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Introdução: 

O conhecimento do desenvolvimento humano pré-natal é extremamente importante 

para a formação de profissionais da área de saúde. Compreender as sequências de eventos que 

levam a formação do organismo como um todo permite não só o entendimento das alterações 

congênitas como também fazer correlações entre tecidos, órgãos e sistemas que 

aparentemente não se relacionam. 

Segundo Masetto (1), o papel do professor como educador responsável pela 

mediação pedagógica é estimular a aprendizagem do aluno como processo pessoal e grupal, 

orientar seus trabalhos, discutir com ele suas dúvidas, seus problemas, incentivando-o a 

avançar no processo do conhecimento. 

O estudo da embriologia é um dos que mais requer do aluno a capacidade de 

representação mental e o uso da imaginação para obter uma visão tridimensional, para que 

dessa forma ocorra uma melhor compreensão dos processos desencadeados durante o 

desenvolvimento intrauterino (2). A capacidade de transformar texto e imagens estáticas em 

uma imagem mental tridimensional e com movimento tem sido um ponto crítico na 

compreensão dos eventos da vida embrionária e fetal, muitos estudantes não conseguem criar 

mentalmente estas imagens e apresentam uma dificuldade maior ainda quando estas imagens 

precisam de movimento para que haja a compreensão do processo todo. 

A embriologia baseia-se principalmente na descrição dos eventos em livros didáticos 

que trazem muita informação, mas a visualização espacial das estruturas embrionárias e dos 

processos dinâmicos que ocorrem ao longo do desenvolvimento depende essencialmente da 

capacidade do aluno em interpretar os textos e transformá-los mentalmente em imagens 

tridimensionais que devem adquirir em alguns casos movimento. Em função da complexidade 

de eventos que acontecem nesta fase intrauterina, existe uma busca constante por alternativas 

que auxiliam no estudo da embriologia. 

Algumas das formas mais comuns de complementar o estudo da embriologia são o 

uso de embriões e fetos natimortos, material raro e delicado, onde podemos observar 

tamanho, proporcionalidade e aspectos externos do embrião e/ou feto; e o uso de cortes 

histológicos de embriões de animais similares ao ser humano (3). Estas duas técnicas 

permitem a observação de um momento da vida pré-natal e auxiliam a visualização das 

informações descritas nos livros. 

Há algum tempo trabalha-se também com modelos tridimensionais (4, 5). Estes 

modelos permitem a compreensão da terceira dimensão, que em livros didáticos é muito 

difícil de ser expressa e compreendida pelos alunos. Os modelos tridimensionais são 
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interessantes, muitas vezes podem ser desmontados e exibir a imagem bidimensional presente 

no livro didático; ou podem ser construídos pelos próprios alunos a partir das informações 

teóricas e das imagens presentes nos livros de embriologia. Estes modelos tornam-se 

adicionais no estudo da embriologia, mas continua existindo uma carência de material 

didático para a compreensão dos processos dinâmicos que são muitos e algumas vezes 

simultâneos durante o período da vida intrauterina. 

Alguns pesquisadores, professores e alunos percebendo esta dificuldade no ensino da 

embriologia passaram a produzir vídeos utilizando modelos, desenhos e/ou imagens 

tridimensionais com o objetivo de complementar o estudo da embriologia e facilitar a 

compreensão. Hoje é possível buscar, utilizando a internet, diversos vídeos que mostram os 

eventos dinâmicos que acontecem durante a vida intrauterina e observar movimentos 

migratórios de células ou o desenvolvimento de órgãos que antes eram descritos apenas na 

teoria. Dependendo da fonte de origem, nem sempre estes vídeos têm a precisão de conteúdo 

necessário para que sejam utilizados de forma confiável em sala de aula como material 

didático complementar ou como estudo extraclasse. Pode haver pequenos erros, desde um 

erro de digitação do nome de alguma estrutura até erros conceituais importantes que 

comprometem a qualidade do material. 

A criação do site Embriologia em vídeo surgiu a partir destas necessidades: oferecer 

aos alunos um material revisado (confiança); em consonância àquilo que está sendo 

trabalhado em sala de aula (adequabilidade); e que facilite a compreensão dos eventos da vida 

embrionária e fetal. Além de complementar o estudo da embriologia, apresentando um 

material didático onde é possível acompanhar o movimento das diversas células, tecidos, 

estruturas e órgãos, a possibilidade de uso deste material via internet tem potencial para 

maximizar o aprendizado do aluno (6). 

 

Metodologia: 

A criação do site “Embriologia em Vídeo” 

(https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo) foi proposta em 2015 como produto do 

Programa de Iniciação à Docência (PID) da Universidade Federal de Ciência da Saúde de 

Porto Alegre. A ideia surgiu a partir da percepção de que havia a necessidade de utilizar 

materiais que facilitassem a compreensão de alguns processos da embriologia humana, e na 

busca por esses materiais surge a preocupação com a qualidade e confiabilidade dos 

conteúdos disponibilizados na internet. Assim, a seleção e organização do conteúdo virtual 

disponível, a supervisão e o gerenciamento feito pelas professoras das disciplinas de 
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embriologia com  auxílio de acadêmicas que já haviam trabalhado esses conteúdos, permitiu a 

criação de uma ferramenta confiável para orientar e complementar o estudo dos discentes que 

estão entrando em contato com estes tópicos. 

O site, lançado em 2016, tornou-se um objeto de aprendizagem - definido como uma 

entidade digital ou não, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante a 

aprendizagem com base no emprego da tecnologia. Nele existem materiais de ensino 

completos e independentes, criados para a necessidade de algum curso ou independentemente 

deste e que posteriormente podem ser reaproveitados em outras situações (7). 

Desde então, constantes acréscimos e atualizações têm sido realizadas, mantendo o 

site sempre dinâmico, atualizado e gratuito para os alunos, professores e interessados na 

embriologia humana. 

 

Resultados: 

O site (https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo) reúne de maneira 

organizada vídeos de embriologia humana selecionados por qualidade e acurácia. Esses 

vídeos, constantemente atualizados, estão ordenados por conteúdo e contam com pequeno 

resumo de orientações para quem vai assisti-los. Ao longo dos anos mais funcionalidades têm 

sido acrescentadas ao site. 

Pensando nos docentes e na necessidade de trabalhar com metodologias ativas, foi 

criada uma aba com planos de aula já testados em formato presencial e a distância. Foram 

incluídas dicas de estudo, questionários e estudos dirigidos, separados por conteúdo; em 

seguida, foi criada a aba de jogos em função da importância da gamificação no processo de 

aprendizagem ativa, principalmente no que tange o ensino à distância. 

O site se propõe a ser um guia de estudo, no qual o discente pode complementar seu 

aprendizado assistindo aos vídeos disponíveis e respondendo questionários para testar a 

compreensão do conteúdo apresentado. Ele pode ser utilizado por docentes como material 

complementar em aulas presenciais, em atividades virtuais síncronas ou assíncronas. Além 

disso, existe a possibilidade de, em caso de dúvida, entrar em contato com as integrantes do 

projeto a fim de saná-las, e isso se dá por meio da aba "Contato". 

 

ABA "HOME" 

O site conta com uma aba “Home”, na qual há, logo em primeiro plano, uma 

apresentação sucinta das sequências de eventos que constituem o processo embriológico do 

ser humano, da fertilização ao nascimento. Essa apresentação, feita por Eleanor Lutz (8), 
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utilizou 396 esboços, os quais agrupados em uma dinâmica harmônica e ímpar, constituíram o 

desenho animado em questão. Outro aspecto importante da aba, é o quadro de visualização do 

número de visitantes totais do site, pois, assim, é possível fazer estatísticas sobre os dados 

obtidos, verificando o crescimento e interações do site. 

 

Imagem 1 - Tela de apresentação da aba "Home" do site Embriologia em Vídeo. Disponível 

em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo > acesso dia 9 de julho de 2021 às 16:02. 

 

ABA "MATERIAL PARA PROFESSORES" 

A aba “Material para professores” foi desenvolvida visando auxiliar os docentes na 

sua prática de ensino diária. Dessa forma, sabendo-se que são múltiplos os desafios 

encontrados na prática do ensino da embriologia, dentro os quais estão a transmissão da 

informação, a obtenção da atenção do aluno e a consolidação do conteúdo transmitido. Os 

planos de aula servem como sugestões aos educadores para a estruturação e montagem de 

suas aulas. Em decorrência da pandemia do Covid-19, essa aba foi adaptada. Agora, nela há, 

além dos planos de aulas presenciais, planos de aulas adaptados para o modelo de ensino à 

distância (EaD). 
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Imagem 2 - Tela de apresentação da aba "Material para Professores" do site Embriologia 

em Vídeo. Disponível em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo/material-para-

professores > acesso dia 9 de julho de 2021 às 16:02. 

 

Ao clicar em qualquer arquivo de "Planos de aula presenciais", tem-se a seguinte 

estrutura: 

1. Identificação 

Na identificação é feita a especificação da disciplina, unidade, tema abordado e 

tempo estimado de conclusão do tema. 

2. Objetivos específicos 

Nos objetivos específicos, são listadas habilidades e competências  a serem 

adquiridas de acordo com a taxonomia de Bloom (9) 

3. Conteúdo 

Especificação do conteúdo que será tratado na aula. 

4. Procedimentos Metodológicos 

Para cada etapa da aula é determinada a metodologia a ser utilizada, buscando 

utilizar metodologias ativas sempre que possível e adequado. 

5. Recursos 

Aqui são listados todos os materiais necessários para o desenvolvimento da aula. 

6. Avaliação 

Estas são sugestões do que deve ser observado durante o desenvolvimento da aula 

para verificar se os alunos estão compreendendo o que foi proposto e tem condições de atingir 

os objetivos propostos. 
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7. Cronograma 

No cronograma é apresentada uma indicação de onde este material se encaixaria 

dentro do cronograma de uma disciplina. 

8. Bibliografia 

Base bibliográfica utilizada na abordagem do conteúdo. 

 

Imagem 3 - Plano de Aula Presencial de Nidação e Gastrulação do site Embriologia em 

Vídeo. 

 

Já ao clicar em "Planos de aula EaD", obtém-se uma estruturação da seguinte forma: 

1. Identificação 

Especificação da disciplina, unidade e tema abordado. 

2. Objetivos 

São listadas habilidades e competências a serem adquiridas de acordo com a 

taxonomia de Bloom (9) 
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3. Conteúdo Programático 

Especificação do conteúdo que será tratado na aula. 

4. Recursos 

Quais recursos e materiais são necessários para o desenvolvimento da aula. 

5. Procedimentos Metodológicos e cronograma 

Descrição da metodologia a ser utilizada e organização dos tempos durante a aula (já 

testados). 

6. Avaliação 

Sugestão de pontos que podem ser observados ao longo do processo buscando 

identificar a compreensão daquilo que está sendo trabalhado. 

7. Bibliografia 

Base bibliográfica utilizada na abordagem do conteúdo. 

 

Imagem 4 - Plano de Aula Presencial de Fecundação do site Embriologia em Vídeo. 

 

ABA "COMO ESTUDAR 

Na aba “Como estudar” existe a sugestão de como utilizar o site para complementar 

o aprendizado de embriologia. São recomendações mais específicas para acadêmicos. 
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Imagem 5 - Tela de apresentação da aba "Como estudar" do site Embriologia em Vídeo. 

Disponível em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo/como-estudar > acesso dia 9 de 

julho de 2021 às 16:11. 

 

ABA "VÍDEOS 

Na aba “Vídeos” estão listados por assunto os vídeos que irão auxiliar no estudo da 

embriologia. Ao lado de cada vídeo tem uma breve descrição do que aparece no vídeo para 

permitir que o aluno busque exatamente aquilo que ele precisa se a dúvida for pontual. 
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Imagem 6 - Tela de apresentação da aba "Vídeos" do site Embriologia em Vídeo. Disponível 

em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo/videos > acesso dia 9 de julho de 2021 às 

16:11. 

 

ABA "ESTUDOS DIRIGIDOS" 

Na aba “Estudos Dirigidos”, que tem a mesma organização da aba “Vídeos”, estão 

listadas questões simples para a verificação do aprendizado e no rodapé da página aparecem 

as respostas corretas das questões. 

 

Imagem 7 - Tela de apresentação da aba "Estudos Dirigidos" do site Embriologia em Vídeo. 

Disponível em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo/estudos-dirigidos > acesso dia 9 

de julho de 2021 às 16:15. 

 

ABA "JOGOS 

Na aba “Jogos” foi criada uma forma divertida de trabalhar esse conteúdo, 

auxiliando no desenvolvimento das habilidades do aluno, facilitando a resolução de 

problemas e transmitindo um sentimento de realização através de feedback e recompensa 

(10). Os links disponibilizados direcionam o usuário para atividades lúdicas virtuais de 
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reforço. Todos os jogos foram desenvolvidos pela equipe, tendo a jogabilidade testada pelas 

integrantes e o conteúdo supervisionado pela professora. 

 

Imagem 8 - Tela de apresentação da aba "Jogos" do site Embriologia em Vídeo. Disponível 

em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo/jogos > acesso dia 9 de julho de 2021 às 

16:15. 

 

ABA "NOTÍCIAS E ARTIGOS 

Uma nova aba está em formulação, a aba “Notícias e Artigos”, da qual farão parte  

sugestões de artigos atuais que abordam novidades em relação à Embriologia e as principais 

notícias e curiosidades sobre o tema. 

 

Imagem 9 - Tela de apresentação da aba "Notícias e Artigos" do site Embriologia em Vídeo. 

Disponível em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo/not%C3%ADcias-e-artigos > 

acesso dia 9 de julho de 2021 às 16:15. 

 

ABA "SOBRE NÓS" 

Na aba “Sobre nós” é apresentado um breve resumo sobre a equipe envolvida na 

criação e manutenção do site. O objetivo dessa aba é tornar a plataforma mais pessoal dando 

visibilidade para as pessoas envolvidas no processo de criação. Desta forma, o site não se 

torna apenas uma ferramenta de ensino, mas também um elo entre o aluno usuário e a equipe 

desenvolvedora. 
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Imagem 10 - Tela de apresentação da aba "Sobre nós" do site Embriologia em Vídeo. 

Disponível em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo/sobre-nos > acesso dia 9 de julho 

de 2021 às 16:15. 

 

ABA "CONTATO" 

Na aba “Contato” o usuário do site pode enviar dúvidas, sugestões e comentários, 

assim como ter acesso a informações referentes a outras redes sociais ou localização da 

universidade. Disponibilizar essas informações, e canal de dúvidas, aproxima o usuário do 

site aos desenvolvedores, estreitando o caminho para o diálogo. 

 

Imagem 11 - Tela de apresentação da aba "Contato" do site Embriologia em Vídeo. 

Disponível em: https://pidembrio.wixsite.com/embriologiaemvideo/contato > acesso dia 9 de julho de 

2021 às 16:29. 

 

Considerações Finais: 

O conceito das múltiplas inteligências proposto por Gardner (11)  nos permite 

entender o novo panorama de alunos que compreende o mundo e as informações a partir de 

múltiplos estímulos. Nesse sentido, percebemos a tendência mundial de aprendizagem 

baseada em metodologias ativas e inclusão do ambiente virtual de aprendizado (AVA) como 

inerente e significativo ao ensino moderno. Concluímos, então, que o site permite extrapolar o 

ambiente de sala de aula física e inserir diferentes propostas de estimulação, as quais só são 

possíveis nesse ambiente virtual. 
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