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Objetivos:

Representar de modo tridimensional, a partir da observação de esquemas, as 
principais etapas do desenvolvimento embrionário de um determinado grupo 
animal (ex: ouriço, anfíbio, molusco, ave, peixe) organizando-as em função do 
tempo e do espaço.

Visa também desenvolver a percepção da tridimensionalidade o que permite 
um melhor entendimento da dinâmica dos eventos.

Materiais: massa de modelar, cera, biscuit ou porcelana fria, es-
pátulas, estiletes, materiais recicláveis, entre outros.

Procedimentos:

a) Modelar os diferentes estágios do desenvolvimento, desde a 
formação da célula ovo até a diferenciação dos folhetos em-
brionários, destacando-se os aspectos relevantes da morfo-
gênese e da organogênese do grupo animal;

b) No caso do grupo animal apresentar desenvolvimento indi-
reto, modelar o estágio larval mais característico;

c) Acomodar os modelos em uma base e ordenar de acordo 
com a sequência adequada do desenvolvimento;

d) Legendar o trabalho: 

 » cada fase do desenvolvimento modelada; 

 » as estruturas e os folhetos embrionários representados. 

É necessário utilizar as seguintes cores para representar os fo-
lhetos embrionários: azul = ectoderma; vermelho = mesoderma; 
verde ou amarelo = endoderma. Padronizar as demais cores utili-
zadas nos diferentes modelos.
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5. ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Desenvolvimento de 
anfíbios

 
Objetivos:

Caracterizar as etapas do desenvolvimento embrionário de anfíbios, destacan-
do a segmentação, gastrulação, neurulação, morfogênese e organogênese.

Material: Roteiro prático e prancha com esquemas (Fig 12.8.)

Procedimentos: 

a) Analisar a prancha de figuras (Fig 12.8.) e identificar a etapa do 
desenvolvimento embrionário de anfíbio que está representada 
em cada esquema;

b) O modelo de segmentação apresentado é             . 
Justifique sua resposta:        
          
          
               

c) O número    corresponde a blástula do tipo   
      .

 Indique no esquema as estruturas visualizadas.

d) O processo de gastrulação está representado pelo(s) 
número(s)     

 Identifique neste(s) esquema(s): - movimentos de gastrulação; 
- os folhetos embrionários presentes; - estruturas visualizadas

e) A etapa de neurulação está representada pelo(s) esquema(s) 
número(s)     

f) Qual o modelo de visualização dos esquemas 8 e 9:      ; 
e dos esquemas 10 e 12:     . Justifique:   
          
          
           .
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g) Os processos de morfogênese e organogênese estão representados pelos 
números:     . Qual é o modo de visualização adota-
do para os esquemas referentes à morfogênese?     
 e para a organogênese?       .

h) Quais as características observadas nos esquemas que justificam a res-
posta do item (g)? 

Organogênese:          
           
             

Morfogênese:          
           
           
            

i) Nomear no esquema 12: os folhetos embrionários, tipos de mesoder-
ma, celoma intraembrionário.

j) Nomear os sistemas orgânicos observados no esquema 15, colorindo-
os de acordo com a origem embrionária.

2

3

4

1 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

5 8

666 9966

Figura 12.8 - (prancha com as figuras para o desenvolvimento 
do roteiro – deverá ocupar 1 folha inteira do livro para as 
figuras não ficarem muito pequenas. Para esta não haverá 
legenda)
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Resumo

Um dos grandes problemas do ensino da Embriologia e Biologia 
do Desenvolvimento é a percepção temporal de muitos eventos, 
tais como: mudanças morfogenéticas, migração, dobramentos, or-
ganização dos folhetos embrionários e outras transformações du-
rante a organogênese e a morfogênese. Para uma melhor compre-
ensão dos conteúdos se faz necessário a utilização de métodos de 
estudo. O primeiro método de estudo utilizado na observação das 
diversas fases do desenvolvimento embrionário foi o morfológico. 

O avanço da evolução tecnológica da microscopia de luz e da 
microscopia eletrônica (em suas várias vertentes) permitiu elucidar 
vários fenômenos importantes na área de Embriologia e Biologia do 
Desenvolvimento. Para os estudos nestas áreas foi muito importante 
a técnica histológica denominada “técnica dos cortes em séries” que 
permite verificar a estrutura tecidual microscópica e a organização 
morfológica de um determinado tecido, órgão e/ou estrutura. 

Para o estudo da Embriologia podem ser utilizadas diferentes 
metodologias com o objetivo de se obter um conhecimento mais 
abrangente e integrado da sequência de eventos coordenados no 
tempo e no espaço que ocorrem durante o desenvolvimento de um 
animal. Estes estudos podem ser realizados a partir de indivíduos 
adultos, de juvenis, de larvas, de embriões em diferentes etapas do 
seu desenvolvimento, como também, a partir de ovos e posturas 
de diferentes grupos animais.


