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RESUMO 

 

ASSUNÇÃO, M. P. B. Plataforma Digital: método complementar de ensino-
aprendizagem da embriologia comparativa. 2020. 260 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2020. 
 

As ciências morfológicas são de fundamental importância, por exemplo, na formação 

de biólogos e de médicos veterinários. Sabendo dos avanços em tecnologia, 

desenvolver métodos como fonte de ensino complementar torna-se um pilar a mais 

para a construção dos saberes, permitindo que estudantes tenham maior acesso aos 

conteúdos, e se integrem aos recentes avanços educacionais. Este projeto em 

andamento tem como objetivo desenvolver material didático instrucional sobre a 

anatomia do desenvolvimento com foco no sistema cardiovascular de aves (Gallus 

gallus domesticus) a ser incorporado em uma plataforma de ensino em ambiente 

virtual. Entre tantos motivos éticos e econômicos, um dos fatores que tem determinado 

a prática complementar de ensino-aprendizagem, está atrelado à inovação 

tecnológica, as quais podem se revelar vantajosas, principalmente em tempos de 

pandemia como vivenciado nos dias atuais. Como resultado deste trabalho, 

apresentam-se nove aulas que constituem o módulo I de aprendizagem, e que estão 

hospedadas em uma plataforma digital, sustentando o propósito educacional e 

oferecendo aos discentes ferramentas úteis destinadas a construção dos saberes 

dinâmicos da embriologia veterinária. Foram produzidas também imagens relativas ao 

desenvolvimento macroscópico de aves domésticas em alto relevo em aspecto 3D, 

mediante a utilização de Photoshop. Estas estão disponibilizadas em formato de atlas 

em arquivo PDF. Concluímos que o presente trabalho cria um auxílio pedagógico que 

pode mitigar as dificuldades encontradas no ensino da embriologia animal, que 

compõem a grade curricular dos cursos de graduação das áreas de agrárias e/ou 

biológicas. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Aprendizagem híbrida. Embriologia 

comparativa. Morfologia. Tecnologia educacional.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

ASSUNÇÃO, M. P. B. Digital Platform: complementary teaching-learning method of 
comparative embryology. 2020. 260 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 

Morphological sciences presents fundamental importance, for example, in terms of 

training biologists and veterinarians. Knowing the advances in technology, the 

development of methods as a source of complementary education becomes an 

additional pillar for the construction of knowledge, allowing students to have greater 

access to content and integrate them with recent educational advances. This ongoing 

project aims to develop instructional teaching material about the developmental 

anatomy, with a focus on the cardiovascular system of Gallus gallus domesticus to be 

incorporated into a teaching platform in a virtual environment. Among many ethical and 

economic reasons, one of the main factors that have determined the complementary 

teaching-learning practice is linked to technological innovation, which can prove to be 

advantageous especially in times of pandemic as experienced today. As a partial result 

of this work the nine classes that constitute module I of learning is presented. These 

classes are hosted in digital Platform, supporting the educational purpose and offering 

students useful tools for the construction of the dynamic knowledge of veterinary 

embryology. Images related to the macroscopic development of domestic birds in high 

relief and with a 3D aspects were also produced using Photoshop. They are available 

in atlas format in PDF file. The present work creates a pedagogical aid that can mitigate 

the difficulties found in the teaching of animal embryology, which make up the 

curriculum of undergraduate courses in agrarian and/or biological areas. 

 

Keywords: Teaching-learning. Blended Learning. Comparative Embryology. 

Morphology. Educational Technology. 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1 - Fluxograma referente a organização pedagógica dos capítulos que 

contemplam o módulo de aulas I, seguindo a cronologia de ocorrência dos eventos 

envolvidos no desenvolvimento embrionário .............................................................47 

Figura 2 - Fotodocumentação dos embriões de aves (Gallus gallus domesticus) com 

intervalo de 1 a 3 dias do desenvolvimento.................................................................52 

Figura 3 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus 

gallus domesticus) com intervalo de 4 a 6 dias do desenvolvimento...........................52 

Figura 4 - Fotodocumentação da vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus 

gallus domesticus) no intervalo de 7 a 9 dias do desenvolvimento..............................53 

Figura 5 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus 

gallus domesticus) no intervalo de 10 a 12 dias do desenvolvimento..........................54 

Figura 6 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus 

gallus domesticus) durante o intervalo de 13 a 15 dias do desenvolvimento...............54 

Figura 7 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus 

gallus domesticus) com intervalo de 16 a 18 dias do desenvolvimento.......................55 

Figura 8 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus 

gallus domesticus) com intervalo de 19 a 21 dias do desenvolvimento.......................55 

Figura 9 - Print da aba inicial da plataforma EAD GURU para acesso ao painel de 

controle.......................................................................................................................56 

Figura 10 - Página inicial de boas-vindas à plataforma “Embriologia comparativa” ...57 

Figura 11 - QR CODE para acesso a plataforma “Embriologia comparativa” ............57 

Figura 12 - Representação da aba de registro cadastral na plataforma “Embriologia 

comparativa” ..............................................................................................................58 

Figura 13 - Página para realização da matrícula acerca do produto disponível na 

plataforma “Embriologia comparativa” .......................................................................59 

Figura 14 - Página de direcionamento para os cursos disponíveis na plataforma 

“Embriologia comparativa” .........................................................................................59 

Figura 15 - Aba, meus cursos, disponível na plataforma “Embriologia comparativa” 

....................................................................................................................................60 

Figura 16 - Organização do percurso formativo referente ao módulo I - 

Desenvolvimento embrionário: conceitos gerais e aspectos morfológicos disponível na 

plataforma “Embriologia comparativa” .......................................................................61 



LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1 - Idade (dias) e peso corporal (g) dos espécimes de Gallus gallus 

domesticus .................................................................................................................51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 18 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 20 

2.1 OBJETIVO GERAL .............................................................................................. 20 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 20 

3 HIPÓTESE ............................................................................................................. 21 

4 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 22 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA EMBRIOLOGIA ANIMAL .............................................. 22 

4.2 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA EMBRIOLOGIA .............................................. 25 

4.3 FORMAÇÃO DO EMBRIÃO EM AVES DOMÉSTICAS........................................ 26 

4.4 EMBRIOLOGIA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR EM ANIMAIS 

DOMÉSTICOS...........................................................................................................28 

4.5 A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS EM EXPERIMENTAÇÃO ....................................... 31 

4.5.1 Embriões de aves como modelo de estudo ................................................. 33 

4.6 MÉTODOS COMPLEMENTARES DE ENSINO DA EMBRIOLOGIA ................... 34 

4.7 ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) ............................................................................. 37 

4.7.1 Conceitos ........................................................................................................ 37 

4.7.2 Evolução teórica ............................................................................................. 38 

4.7.3 Tecnologia e comunicação ............................................................................ 39 

4.7.4 Ensino superior e o ensino a distância (EaD) .............................................. 40 

4.7.5 Integração e colaboração no Ensino a distância (EaD) .............................. 41 

4.7.6 O EaD como motor da educação em tempos de COVID-19 ........................ 43 

5 MATERIAL E MÉTODO ......................................................................................... 45 

5.1 OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES .......................................................................... 45 

5.2 DADOS BIOMÉTRICOS E CONSERVAÇÃO DOS ESPÉCIMES ........................ 45 

5.3 ANÁLISE MACROSCÓPICA ............................................................................... 45 

5.4 DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO .............................................. 46 

5.4.1 Organização do módulo e seleção do conteúdo ......................................... 46 

5.4.2 Transposição didática das imagens para o desenvolvimento do atlas 

macroscópico intitulado “Embriologia veterinária” ................................ 47 

5.4.3 Videoaulas e podcasts ................................................................................... 48 

5.5 ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL ...................................................... 48 

6 RESULTADOS ....................................................................................................... 50 



6.1 ANÁLISE DOS ESPÉCIMES ............................................................................... 50 

6.1.1 Análise macroscópica.................................................................................... 50 

6.2 AMBIENTE VIRTUAL .......................................................................................... 56 

6.2.1 A criação da plataforma digital ..................................................................... 56 

6.2.2 Acesso ao conteúdo ...................................................................................... 58 

7 DISCUSSÃO  ......................................................................................................... 63 

8 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 69 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 70 

APÊNDICES ............................................................................................................. 84 

ANEXO ................................................................................................................... 259 

 

 

 

  



    18 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O estudo do desenvolvimento animal apresenta-se como uma função 

indispensável à perpetuação das espécies e à continuidade da vida. Todo seu 

conhecimento integra as ciências morfológicas e é abordado pela Embriologia, ciência 

considerada experimental ou descritiva desde a antiguidade, e que se dedica ao 

estudo das diferentes fases transcorridas entre a fecundação e o nascimento (MOUL 

et al., 2017). 

Sabendo da complexidade desta ciência, métodos tradicionais de ensino 

baseados em aulas teóricas e livros-textos, sem uma sequência instantânea exibida 

por imagens reais e/ou ilustrativas relativas à um conteúdo estruturalmente 

representativo, não se constitui como a melhor maneira de complementar o 

aprendizado do aluno (MAIA, 2017). As ciências morfológicas vêm passando por 

importantes reformulações em diversas Instituições, tornando-se inquestionável o 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitam estabelecer relações 

entre as partes e o todo de um processo biológico (HEYLINGS, 2002; KRONTIRIS-

LITOWITZ, 2003; JOTTA, 2005; DUMM, 2006; HECKLER; SARAIVA & FILHO, 2007; 

DRAKE, 2007; MELLO, 2009; CASTRO et al., 2011). 

 Mudanças na maneira de ensinar morfologia, abordando a tendência crescente 

direcionada à aprendizagem integrada à sistemas computacionais, permitem aos 

estudantes ter maior acesso aos recentes avanços da tecnologia educacional 

(MORAES & PEREIRA, 2010; CASAS & AZEVEDO, 2017). Para alguns, o ensino 

online é visto com desconfiança retrógada. Entretanto, o mesmo apresenta-se como 

uma parte importante do futuro modelo de ensino-aprendizagem, constituindo uma 

combinação da tecnologia educacional moderna, e de conceitos do ensino tradicional, 

para formar um modelo adequado às necessidades educacionais (JI & SUN, 2019; 

ZHENG, 2020; YU, 2020).  

Com a irrupção do novo corona vírus causador da doença COVID-19 em 

Wuhan, China, no final de 2019, situações de emergência na saúde pública foram 

decretadas, o surto foi considerado como o mais amplo em escopo de infecção, sendo 

o mais difícil de ser controlado, afetando todos os setores. Sua disseminação ocorreu 

muito rapidamente para todo o mundo, e, assim, diversos países e regiões tiveram 

que optar pelo isolamento social, e, consequentemente, transformar suas atividades 
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de ensino presencial para dar sequência ao processo de ensino-aprendizagem 

(ROJAS et al., 2020).  

Potencializado pelo distanciamento social, a alternativa mais efetiva e adotada 

no âmbito educacional foi a implementação do ensino à distância. As aulas online e 

os materiais didáticos como fonte complementar de ensino, apresentaram-se como 

facilitadores da aprendizagem, constituindo assim um dos recursos mais utilizados 

durante a pandemia (ZHOU et al., 2020). Muitas Instituições de ensino, professores e 

alunos tiveram que se adaptar ao novo sistema. Mesmo em “tempos normais”, dados 

do Inep/MEC apontaram que, em 2018, ocorreu em série histórica 7,1 milhões de 

vagas ofertadas em cursos a distância. Segundo a Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) a projeção para 2023 é que mais alunos 

se matricularão em cursos de modalidade EaD do que, nos cursos presenciais.  

A utilização de recursos digitais, bem como de plataformas virtuais podem ser 

grandes aliadas do processo de ensino-aprendizagem, apresentando forte poder de 

transformação social. Em passos largos, o ensino à distância possibilita o acesso dos 

estudantes aos mais diferentes veículos de comunicação, diversifica a maneira de 

obter informações envolvendo pessoas que dificilmente poderiam cursar o Ensino 

Superior presencial. Além disso, contribui para a revolução de estratégias 

pedagógicas e de quebra de paradigmas para os pesquisadores e professores 

(SAMAR & AVILA, 2007; FERREIRA & KEMPINAS, 2010; FERREIRA, 2011; SANTA-

ROSA & STRUCHINER, 2011; ROXO, 2015; BARRY, 2016; MILLER & LEWIS, 2016). 

Entre as mais diversas espécies de animais domésticos existentes, abordam-

se neste estudo o desenvolvimento embrionário de aves (Gallus gallus domesticus). 

Para tanto, o presente trabalho apresenta-se como uma proposição complementar e 

inovadora de acesso às fontes de material educativo via plataforma digital, uma vez 

que a facilidade do acesso não será apenas destinada ao público, mas, sobretudo, ao 

editor para sua contínua atualização, correção e adição de informações sob demanda, 

eliminando assim a inconveniente limitação temporal da enumeração de edições dos 

livros impressos ou e-books clássicos da área. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver material didático instrucional sobre a anatomia do 

desenvolvimento com foco no sistema cardiovascular de aves (Gallus gallus 

domesticus) a ser incorporado em uma plataforma de ensino em ambiente virtual. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar e descrever a morfologia macroscópica do desenvolvimento 

embrionário com ênfase no sistema cardiovascular de aves (Gallus 

gallus domesticus); 

 

• Por transposição didática, ilustrar as fases transcorridas dos espécimes 

em desenvolvimento, bem como desenvolver videoaulas e podcasts que 

favoreçam o aprendizado do aluno; 

 

• Estruturar conteúdo acerca do desenvolvimento embrionário de aves, 

bem como criar e oferecer uma plataforma digital como método 

complementar ao processo de ensino-aprendizagem; 

 

• Auxiliar na formação de estudantes e possibilitar o estudo das 

correlações entre Embriologia e Anatomia de maneira a oportunizar o 

estudante a lidar com os conhecimentos, correlacionando-os e 

analisando seu significado. 
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3 HIPÓTESE 

  

 O ensino da anatomia do desenvolvimento de aves domésticas com foco no 

sistema cardiovascular possa ser realizado na modalidade a distância (EaD), 

entendida como uma proposição de ensino complementar, cumprindo de maneira 

eficiente o propósito de minimizar a utilização de animais submetidos à 

experimentação, auxiliar na formação de novos profissionais e oferecer ao discente a 

construção de um conhecimento integrado. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Os dados bibliográficos incluem publicações que descrevem achados os quais 

serviram como base para estabelecer análise comparativa e descritiva do padrão de 

desenvolvimento macroscópico do sistema cardiovascular das aves, no sentido de 

criar condições para melhor compreensão, interpretação dos resultados e elaboração 

de conteúdo a serem disponibilizados na plataforma digital de ensino em anatomia do 

desenvolvimento comparada. 

 No entanto, a revisão de literatura foi dividida nos seguintes tópicos: breve 

histórico da embriologia animal; importância do estudo da embriologia; formação do 

embrião aves domésticas; embriologia do sistema cardiovascular em animais 

domésticos; a utilização de animais em experimentação; métodos complementares de 

ensino da embriologia e ensino a distância (EaD). 

 

4.1  BREVE HISTÓRICO DA EMBRIOLOGIA ANIMAL 

 

 Ao longo dos anos, o deslumbramento pela maneira a qual a “vida” se 

desenvolve, deu origem à diversos questionamentos sob a complexidade deste 

processo, e suas inter-relações. Gilbert et al., (2006) relataram que documentos 

egípcios e sânscritos já continham descrições de embriões e que grande parte dos 

mais diversos e antigos filósofos se interessavam pela embriologia. As buscas pela 

compreensão destes mecanismos são pertinentes e discutidas em meio à sociedade 

contemporânea. Tratando-se dos animais domésticos, estes são de extrema 

importância devido à sua grande variedade e abrangência (MENEZES, 2001; 

CONCEIÇÃO, 2008). 

 De acordo com Demócrito (455-370 a.C.) o sexo de um indivíduo era 

determinado pela origem do espermatozoide, ou seja, os machos seriam provenientes 

do testículo direito e as fêmeas do testículo esquerdo. No entanto, esta hipótese foi 

modificada por Pitágoras, Hipócrates e Galeno, uma vez que para a ciência, a 

definição do sexo sempre foi privilégio do homem; os filósofos em sua maioria 

colocavam as fêmeas entre os homens e os animais, sendo que os machos eram 

originados de um espermatozoide de alto potencial que provinha do testículo direito. 

 O primeiro embriologista conhecido da época foi o filósofo grego Aristóteles 

(384-322 a.C.) por realizar os primeiros estudos embriológicos de maneira sistemática 
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e organizada. Ele descreveu o desenvolvimento embrionário de animais e dentre eles 

o desenvolvimento embrionário de galinha, para o qual fez a mais importante 

descoberta; o embrião desenvolve seus sistemas de órgãos gradualmente. Na obra 

“A geração dos Animais” (350 a.C.) identificando os diferentes tipos pelos quais os 

animais nasciam podendo ser pela oviparidade, viviparidade ou ovoviviparidade, 

descreveu ainda os dois grandes padrões de clivagem embrionária, como sendo: 

holoblástica ou meroblástica, além de descrever as funções da placenta, e do cordão 

umbilical os quais para os bovinos, por exemplo, possuíam funções fundamentais para 

nutrição fetal. 

 Os estudos acerca da embriologia se desenvolveram muito lentamente 

juntamente com a anatomia descritiva. A primeira descrição anatômica de útero 

prenhe de porcas foi feita por Kopho, no início do século XIII em um de seus trabalhos 

Anatomio Porci, para o qual utilizou porcos como modelos experimentais. A partir 

disso, com o Renascimento, descrições anatômicas ficaram cada vez mais 

reconhecidas, fato que coincidiu com a impressão de livros por Johann Gutenberg. A 

principal publicação que serviu de marco para embriologia comparativa foi datada de 

1600, pelo renomado anatomista italiano da época Hieronymus Fabricius de 

Acquapendente (1533-1619) o qual descreveu e ilustrou a anatomia macroscópica de 

embriões e suas membranas na obra De Formato Foetu. Entretanto, Acquapendente 

não foi o primeiro a fazer isso; o anatomista italiano Bartolomeu Eustáquio (1514-

1574) havia previamente publicado ilustrações de embriões de cães e ovelhas no ano 

de 1552. É possível reconhecer o nome de Acquapendente em Bursa Fabricii na 

porção imunológica do intestino de aves, e de Eustáquio na trompa de Eustáquio, hoje 

tratada como epônimo. 

 Os achados de Eustáquio, Fabricius e outros cientistas da época forneceram 

ideias primordiais para sanar as dúvidas pertinentes às questões de desenvolvimento 

dos órgãos, naquilo que se refere a seu formato em sua fase inicial até a maturação. 

Entretanto, deixou o enigma básico sem resposta: “como e onde se originam os 

embriões mamíferos?”. Foi a partir daí que o médico italiano Marcelo Malpighi (1628-

1694) mediante o desenvolvimento do microscópio por Zacarias Janssen em 1590, 

publicou os primeiros relatos sobre o desenvolvimento de aves (Gallus gallus 

domesticus), criando a partir daí uma revolução na embriologia descritiva. Com isso 

ele identificou o sulco neural, os somitos e a circulação de sangue nas artérias e veias 

do vitelo (GILBERT, 2006). 
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Em meados do século XIX após a revolução dos aspectos embriológicos, 

muitos nomes da ciência se destacaram, entre eles Karl Ernst von Baer, Richard Owen 

e Ernst Haeckel. Von Baer (1828) e Haeckel (1866) realizando grandes estudos 

comparativos com séries ontogenéticas de embriões vertebrados, puderam observar 

importantes aspectos do desenvolvimento correlacionando-os com a origem e com a 

existência de planos sistêmicos comuns aos diversos grupos de animais 

(RICHARDSON & KEUCK, 2002). 

Mais tarde, as ideias elaboradas por Von Baer; Richard Owen (1840) segundo 

Hall (1992), discutiam questões sobre a analogia e a homologia do desenvolvimento 

embrionário. O autor ainda relatou que Richard Owen utilizou os conceitos abordados 

por Karl Ernst von Baer (1792-1876) para apresentar a existência de um plano de 

desenvolvimento em comum às diferentes espécies. Acreditava-se que a partir deste 

plano resultava a morfologia típica comum, e, as derivadas modificações que ocorriam 

posteriormente partindo para uma investigação mais aprofundada. Foi von Baer em 

1827 que ao abrir o “Ovo de Graaf” encontrou um ponto amarelo, e o examinou 

mediante um microscópio óptico. Assim, o “ovo” de mamíferos foi identificado. 

Ao identificar o óvulo de mamíferos, von Baer medrou às investigações 

tomando como referência os achados de Christian Pander (1794-1865) em embriões 

de galinha, e, descreveu a notocorda pela primeira vez. Ainda no século XIX, o biólogo 

alemão von Bischoff (1807-1882) em minuciosas observações feitas por meio de 

colorações específicas e técnicas microscópicas, detalhou os estágios de clivagem 

em espécies de coelhos. Já no homem e em espécies domésticas este processo foi 

descrito pelo anatomista e fisiologista suíço von Kölliker (1817-1905), o qual em 1861 

publicou o livro-texto sobre a embriologia humana e animal. 

Entre o final do século XIX e início do século XX, os embriologistas americanos 

Beecher Wilson; Hunt Morgan e Heinrich Boveri (1856-1915) descobriram que a 

hereditariedade residia no citoplasma ou até mesmo no núcleo celular do ovo 

fecundado, despertando curiosidades genéticas por meio da embriologia. A ideia era 

baseada nos alelos cromossômicos os quais foram estudados por Beecher Wilson e 

Maria Stevens (1861-1912), dando continuidade aos trabalhos de Boveri, 

correlacionando as questões fenotípicas às propriedades do núcleo. Até então, ambas 

as especialidades não eram tratadas como distintas. Foi Morgan em 1920, quem 

propôs e definiu a genética como divergente da embriologia. Para Morgan (1920) a 
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genética estudava a transmissão das características hereditárias, enquanto que a 

embriologia a expressão destas (HYTTEL, SINOWATZ & VEJLSTED, 2010). 

 Para tanto, a embriologia como ciência apresenta-se em desenvolvimento 

exponencial. Integrada nos currículos dos cursos de Medicina, de Medicina Veterinária 

e de Ciências Biológicas, a embriologia vem fazendo seu caminho. Em 1924 foi 

publicado por Zeitzschmann o livro-texto de Embriologia, entre outros (embora 

poucos). Dentre as obras literárias disponíveis para acesso na época, destacaram-se 

as obras Embryology of the Pig de Bradley M. Patten, e a Biologia do Desenvolvimento 

de Scott F. Gilbert, sendo que este último contemplava a Embriologia Comparada. 

Baseada na linguagem grega e latina a “Nomenclatura Embriológica” surgiu a fim de 

facilitar os mais diferentes termos utilizados nesta especialidade da ciência, e, mesmo 

passando por modificações ao longo dos anos, utiliza-se a mesma como base até os 

dias atuais. 

 

4.2  IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA EMBRIOLOGIA 

 

A embriologia representa um caminho vasto para a compreensão das relações 

filogenéticas entre os diferentes grupos de animais, e, fundamental para a 

perpetuação das espécies. Todo estudo ligado a esta ciência gera forças às 

discussões sobre o desenvolvimento dos animais quando comparados 

simultaneamente, deixando mais claro e conciso os estágios referentes a cada etapa 

embrionária para a formação dos sistemas funcionais do indivíduo (GILBERT, 2003). 

Para Hall et al., (1992) os componentes ambientais possuem uma forte ligação 

aos processos de desenvolvimento, interagindo e representando desde o meio celular 

até o ambiente externo. Para além disso, tornam-se extremamente dependentes das 

condições ambientais ao meio nos quais estão inseridos. Já os mecanismos 

epigenéticos representam a conjunção de fatores genéticos e não genéticos agindo 

nos diferentes níveis de organização do sistema de desenvolvimento. São eles que 

controlam e selecionam a expressão de genes ou a dissociação entre os tempos de 

expressão destes, para a produção das variantes fenotípicas que ocorrem. 

Neste contexto, a expressão gênica reflete no desenvolvimento e na formação 

“padrão” do embrião. Para Eslack (1993) o processo de formação é controlado por 

mecanismos conservados e são compartilhados entre os grandes e variados grupos 

de animais. As modificações ocorrentes nestes padrões são as principais causas 
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responsáveis pelas variações observadas entre as espécies domésticas 

(RICHARDSON, 1999). 

Com a existência e a necessidade intrínseca de interações entre partes nas 

quais se observa a não-correspondência entre genótipo-fenótipo, é que se pode 

estabelecer as inter-relações por meio da embriologia, abordando questões referentes 

ao desenvolvimento individual (diferenciação, morfogênese, funcionalidade e 

crescimento). Por outro lado, podem ser elencados como as variações em processos 

de desenvolvimento, podendo ser observadas em níveis macroscópicos, de forma a 

gerar a diversidade de planos estruturais e morfológicos para caracterização do 

indivíduo. 

 

4.3  FORMAÇÃO DO EMBRIÃO EM AVES DOMÉSTICAS 

 

 O desenvolvimento embrionário na maioria dos animais domésticos e outros 

vertebrados é bastante semelhante nas fases iniciais. Wolpert (2000) verificou que o 

desenvolvimento inicial das aves domésticas (Gallus gallus domesticus) é semelhante 

ao padrão encontrado para mamíferos, tanto na complexidade quanto no curso geral 

do desenvolvimento.  

 Na embriologia comparativa, ao avançar para outros estágios do 

desenvolvimento, processos tornam-se espécie-especificas, definindo padrões 

característicos para cada uma (GILBERT, 1995). Em termos específicos, as fases 

iniciais do desenvolvimento embrionário englobam todos os processos nos quais uma 

célula, o zigoto, dá origem ao concepto, o qual ao nascimento, tem a capacidade de 

adaptar-se à vida pós-natal. Hafez (1982) propôs que o desenvolvimento embrionário 

inicial antes que ocorra a ativação gênica, é passível de prescrição por meio dos 

produtos maternos em estocagem, onde por vez, o melhor indicador de maturação do 

oócito é o desenvolvimento do embrião até a fase de blastocisto 

 O processo de clivagem do óvulo ocorre 3 horas após a fecundação iniciando-

se no oviduto da galinha em um formato discoidal (HAMBURGER & HAMILTON, 

1951). Segundo Wolpert (2000) tal evento resulta na formação do blastoderme que se 

localiza no topo de uma massa de vitelo, o qual passa a ser envolvido pelo albúmen 

e pela casca. A região central do blastoderme, situado sobre uma cavidade (espaço 

subgerminativo), é translúcida (zona pelúcida), já a região externa é mais escura (zona 

opaca). Após a postura do ovo, o embrião apresenta duas camadas de células: o 
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epiblasto (superior, originará o embrião) e o hipoblasto (inferior, originará estruturas 

extraembrionárias), dando início a fase da gastrulação (GILBERT, 1995). 

 O início de ocorrência da gastrulação se dá cerca de 6 a 7 horas de incubação, 

sendo marcado pelo desenvolvimento da linha primitiva (5 a 6 horas pós incubação), 

precursora do eixo anteroposterior. Ela representa a região onde as células do 

epiblasto estão proliferando e migrando para o interior, para baixo da camada superior 

(WOLPERT, 2000; MACHADO, 2006). A condensação de células formada na 

extremidade anterior é conhecida como nó de Hensen, que dará origem à notocorda. 

No decorrer da gastrulação ocorrem intensos movimentos de células e camadas 

celulares, que culminam com a formação dos três folhetos embrionários, sendo eles: 

endoderme, mesoderme e ectoderme. Da endoderme se originam o epitélio 

respiratório, a bexiga, o trato digestivo e seus derivados. A mesoderme dá origem ao 

sistema musculoesquelético, tecidos conjuntivos e outros órgãos internos como rins e 

coração. Já a ectoderme dá-se origem a epiderme, anexos e ao sistema nervoso 

(WOLPERT, 2000). 

 O desenvolvimento do embrião das aves é definido como anteroposterior, pois 

ocorre simultaneamente a gastrulação em regiões posteriores ao embrião e o início 

da neurulação se dá na sua região anterior (ALBERTS et al., 2006). Durante a 

neurulação, a ectoderme se separa em dois compartimentos distintos: ectoderme de 

revestimento (dará origem à epiderme e seus anexos) e ectoderme neural (formação 

do sistema nervoso). 

 A neurulação consiste na formação da placa neural na altura da linha média do 

embrião, que se invagina formando o sulco neural ao centro, com as pregas neurais 

nas laterais, tal evento ocorre após 20 horas de incubação. A invaginação provocada 

destina-se ao desenvolvimento do tubo neural que na sua porção mais anterior 

formará o encéfalo e na porção posterior à medula espinhal. As células contidas nas 

extremidades das dobras neurais se segregam e formam a crista neural. O embrião 

acompanhado da neurulação e do desenvolvimento da dobra cefálica, se dobra no 

lado ventral para formar o intestino, o que une os dois rudimentos do coração para 

formar um órgão localizado ventralmente em relação ao intestino. 

 A formação de somitos progride em uma direção posterior a uma velocidade de 

aproximadamente um par de somitos por hora. Em torno de dois dias após a postura 

o embrião já atingiu o estádio de 20 somitos, e em três dias, em torno de 40 somitos 

são formados, a cabeça está bem desenvolvida, o coração formado e os membros 
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estão começando a se desenvolver. Ilhas de sangue (onde a hematopoese está 

ocorrendo) e vasos sanguíneos desenvolveram-se em tecidos extraembrionários 

sendo que esses vasos se conectam com aqueles do embrião para permitir a 

circulação com o batimento cardíaco. A fusão entre o córion e o alantoide resulta em 

uma intensa vascularização que se forma entre o 4º e o 8º dia do desenvolvimento 

embrionário de Gallus gallus domesticus. Nesse estádio, o embrião vira-se de lado e 

a cabeça está fortemente flexionada. O embrião obtém a sua nutrição pelas 

membranas extraembrionárias, que também fornecem proteção. O saco amniótico, 

cheio de fluido, fornece proteção mecânica; o córion envolve todo o embrião e fica 

imediatamente sob a casca; o alantoide recebe produtos excretórios e provê o sítio de 

troca de oxigênio e dióxido de carbono; o saco vitelínico envolve o vitelo/gema 

(WOLPERT et al., 2000). 

 No decorrer do desenvolvimento, antes da eclosão, os olhos e os ouvidos se 

desenvolvem a partir das vesículas ópticas e óticas, respectivamente. O embrião 

cresce em tamanho, os órgãos internos se desenvolvem, as asas, pernas e a 

ranfoteca são formados, e, penugens inferiores formam-se nas asas e no corpo. A 

eclosão ocorre aos 21 dias pós incubação do ovo (HAMBURGER & HAMILTON, 

1951). 

 

4.4  EMBRIOLOGIA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR EM ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

 Os processos dinâmicos que ocorrem ao longo do desenvolvimento do animal, 

são ocasionados por todo e qualquer aglomerado celular que pode resultar em uma 

determinada estrutura do futuro organismo. A exemplo disso é a formação do sistema 

cardiovascular. Embriologicamente, o coração é considerado como um tubo 

modificado, é um dos primeiros sistemas a formar e atingir seu “estado funcional” nas 

mais diversas espécies; o termo poderia ter sido modificado e reduzido apenas por 

sistema vascular (DI DIO, 2002). Pela terminologia anatômica o referido sistema é 

oficialmente denominado como um sistema que envolve todo o aparelho circulatório. 

 O sistema cardiovascular dos animais domésticos (DYCE, 2010), dos humanos 

(DI DIO, 2002) e outros vertebrados (STORER, 1989; HILDEBRAND, 1995) é 

caracterizado pela presença de um órgão oco, ou seja, o coração, pelas artérias, 

capilares, vênulas e veias, bem como de órgãos hematopoiéticos (formadores de 

sangue), além de um subsistema linfático composto por órgãos linfoides, troncos, 
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ductos e linfonodos. Este sistema é considerado integrador, juntamente com o sistema 

nervoso e endócrino, por envolver direta ou indiretamente todos os órgãos de um ser 

vivo (STORER,1989; DI DIO, 2002). 

 Os sistemas cardiovascular e hematopoiéticos dos animais domésticos (DYCE, 

2010) e outros vertebrados (HILDEBRAND, 1995) tais como os camundongos (JI, 

2003; Mc GRATH, 2003), e os humanos (MOORE; PERSAUD, 2008) são os primeiros 

sistemas a se desenvolver no período da embriogênese (HYTTEL, 2010; XU; 

CLEAVER, 2011).  

 Durante as primeiras fases do desenvolvimento em animais domésticos, para 

Hyttel, Sinowatz & Vejlsted (2010) o embrião é nutrido por difusão mediante o fluido 

secretado pelas glândulas uterinas. O desenvolvimento precoce do coração é 

fundamental devido ao rápido crescimento do embrião, com o seu crescimento e suas 

necessidades nutricionais o suprimento apenas pela difusão torna-se insuficiente, 

sendo, necessário o desenvolvimento de um sistema que distribua oxigênio, nutrientes 

e remova o gás carbônico, bem como os metabolitos do indivíduo para a sobrevivência 

e crescimento das espécies no período inicial pós-implantação (HILDEBRAND, 1995; 

SADLER, 2005). 

 A indução da região cardiogênica é iniciada pelo mesoderma subjacente às 

futuras células cardíacas, por meio da liberação de BMPs que juntamente com a 

inibição da expressão de WNT induz a expressão do gene NKX2.5 dominante para o 

desenvolvimento do sistema cardiovascular (EVANS & SACK, 1973). 

 O sistema cardiovascular propriamente dito tem sua origem mediante a camada 

germinativa mesodérmica, especificamente do mesoderma lateral. Inicialmente, 

ocorre a diferenciação do mesoderma presente na parede do saco vitelínico, formando 

os angioblastos, que formarão as células endoteliais, e, as células precursoras das 

células sanguíneas (HYTTEL, SINOWATZ & VEJLSTED, 2010) apresentando as 

maiores variações individuais e também as mais adaptáveis, durante a evolução dos 

vertebrados, assumindo formas diversificadas ao longo do desenvolvimento 

embrionário e entre os mais diferentes táxons (HILDEBRAND, 1995). 

 Mediante os aspectos de desenvolvimento do sistema cardiovascular que 

envolvem uma condensação de células mesenquimais, junto ao celoma pericárdico, 

os cordões cardiogênicos vão se constituindo e dão origem aos tubos endocárdicos. 

O pregueamento cefálico-caudal do saco amniótico implica diretamente no 

deslocamento, torção e posicionamento gradual do coração em desenvolvimento, 
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enquanto o lateral leva à fusão gradativa dos tubos endocárdicos. Os tubos cardíacos 

antes da sua fusão são envoltos por mesênquima esplâncnico, dando constituição ao 

manto mioepicárdico. Neste processo ainda ocorre a migração de células sobre o tubo 

endocárdico, formando assim o epicárdio. Dessa forma, a parede do tubo passa a 

constituir-se de três camadas e, essas camadas são anatomicamente denominadas 

de endocárdio, miocárdio e epicárdio (ALMEIDA, 1999). Mediante a constituição das 

camadas do tubo, é notório a formação de uma alça acompanhada da septação. Para 

Hyttel, Sinowatz & Vejlsted (2010) a formação do septo no coração, em parte, se 

origina do desenvolvimento do tecido de coxim endocárdico no canal atrioventricular 

e na região conotruncal. 

 Durante a vida fetal, a circulação é completamente diferente, visto que o 

embrião está ligado à placenta (nos mamíferos); por isso, assim como descrito por 

SADLER (2010), algumas mudanças circulatórias são observadas após o nascimento 

como o fechamento das artérias umbilicais, da veia umbilical, do ducto venoso, do 

ducto arterial e do forame oval. 

 O arranjo geométrico dos capilares maternos e fetais em relação ao fluxo 

sanguíneo na área de trocas materno-fetais da placenta pode ocorrer por fluxo 

concorrente, contracorrente e corrente cruzada simples, dupla ou multivilosa (LEISER; 

KAUFMANN, 1994). O saco vitelínico, juntamente com o âmnio, córion e alantoide 

segundo Vejlsted (2010) é um anexo extraembrionário presente em embriões de todos 

os vertebrados, sendo especialmente desenvolvido nos peixes, répteis aves e não-

aves (GALDOS, 2010). 

 Em termos específicos, o saco vitelínico também é responsável pela produção 

de células sanguíneas e endoteliais que possibilita a construção do plexo vascular no 

embrião (PALIS; YOUDER, 2001; CHOI, 2002; BARON, 2003; McGRATH; PALIS, 

2005; HYTTEL, 2010).  Todo sistema cardiovascular é moldado por sugestões de 

direção que envolvem o fator de crescimento do endotélio e outros fatores 

determinantes (SADLER, 2010). Nos embriões humanos, os vasos sanguíneos 

começam a se desenvolver meados da terceira semana e sua ocorrência se dá por 

meio de dois processos fundamentais: a vasculogênese e a angiogênese (MOORE; 

PERSAUD, 2008). Nos equinos a formação de vasos sanguíneos inicia após o décimo 

quarto dia de gestação (SHARP, 2000). Dados de Wall et al., (2008) referente a 

embriões de ratos com 8-10 dias de gestação (estágio 5-30 somitos) mostra o plexo 

vascular bem desenvolvido e já apresentando circulação funcional. 
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 Em animais domésticos como em caninos, felinos, bovinos, equinos e suínos 

(NELSEN, 1953; ALMEIDA, 1999; HYTTEL, 2010) e em humanos (MOORE; 

PERSAUD, 2008), o desenvolvimento do sistema cardiovascular consiste de um tubo 

cardíaco, ligado em uma das extremidades com a aorta dorsal e na outra com um 

conjunto de três veias, sendo as veias vitelínicas, umbilicais e as veias cardinais. Em 

bovinos o cordão umbilical constitui-se de duas artérias, duas veias e de um ducto 

alantoide (MIGLINO, 1991). Em gatos e humanos o endotélio do saco vitelínico 

permite a passagem de proteínas e células sanguíneas para as necessidades acerca 

do desenvolvimento do embrião devido a sua morfologia fenestrada (TIEDMANN; 

MINUTH, 1980). Para tanto, aos 22 dias nos equinos, por exemplo, formam-se as 

câmaras cardíacas, ou seja, átrios e ventrículos que se diferem pela espessura das 

paredes cardíacas, sendo os ventrículos mais espesso (FRANCIOLLI, 2012).  

Franciolli (2012) verificou ainda por análise microscópica camadas como o epicárdio, 

miocárdio e endocárdio, apresentando septação cardíaca completa em torno dos 38 

dias de gestação. 

 Nas aves (Gallus gallus domesticus) o sistema cardiovascular é 

extensivamente remodelado no decorrer do desenvolvimento. Na espécie, o coração 

se forma inicialmente a partir do disco embrionário em formato de tubo emparelhado 

ao segundo dia do período embrionário. Mais tarde, pequenas regiões se diferenciam 

em “ilhas” sanguíneas no mesoderma embrionário, sendo elas a principal contribuição 

de suprimento para os vasos sanguíneos e glóbulos vermelhos fetais. As “ilhas” de 

sangue conectam-se para a formação dos vasos que suprem o tubo cardíaco. O 

embrião a partir disso cresce e se desenvolve muito rapidamente. No sétimo dia o 

coração está completamente formado, ocorre o dobramento do disco e transporta o 

órgão para a posição anatômica correta na cavidade toracoabdominal (HAMBURGER 

& HAMILTON, 1951; HILL, 2020). 

 

4.5  A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS EM EXPERIMENTAÇÃO 

 

 Historicamente, a utilização de animais ou parte deles em experimentação é 

citada por filósofos pré-socráticos como Pitágoras desde 500 a.C., e pode ser 

entendida como a prática de realizar intervenções em animais in vivo ou submetidos 

ao abate (no caso, da obtenção de muitos embriões) com a finalidade de beneficiar o 

conhecimento acadêmico e científico. Embora a prática de experimentação com 
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animais seja realizada desde a antiguidade, tais procedimentos podem ser capazes 

de ferir o lado sensitivo da humanidade, despertando atualmente discussão entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade protetora dos animais (MATTHIESSEN, 2003; 

SCHATZMAYR, 2008). Neste contexto, existem controversas que se estendem além 

dos argumentos éticos com relação a real eficiência desse método de ensino e 

pesquisa diante o avanço tecnológico-científico existente (MORALES, 2008; 

RODRIGUES, 2011). 

 Para os indivíduos envolvidos nas ações de proteção aos animais, torna-se 

dispensável a utilização destes em experimentação. É possível utilizar métodos 

alternativos para a realização de pesquisas, bem como para a prática de ensino-

aprendizagem (MAGALHÃES, 2006; RODRIGUES, 2008). Dessa maneira, foi 

aprovada no Brasil em 2008 a Lei 11.794 (Lei Arouca), a fim de normatizar o uso de 

animais para procedimentos científicos, constituindo dessa maneira o ponta pé inicial 

para criação das Comissões de Ética para o Uso de Animais (CEUA), assim como a 

criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), 

responsáveis pelas discussões pertinentes à utilização de animais em laboratórios 

(BRASIL, 2008). Embora lentamente, discussões sob a legislação brasileira têm 

avançado naquilo que diz respeito à preocupação da regulamentação da utilização de 

animais em práticas didáticas ou científicas com base na Lei Arouca. Na verdade, a 

vigência da legislação para criação e utilização de animais voltadas ao ensino e a 

pesquisa impõe limites à prática, levando em consideração a proteção dos animais, 

preconizando o planejamento do experimento, onde acima de tudo visa utilizar o 

menor número possível de animais, evitar estresse, dor ou sofrimento desnecessários 

(GUIMARÃES, 2016). 

 Dentro desta perspectiva acadêmica, as recomendações que envolvem os 

cursos de graduação, entre os mais diferentes planos de ensino presentes no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), são decorrentes das reformas educacionais que 

envolvem tanto o cenário nacional quanto internacional de instituições públicas e 

privadas. Neste contexto, práticas educacionais vêm sofrendo alterações gradativas 

que refletem nas adequações do cotidiano acadêmico, onde os PCNs sugerem um 

novo sentido aos mecanismos que envolvem o Ensino de Ciências. Isso coloca o 

docente apto a desenvolver habilidades e atitudes éticas, afim de explorar 

conhecimentos, restringindo a utilização de animais de experimentação no ensino, 

efetivando a produção de conteúdo e de material didático-pedagógico que atenda ao 
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grau de detalhamento necessários quando comparados aos estudos in vivo 

(MACEDO, 2005; PAIXÃO; SCHRAMM, 2008; MARTINS FILHO, 2010; DRAKE, 2014; 

SCOTT; MOXHAM; RUTHERFORD, 2014; LOZANO, 2017). 

 

4.5.1 Embriões de aves como modelo de estudo 

 

 Embora os embriões de aves sejam comumente empregados como modelo 

para estudos nas áreas de embriologia comparada e biologia do desenvolvimento, 

eles também têm sido usados como modelo para estudos de agentes tóxicos, já que 

são muito sensíveis à ação de agentes químicos (BRUNSTRÖM & REUTERGÅRD, 

1986; BRUNSTRÖM, 1988-1989; ENGWALL et al., 1994). 

 Os embriões de aves apresentam vantagens que se destacam pela facilidade 

de obtenção, facilidade na manipulação e monitoramento acerca das alterações que 

ocorrem ao longo do período de desenvolvimento da espécie. Outros aspectos 

relevantes considerados para a sua utilização são: os ovos são do tipo megalécito; 

apresentam membranas envoltórias extremamente resistentes; o tempo total de 

desenvolvimento é relativamente curto quando comparado com outras espécies 

domésticas; os indivíduos se desenvolvem na ausência do organismo materno e seu 

desenvolvimento é muito bem documentado (HAMBURGER & HAMILTON, 1951; 

SCHOENWOLF, 1999). Tais características fazem do embrião de Gallus gallus um 

excelente modelo para o estudo da Biologia Tumoral, bem como modelo para estudo 

da angiogênese e transplante de tecidos. Para além disso, apresenta-se como modelo 

experimental fundamental na avaliação dos efeitos de agentes químicos tóxicos no 

desenvolvimento embrionário e, dependendo dos estágios avaliados, importantes 

comparações com mamíferos podem ser realizadas. 

 Em estudos laboratoriais torna-se necessário incubar os ovos de Gallus gallus 

por um período de 21 dias, a temperatura média é de 37 a 38°C, oxigenação e 

umidade apropriadas para que a eclosão possa ocorrer aos 21 dias de incubação 

(GONZALES, 1994). A relação entre o aparecimento de estruturas embrionárias com 

o tempo de desenvolvimento pode ser organizada em estádios/dias (HAMBURGER e 

HAMILTON, 1951), o que possibilita acompanhar as rápidas transformações 

embrionárias que não poderiam ser registradas apenas em função do período em 

desenvolvimento. Assim, o conhecimento das etapas do desenvolvimento embrionário 

permite acompanhar a organização estrutural básica do embrião. 
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4.6  MÉTODOS COMPLEMENTARES DE ENSINO DA EMBRIOLOGIA 

 

 O ensino das ciências morfológicas envolve um conjunto de fatores, descrição 

de fenômenos, bem como o entendimento concreto dos conceitos envolvidos ao longo 

do desenvolvimento, quando se trata da embriologia. Para Caldeira et al., (2009) muito 

dos conteúdos encontram-se restritos aos livros-texto, giz e lousa, mesmo que tenham 

aparecido ao longo dos tempos novas ferramentas para contemplar o processo de 

ensino-aprendizagem. Torna-se indispensável então que o docente adquira 

conhecimentos acerca das ferramentas inovadoras de ensino, na perspectiva de 

aprimorar sua práxis acadêmica (LIMA & MOITA, 2011). 

 Segundo Gomes et al., (2017) vários são os meios complementares que podem 

ser utilizados em favor da escola, na formação técnico-científica e cidadã. Os autores 

destacaram ainda, a utilização de tecnologias por meio dos Blogs, e plataformas 

interativas, Wikis, aplicativos, jogos lúdicos, imagens em alta resolução, etc. De 

acordo com Heidger et al., (2002) a Universidade de Iowa é pioneira na utilização de 

diversos recursos tecnológicos para complementar o ensino. Dentre os recursos 

utilizados destacam-se as videoaulas, CD-ROM, imagens panorâmicas interativas, 

websites e também banco de imagens. Na África do Sul, por exemplo, os docentes 

são adeptos aos meios midiáticos como fontes alternativas de ensino, para suprir as 

inconvenientes limitações e defasagem de aprendizagem dos alunos, principalmente 

dos alunos ingressantes (ACKERMANN, 2004). 

 As animações virtuais como ferramentas metodológicas para o ensino, são 

tipos de tecnologias que podem tornar as aulas de embriologia mais dinâmicas e 

interessantes. E o que aponta os resultados obtidos por Maia et al., (2017) nos quais 

a utilização de animações didáticas demonstram eficácia para a compreensão dos 

conteúdos abordados, quando utilizadas, como mecanismos de reforços às aulas 

expositivas e aos livros-texto. Com o objetivo de provocar maior interesse pelos 

conteúdos abordados em sala de aula, Mota (2010) relatou que quando os 

professores adotam novos métodos de ensino, estão adotando consequentemente 

um novo suporte pedagógico, permitindo uma maior sintonia do processo de ensino-

aprendizagem com o contexto da modernidade. 

 Montanari (2017) ao criar um ambiente virtual por meio do programa Adobe 

Dreamweaver denominado auladeembrio, para ser utilizado na disciplina de 
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embriologia do curso de Ciências Biológicas da UFRGS, como apoio didático-

pedagógico às aulas presenciais e no estudo extraclasse, verificou, o acesso ao 

ambiente virtual para o estudo da disciplina, bem como sua contribuição para a 

aprendizagem dos alunos. A plataforma em sua constituição estrutural apresentava 

fotodocumentações macroscópicas ou obtidas mediante microscopia, tanto de luz 

quanto eletrônica, desenhos esquemáticos (realizados com o Adobe Illustrator), 

mapas conceituais (criados com o CmapTools) e exercícios. 

O software intitulado “Embriologia Clínica Humana” desenvolvido por Moraes 

(2005) era em sua constituição provido de fotodocumentações digitais tanto macro 

quanto microscópicas de embriões, fetos e recém-nascidos submetidos à autópsia 

(MORAES et al., 2004). Ainda compunham o material histórias clínicas, filmes, 

ilustrações, animações e textos (MORAES & PEREIRA, 2010) os quais foram 

utilizados no ensino da embriologia humana, como recursos pedagógicos da prática 

laboratorial. Em 2007, Duarte, utilizou as premissas de integração básico-clínica e 

ferramentas de e-learning ao conceito de avaliações formativas por meio do 

desenvolvimento do software “Quizzes em Embriologia Humana”. A proposta foi 

fornecer assistência aos alunos para que avaliassem seus conhecimentos próprios e 

compreendessem, por meio da prática, suas habilidades, proporcionando uma 

experiência de aprendizagem mais ativa e fornecendo aos alunos mecanismos de 

resposta (feedback) enquanto sua aprendizagem estivesse ocorrendo (ROLFE & 

MCPHERSON, 1995; HUDSON & BRISTOW, 2006).  

A utilização das ferramentas do e-learning no processo de ensino-

aprendizagem tornou as atividades curriculares bem-sucedidas, ao menos do ponto 

de vista de satisfação, tanto dos discentes quanto dos docentes. A forma como esse 

material havia sido utilizado, até então, pouco alterava a estrutura do ambiente em 

sala de aula, uma vez que o foco principal era dado na percepção do usuário ao 

interagir com o material produzido durante atividades extraclasses, periodicamente 

agendadas (JUSTINO, 2013). 

 O desenvolvimento de modelos didáticos que ilustram o processo embrionário, 

compatíveis com o ensino da embriologia veterinária, permite ao alunado uma visão 

diferenciada do processo embriológico, facilitando a compreensão do conteúdo 

(FORMENTIN et al., 2020). Comumente utilizado nas práticas de ensino, a massa de 

“biscuit” é um grande aliado para o desenvolvimento de materiais didáticos. Formentin 

et al., (2020) utilizou esta massa incolor e tinta de tecido para o desenvolvimento de 
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nove modelos que abrangeram os processos iniciais da clivagem, estendendo-se até 

o processo de alongamento do blastocisto. Três dos nove modelos representaram a 

clivagem inicial do zigoto, embriões no processo de segmentação contendo duas e 

quatro células; um modelo foi representativo da fase de mórula; três da fase de 

blastocisto e formação do saco vitelínico. Tais modelos acerca da embriogênese eram 

utilizados juntamente com as aulas teóricas e práticas ao longo da abordagem do 

conteúdo. Os autores destacaram ainda que o paralelo do desempenho acadêmico 

concomitante à utilização de modelos didáticos, apresentou-se como um recurso 

acessível e de baixo custo, bem como um grande aliado na práxis educacional. 

 Os modelos tridimensionais são utilizados na prática de ensino. Na abordagem 

do conteúdo acerca da embriologia do sistema nervoso central, a literatura demonstra 

dados analisados antes e após a utilização desses recursos. Ao comparar os 

resultados foi possível notar que não há uma grande diferença significativa na 

aprendizagem dos estudantes. De acordo com Moraes & Muniz (2018) o percentual 

de aprendizagem é de 0,2337, média de 4,14 de acertos versus 3,86 do grupo 

controle. Entretanto, os autores na utilização de diferentes tipos de tecnologias 

modernas como recursos didáticos, de maneira que estes ofereçam aos alunos 

modelos pedagógicos ricos em detalhes, mantem a instituição atualizada naquilo que 

se refere às inovações em tecnologia.  

 A utilização da dinâmica mediante modelos 3D não é mais eficaz do que o 

ensino dito tradicional na embriologia. Entretanto, o feedback dos alunos referentes à 

dinâmica, apresentou-se extremamente positivo e de suma importância na abordagem 

do conteúdo (MORAES & MUNIZ, 2018). Para Silveira & Ideriha (2013) a utilização 

dos modelos tridimensionais apresenta-se como parte compensatória às diversas 

limitações das figuras bidimensionais encontradas nos livros-texto, bem como um 

recurso que supria a falta de materiais biológicos disponíveis para abordagem do 

conteúdo, constituindo de fato uma estratégia de inovação no ensino. Deste modo, 

estas auxiliaram os estudantes na observação mais concisa do desenvolvimento 

embrionário, sem causar frustações no aprendizado, uma vez que várias estruturas 

presentes ao longo do desenvolvimento são difíceis de ser observadas. 

 Para os dias atuais Rojas et al., (2020) apresenta o microscópio virtual como 

um novo modelo de ensino referente ao desenvolvimento embrionário e fetal. Tal 

metodologia apresenta-se como uma fonte de recurso afim de suprir a ausência das 

aulas presenciais em tempos de pandemia (COVID-19). O autor por meio da 
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ferramenta tecnológica apresenta fotografias de lâminas histológicas correspondente 

ao desenvolvimento embrionário de Gallus gallus domesticus (40 horas de 

incubação), feitas por cortes seriados digitalizados mediante observação pelo 

microscópio NanoZoomer XR série C12000 (Hamamatsu Phtonics, Hamamatsu, 

Japão). Rojas apresenta ainda imagens ilustrativas de alta resolução referentes ao 

desenvolvimento renal em humanos, comparando o mesmo ao desenvolvimento renal 

de aves (Gallus gallus domesticus). Ambos os recursos se encontram hospedados em 

plataforma virtual que pertence à Universidade do Chile. 

 

4.7 ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) 

 

4.7.1 Conceitos 

 

 O ensino a distância (EaD) é conceituado de forma simples, no qual os alunos 

e professores estão separados pela distância e algumas vezes também pelo tempo 

(MOORE & KEARSLEY, 1996, p.1). Os autores ainda definiram seis elementos 

fundamentais como características básicas do EaD: a separação entre discente e 

docente, a influência de uma organização educacional (planejamento e preparação 

dos materiais de aprendizado), a utilização de meios técnicos-mídia, as providências 

para comunicação em duas vias e por fim, e a quase permanência da ausência de 

grupos durante o processo de aprendizagem (KEEGAN, 1990). 

 Pautado em métodos direcionados à construção de um cidadão 

contemporâneo, participante e utilizador de ferramentas de assimilação, de 

interferência e de participação realista, estudos demonstram a necessidade da 

adequação de novas metodologias, bem como do aperfeiçoamento da qualidade do 

ensino, na qual diferentemente dos cursos de graduação em Medicina Humana, nas 

Ciências Agrárias e Biológicas, por exemplo, metodologias complementares e/ou 

alternativas que auxiliam no aprendizado do aluno, são pouco existentes. Deste modo, 

opcionalmente brasileiros passaram a desenvolver protótipos diversos popularizando-

os entre a comunidade acadêmica nas mais diferentes formas e condições (BRASIL, 

2000; COSTA NETO; MARTINS FILHO, 2017).  

 Neste contexto, de todos os elementos básicos discutidos, o único que não se 

aplica em modelos de ensino à distância mediada via sistema computacional, é a 

quase permanência da ausência de grupos durante o processo de aprendizagem. 
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Assim, se abre a possibilidade de formação de redes de aprendizagem, com foco na 

colaboração entre os participantes (HOLMBERG, 2003; HARASIN, 2005). 

 Aretio (1996) defendeu que, a relação do aprendiz é mais ligada com a 

organização. Sua estrutura permite no modo presencial intimidade da relação 

docente-discente. Por vez, é fundamental que o ensino a distância seja planejado de 

forma cuidadosa, com a implantação de uma estrutura adequada para atender à 

necessidade do alunado evitando que os mesmos se sintam isolados no processo. 

 

4.7.2 Evolução teórica 

 

 Desde a metade do século XVIII o EaD surgiu pela necessidade de atender 

alunos que não podiam comparecer à escola regular, mas, que necessitariam se 

preparar para o mundo industrial. Assim, na metade do século XVIII até a década de 

70 no século XX, ocorreu a origem a primeira geração de ensino a distância, tendo 

como característica e recurso da época a mídia impressa (SAMMONS, 2003; 

PETERS, 2003). 

 Neste contexto, foi e é possível observar um rápido desenvolvimento do ensino 

a distância graças à evolução dos meios de comunicação em massa, ou seja, 

notadamente o rádio, televisão, seguido dos recursos de vídeos e de fitas cassetes. 

Mais tarde, da implantação de centros de estudos, iniciando a segunda geração da 

EaD (SAMMONS, 2003; PETERS, 2004). A introdução destas novas tecnologias 

possibilitou que houvesse uma rápida expansão desta modalidade de ensino. Foi a 

partir daí que surgiram novas possibilidades para que a população em massa tivesse 

acesso a novos conhecimentos e saberes. O termo ensino a distância passou a ser 

mais utilizado a partir da década de 80 e o reconhecimento da utilização desse termo 

pode ser atestado quando, em 1982, o International Council for Correspondence 

Education (ICEE) decidiu mudar seu nome para Internacional Council for Distance 

Education (ICDE), fato este que revelou a origem do termo EaD em questão 

(HOLMBERG, 1995). 

 Seguindo os avanços dos estudos nesta área, finalmente a Teoria da Interação 

e da Comunicação proposta por Holmberg (1995-2003) defende que um curso 

ministrado a distância deve utilizar um estilo de conversação com o aluno, criando um 

senso de pertencimento e cooperação didático-pedagógica que interfira positivamente 

em sua motivação. 
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 Já a terceira geração de EaD datada dos anos 90, coloca em cena o ensino 

online, mediado pelo sistema computacional, que proporcionou ainda mais a 

autonomia do discente. Assim, com as novas mídias, mesmo à distância, houve uma 

maior interação entre professor-aluno, e até mesmo com a forma de organização dos 

alunos com ensino, proporcionando meios capazes de estimular o envolvimento e a 

comunicação entre os participantes, seja por intermédio de ferramentas em tempo real 

(síncronas) ou remota (assíncronas) (FUKS, 2000). 

 

4.7.3 Tecnologia e comunicação 

 

 O impacto das novas tecnologias de ensino na sociedade e na vida cotidiana e 

acadêmica é cada vez mais evidente, e, apenas passa despercebido nos dias atuais 

para uns poucos renitentes, que esperam assim fugir aos temores do desconhecido 

desta nova aventura. Os recursos tecnológicos já disponíveis, desencadeiam novas 

formas de ler, pensar, escrever e agir. Uma vez que o processo educativo sob este 

prisma pressupõe uma nova forma de possibilitar a construção e a elaboração do 

conhecimento, diferente do tradicional, por meio de características específicas das 

novas tecnologias (BAHLIS, 2005). 

 Definido como um “processo de ensino-aprendizagem mediado por 

tecnologias, onde os professores e alunos estão separados espacialmente e/ou 

temporalmente” o ensino a distância possibilita ensinar e aprender com programas 

que incluem o melhor da educação presencial, com as novas formas de comunicação 

virtual. Em alguns momentos é necessário encontros físicos, no início e no final de um 

módulo ou curso. Em outros, aprende-se mais estando cada um no seu espaço de 

rotina, mas de maneira a manter-se conectados com os demais colegas e professores. 

Isso ocorre para o intercâmbio constante, tornando real o conceito de ensino 

permanente, auxiliando a comunidade científica e acadêmica a se equilibrarem, 

conforme suas necessidades e habilidades, incluindo grupos presenciais e virtuais, de 

forma a ter um rápido desenvolvimento na aprendizagem (MORAN, 2007).  

 Deste modo, o processo de comunicação entre aluno-professor pode ocorrer 

tanto em tempo real quanto de forma remota. A comunicação em tempo real é 

caracterizada por permitir uma comunicação simultânea entre os autores envolvidos, 

incentivando e motivando a interação entre eles. Já a comunicação remota, não 

requer participação simultânea de alunos e professores. Isso faz com que os primeiros 
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possam escolher seu próprio ritmo de aprendizagem, proporcionando-lhes maior 

flexibilidade e tempo para reflexão do aluno sobre ideias, além do incremento da 

checagem sobre anotações e pesquisas. 

 Acredita-se que o espaço e o tipo de comunicação requerida pelo novo 

paradigma de ensino, ocorra entre a universidade e a escola, ultrapassando o modelo 

criado pelos meios de comunicação de massa, olhando com toda atenção para os 

novos meios interativos e multimidiáticos, propondo mudanças satisfatórias para os 

alunos e para a sociedade. Mas, a realidade é que não existe uma tecnologia ou mídia 

definitiva em ensino a distância. São os fatores econômicos, pedagógicos e culturais, 

entre outros, que definirão o(s) método(s) pelo(s) qual(is) o qual o curso irá ensinar, 

com relação as mídias/tecnologias. 

 

4.7.4 Ensino superior e o ensino a distância (EaD) 

 

 O Ensino a distância tem recebido diversos conceitos com seus respectivos 

enfoques. No inglês – Distance Education (DICIONÁRIO, 2003), o EaD denominado 

a partir de agora, é enfatizado, ora como fator de distância geográfica entre professor 

e alunos, ora, quanto ao uso de tecnologias de informação e comunicação. Isso ocorre 

devido à crescente demanda apresentada nas instituições de ensino e no mercado de 

trabalho nos dias atuais. Deste modo, o ensino a distância tem se mostrado como um 

método alternativo, pois tem se consolidado com o tempo, demostrando as suas 

diversas vantagens que vão desde a flexibilidade de aprendizagem, até a 

possibilidade de ensino mais personalizado respeitando o ritmo e valorizando a 

autonomia de cada indivíduo, extrapolando os limites de tempo e espaço. Já não faz 

sentido pensar que docentes e discentes devem obrigatoriamente estar no mesmo 

horário e no mesmo local para que o conhecimento seja construído, havendo a 

necessidade de reflexão sobre concepção clássica de ensino-aprendizagem e 

transformação social (BALDO, 2008; BISCONCIM, 2018).  

 Sendo perfilhado em diversas universidades tais como nas Universidades da 

Califórnia, MIT, Cornell, Harvard, Michigan, Indiana, Stanford, Oxford e Cambridge 

situadas nos mais diversos países, o EaD traz como perspectiva dissipar as barreiras 

que impedem o acesso à educação, de maneira a proporcionar um ensino de 

qualidade e oferecer ampla oportunidades àqueles que, por diversos motivos, não 

deram continuidade aos estudos (CORNACHIONE; SILVA, 2000). 
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 Pensando no proposito educacional, o ensino a distância tornou-se estratégia 

eletrônica de autoinstrução, a qual traz componentes que promovem possibilidades 

de retenção do aprendizado, gerando um maior conhecimento de forma interativa, não 

se limitando as respostas prontas e não encerrando no próprio sistema (NEVES, 

2000). O programa, o curso, a disciplina a distância dependendo do padrão de 

interatividade poderão ser ajustados às propostas específicas, considerando o perfil 

do aluno e/ou grupo com o qual se pretende interatuar. Os cursos que fazem a 

utilização deste método de ensino podem ser estruturados de maneira à facilitar a 

comunicação, interação e a avaliação, da mesma forma ou até melhor do que os que 

ocorrem em ambientes presenciais de ensino, onde o aluno não observe a educação 

como um processo passivo e apenas receptivo de conteúdos (CARR; FARLEY, 2003). 

 Embora a concepção de uma proposta pedagógica possa estar embasada por 

tendências de demanda com relação a exploração cognitivista de aprendizagem e 

inteligência virtual, a aproximação desse pressuposto pode e deve formar métodos 

referenciais, dando sustentação ao trabalho, de forma a analisar conceitos de 

integração e de colaboração na EaD (BEHRENS, 2002, p.88). 

 

4.7.5 Integração e colaboração no Ensino a distância (EaD) 

 

 Expressa pela política e pelo planejamento educacional do país, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, define o ensino a distância como 

“uma forma de ensino que proporciona a autoaprendizagem sendo mediada por 

diversos recursos didáticos integrados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, podendo ser utilizados tanto isolada quanto combinada, e veiculados 

pelos mais diversos meios de comunicação” (BRASIL, 1996). 

 Em Piaget (LA TAILLE, 1992) encontramos que há, na educação, um lugar de 

interação social, na perspectiva de uma formação inovadora, exigida em todas as 

áreas do conhecimento. Com isso, faz-se necessário trabalhos coletivos, métodos 

complementares, discussão em grupo, cooperação, contribuição e parcerias. Vale 

ressaltar a partir disso que, as instituições que oferecerem uma prática pedagógica 

que instigue e propicie o aprendizado dos alunos via a essa nova proposição na 

modalidade a distância, estarão na vanguarda quanto à aprendizagem dos seus 

alunos tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida (BEHRENS, 2002, p.76). 
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 Deste modo, é necessário que ocorra o abandono de uma escola burocrática, 

hierárquica, organizada por especialidades visando a construção de uma escola 

aberta, contendo mecanismos de participação e descentralização flexíveis, que 

obtenham regras de controle discutidas de forma integrada pela comunidade 

(MORAES apud BEHRENS, 2002). Pensando num paradigma emergente, essa opção 

metodológica assenta-se em ações diferenciadas, como saber pensar, aprender a 

aprender, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer 

e a produzir conhecimentos próprios (BEHRENS, 2002, p.128). 

 Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), pelas Portarias nº 

2.253/2001, nº 4.059/2004, nº 1.134/2016 e indiretamente pelos Planos Nacionais de 

Educação - PNE (2001-2010 e 2014-2024), as instituições de Ensino Superior podem 

inserir, na preparação pedagógica e curricular de seus cursos reconhecidos pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), a oferta de disciplinas de modalidade 

semipresencial em seus currículos, autorizando também a substituição de até 20% 

(vinte por cento) da carga horária total do curso, para que sejam ofertadas disciplinas 

parciais ou integrais na modalidade a distância (BRASIL, 2016). Para Teixeira et al., 

(2018) existe uma convergência entre o fenômeno presencial-virtual como política 

pública do governo no atendimento às expectativas de ampliação de oferta no Ensino 

Superior brasileiro.  

 Quando se trata da inserção do ensino a distância nas áreas das Ciências 

Biológicas, Ciências Agrárias, e na Medicina Veterinária tal inserção é vista como 

fenômeno desafiador uma vez que as normas determinam que as disciplinas 

curriculares de graduação e seus conteúdos teórico-práticos devam ser ministrados 

exclusivamente sob a modalidade presencial (CFMV, 2016). No entanto, em 2019, o 

MEC divulgou a aprovação de quatro cursos de Medicina Veterinária na modalidade 

EaD no Brasil. Mas, o Conselho Federal de Medicina Veterinária logo de imediato 

vetou o registro profissional de médicos veterinários formados na referida modalidade 

(DOU, 2019). 

 Contudo, as instituições de âmbito nacional e internacional estão cada vez mais 

desenvolvendo pesquisas na perspectiva de incluir a aprendizagem on-line em seus 

currículos e que estes têm se mostrado tão eficientes, quanto os programas de ensino 

tradicional presencial (BERNADO, 2004). A ideia em discussão sobre o ensino a 

distância é que o aluno se coloque como protagonista, e como um dos principais 

responsáveis pelo processo educacional em um ambiente de diálogo. Toda esta 
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perspectiva de oferta no ensino é de interesse de instituições públicas e, 

principalmente, das instituições privadas. Neste contexto, ocorre o processo de 

virtualização da sala de aula, com a popularização do uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem (TEIXEIRA; FERREIRA; MICHELS, 2018). 

 Embora o ensino remoto (ou a distância) tenha como instrumento o transporte 

ou a transferência de informações que proporcionam um crescimento educacional em 

suas mais diversas áreas, isso possibilita atingir lugares de difícil acesso, onde a 

educação presencial é deficitária ou até mesmo inexistente, gerando um grande 

impacto social e econômico para a população (NASCIMENTO, 2008). Para Garcia & 

Carvalho Junior (2015) o ensino a distância pode ser visto como um instrumento 

facilitador que ameniza ou até mesmo extingui os problemas recorrentes da educação 

no Brasil, podendo driblar obstáculos, permitindo o acesso educacional às regiões 

geograficamente isoladas do país, ou mesmo à locais onde falta estrutura laboratorial, 

possibilitando assim a educação continuada. 

 

4.7.6 O EaD como motor da educação em tempos de COVID-19 

 

 As aulas a distância, segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior (ABMES) apresentou crescimento significativo por causa do novo 

corona vírus causador da doença COVID-19. Em razão disso, o Ministério da 

Educação (MEC) publicou no dia 18 de março de 2020 a portaria nº 343, que autorizou 

“em caráter excepcional” a substituição das aulas presenciais por aulas na modalidade 

a distância, portaria essa que se estende até dezembro de 2020, devido ao avanço 

da pandemia. A novidade reforçou a importância da modalidade EaD para aqueles 

que almejam em se qualificar no período do isolamento, bem como a viabilidade da 

qualificação a distância mesmo em “tempos normais”. 

 Assim, diante da mudança ocorrida, estudantes, escolas, faculdades e 

universidades se desdobraram para se adaptar à rotina e às aulas voltadas para a 

nova realidade, a fim de não comprometer o cronograma escolar no período de 

distanciamento social. Entretanto, muitas instituições não se adaptaram ao novo 

sistema por falta de recursos. Com esse cenário, a perspectiva é que os estudantes 

tivessem acesso às aulas mesmo que de forma remota, e que essas fossem 

contempladas com apresentações explicativas de slides, respostas de dúvidas por e-



    44 

mail utilizando computadores e/ou similares, a fim de complementar os demais dias 

letivos exigidos por lei (ABMES, 2020). 

 Para tanto, a mestra em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), Cíntia Dantas, 31, do curso de Pedagogia EaD, da 

UNINASSAU, relatou que um dos maiores desafios de quem estuda de forma remota 

é manter a disciplina. “É preciso ficar atento ao comportamento pessoal para não cair 

na armadilha de se atrapalhar com os estudos. Tem que ter muita disciplina porque o 

fato de ter o tempo que quiser para fazer as atividades, às vezes, atrapalha porque 

você vai deixando para a última hora.” 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente estudo realizado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FMVZ), da Universidade de São Paulo (USP), Laboratório de Anatomia Macro, 

Microscópica e do Desenvolvimento e Laboratório de Ornitopatologia, foi aprovado 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUAVet) desta mesma instituição, sob 

o protocolo n.º 6988100818 (ID 006593). O material e os procedimentos adotados 

para a realização deste trabalho estão divididos em: 

 

5.1 OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES 

 

 A obtenção dos ovos fertilizados incubados em estufa úmida com temperatura 

de 37ºC foram doados pelo Laboratório de Ornitopatologia e transportados para o 

Laboratório de Anatomia Macro, Microscópica e do Desenvolvimento da FMVZ-USP 

(ANEXO A. p, 260). 

 

5.2 DADOS BIOMÉTRICOS E CONSERVAÇÃO DOS ESPÉCIMES 

 

A classificação utilizando os espécimes de aves (Gallus gallus domesticus) 

ocorreu seguindo a metodologia preconizada dos estágios (ou idade) proposto por 

Hamburger e Hamilton (1951). 

Os espécimes foram fotodocumentados utilizando uma câmera fotográfica 

Canon EOS 60D, fixados em solução de formaldeído 10% e paraformaldeído 4% em 

tampão fosfato 0,1M pH 7,4 e estocados para posterior descrição dos resultados. 

 

5.3 ANÁLISE MACROSCÓPICA 

 

Os embriões após a coleta dos dados biométricos, classificação e fixação, com 

auxílio de lupa seguiram-se para descrição morfológica mediante observação direta 

das estruturas que juntas constituem o corpo do animal. 

 A nomenclatura utilizada será referida conforme a Nomina Embryologica 

Veterinária (2017), Nomina Anatomica Veterinaria (2017) e a Handbook of Avian 

Anatomy: Nomina Anatomica Avium (1993). 
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5.4 DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

5.4.1 Organização do módulo e seleção do conteúdo 

 

A revisão de literatura para elaboração de todo o material didático teve início 

com a seleção de achados clássicos da área tanto de embriologia comparada quanto 

de anatomia, que estão relacionados ao Ensino Superior e que tem a disciplina de 

embriologia animal como parte da grade curricular, como é o caso, por exemplo, dos 

cursos de Ciências Biológicas e Medicina Veterinária. Pesquisa-se a respeito das 

estratégias ativas de ensino-aprendizagem incluindo a virtualização da sala de aula, 

bem como a inclusão sugestiva de livros/e-books de referência na área, como também 

trabalhos científicos publicados em periódicos. 

Neste sentido, os conteúdos eleitos e subdivididos estendem-se de acordo com 

as diferentes fases transcorridas do desenvolvimento embrionário entre a fecundação 

e o nascimento, somando um total de nove diferentes aulas que pertencem ao Módulo 

I (Desenvolvimento embrionário: conceitos gerais e aspectos morfológicos). Na Figura 

1 é possível observar a organização pedagógica referente a cada aula/capítulo que 

foram transformados em Portable Document Format (PDF), traduzido para o 

português como formato de documento portável. 
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Figura 1 - Fluxograma referente a organização pedagógica dos capítulos que contemplam o módulo 
de aulas I, seguindo a cronologia de ocorrência dos eventos envolvidos no desenvolvimento 
embrionário. 

 
Fonte: Assunção (2020). 

 

5.4.2 Transposição didática das imagens para o desenvolvimento do atlas 

macroscópico intitulado “Embriologia veterinária” 

 

As imagens capturadas acerca do desenvolvimento embrionário no que se 

refere a análise mesoscopica dos espécimes, foram submetidas a uma transposição 

didática. Para isso, utilizou-se o programa Adobe Photoshop e uma mesa 

digitalizadora Wacom Intuos tanto para o início quanto para a finalização da imagem. 

Com o programa Photoshop, foi feito uma camada como esboço inicial das imagens. 

Utilizando pincéis digitais (brushes) e ferramentas de seleção acertaram-se as 

proporções das figuras para que as mesmas tomassem proporções viáveis e com alta 

resolução (4K). 

Após o esboço realizado na camada principal, criou-se uma segunda camada 

no programa, apenas para aplicar cores específicas à imagem. Essa nova camada foi 

então posicionada em cima da anterior. Utilizando a ferramenta de seleção do 

Photoshop, a área colorida tornou-se estruturada. Com um “balde” de tinta, clicou-se 

na área selecionada aplicando a cor desejada. Uma vez que com a cor base aplicada, 

a camada em que se pigmentou foi isolada, logo em seguida a informação daquela 
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camada específica tornou-se “protegida”. Tal método possibilitou a coloração sem 

evasão do objeto. Utilizando a ferramenta “pincel”, adicionou-se as sombras e luzes 

necessárias para que as figuras ganhassem um aspecto 3D, ou seja, a 

tridimensionalidade. 

Já com o acesso ao cubo de cores no programa, foi possível escolher qual cor 

utilizaria, e, portanto, impregnou-se na coloração do objeto. Na etapa final do 

desenvolvimento da imagem ilustrativa, utilizou-se um pincel com tamanho reduzido, 

detalhes foram adicionados para dinamização e composição da imagem. Por fim, com 

a composição feita e imagem finalizada, o arquivo foi salvo em formato JPEG (Joint 

Photographics Experts Group) ou PNG (Portable Network Graphics) para que 

comportasse a alta definição da imagem transposta. 

 

5.4.3 Videoaulas e podcasts 

 

As gravações das aulas referente a cada capítulo do módulo I desenvolvidas 

até o presente momento, ocorreu nos estúdios do Departamento de Cinema, Rádio e 

Televisão (CRT) da Escola de Comunicação e Artes (ECA), da Universidade de São 

Paulo (USP). 

 Os vídeos em um tamanho de aproximadamente 5gb, foram renderizados por 

meio do Programa Sony Vegas o qual manteve a qualidade do vídeo em alta definição. 

No mesmo programa, as legendas em 3 idiomas (Português, inglês e espanhol) foram 

inseridas, áudio melhorado e efeitos de transição foram adicionados. 

 Após a renderização dos vídeos no Sony Vegas, foram transferidos e 

adicionados ao Programa Adobe Affter Effects, conhecido como um dos melhores 

programas para efeitos visuais. Nele foi possível caracterizar cada aula com as 

logomarcas institucionais, termos específicos do conteúdo em forma de palavras-

chaves em destaque ao longo do vídeo, inserção de vinheta de fundo e descrição da 

equipe de produção, finalizando o processo de edição. 

 A ferramenta utilizada para conversão das vídeo aulas em podcasts (que se 

baseia no uso de áudios), ocorreu pela base do Programa Freemake, gerando os 

arquivos no formato MP4. 

 

5.5 ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL 
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A base de inserção de todo o material didático-pedagógico elaborado é a 

Plataforma EAD Guru, a plataforma foi escolhida pela acessibilidade, baixo custo e 

pela disponibilidade de recursos como aulas e arquivos ilimitados, hospedagem de 

vídeos de forma segura e em alta definição (4K), acesso por qualquer dispositivo 

(computador, smartphone ou tablet), questionários, estatísticas, domínio próprio, E-

commerce, suporte, fórum de dúvidas para interação entre professor e aluno, 

certificados, depoimentos e proteção do conteúdo. 

 Na aba meus cursos, serão oferecidos nove diferentes capítulos/aulas que 

pertencem ao Módulo I (Desenvolvimento embrionário: conceitos gerais e aspectos 

morfológicos). O módulo, por sua vez, compreende diferentes passos para o percurso 

formativo, a saber: avaliação inicial, apresentação institucional e glossário, vídeo aulas 

e podcasts, capítulos em PDF, atividades complementares, atlas figurativo da 

morfologia ultra estrutural, artigos publicados em periódicos, avaliação final, pesquisa 

de satisfação e ao final um certificado de conclusão das atividades.  
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6 RESULTADOS  

 

Os resultados apresentados a seguir se referem às obtenções das 

características macroscópicas dos espécimes Gallus gallus domesticus, bem como o 

desenvolvimento de materiais midiáticos que contemplam o processo de ensino-

aprendizagem da embriologia veterinária, estes encontram-se inseridos na base da 

plataforma EaD Guru. 

 

6.1 ANÁLISE DOS ESPÉCIMES 

 

As características embriológicas citadas, bem como os estágios de ocorrência 

são baseados na literatura e por meio de observação das amostras biológicas 

coletadas. Algumas citações com relação aos resultados não são verdadeiramente 

externas, mas sua presença ou ausência pode ser determinada de acordo com a 

ocorrência e progressão dos estágios embrionários. A nomenclatura utilizada segue 

os preceitos adotados pela International Anatomical Nomenclature Commission e 

adotados pela International Anatomical Congress in Leningrad já mencionados. 

Para tanto, os resultados foram obtidos e estão apresentados conforme as 

seguintes análises: 

 

6.1.1 Análise macroscópica 

 

 Foram analisados no estudo 63 espécimes de Gallus gallus domesticus. Destes 

apenas 21 foram selecionados para a descrição dos resultados. O quadro 1 apresenta 

a idade e o peso corporal dos espécimes de Gallus gallus domesticus. 
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Quadro 1. Idade (dias) e peso corporal (g) dos espécimes de Gallus gallus domesticus. 

IDADE 
(dias) 

PESO  
(gramas) 

01 N/A 

02 N/A 

03 N/A 

04 0,00 

05 0,04 

06 0,15 

07 0,21 

08 0,83 

09 1,44 

10 1,64 

11 2,86 

12 3,86 

13 6,12 

14 8,27 

15 12,27 

16 14,21 

17 16,26 

18 18,30 

19 21,10 

20 23,45 

21 24,40 

Fonte: Assunção (2019). 

 

 Os embriões de aves (Gallus gallus domesticus), de 1 a 3 dias, 

respectivamente, com características morfológicas macroscópicas visíveis como: um 

“escudo embrionário” observado devido ao acúmulo de células na cavidade 

germinativa, esta incluía, uma dobra definitiva da blastoderme marcando a 

extremidade anterior do concepto, apresentam-se ainda no interior do ovo o vitelo (ou 

gema), o disco germinativo, “ilhas” de sangue envolvidas na circulação vitelínica, 

formação do coração e o desenvolvimento das funções cardíaca, bem como a 

formação do embrião propriamente dito (Figura 2). 
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Figura 2 - Fotodocumentação dos embriões de aves (Gallus gallus domesticus) com intervalo de 1 a 3 
dias do desenvolvimento. (A) 1 dia - (v) vitelo; (is) “ilhas” de sangue; (dg) disco germinativo. (B) 2 dias 
- (e) embrião. (C) 3 dias - (vs) vasos sanguíneos. Barras referentes a 2 cm.  

Fonte: Assunção (2019). 

 
 Os embriões que compreendem o intervalo de 4 a 6 dias, com peso corporal 

entre 0,00g a 0,15g, respectivamente, mostravam-se com as seguintes características 

estruturais: curvaturas tanto encefálicas quanto cervical, arcos faríngeos, início da 

formação da língua, proeminência cardíaca, formação da cauda, bem como seu 

alongamento. Os membros torácicos e pélvicos encontravam-se em estágio de 

desenvolvimento (relacionado ao tamanho) em grau igualitário, e encontravam-se em 

processo de alongamento. Observava-se também a proeminência hepática, a 

formação da vesícula óptica e a retina já pigmentada. As vesículas encefálicas 

entravam mais tarde em processo de diferenciação. Foi notório o desenvolvimento 

dos anexos de natureza córnea tal como a formação da ranfoteca (ou bico) (Figura 3). 

 

Figura 3 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus gallus domesticus) 
com intervalo de 4 a 6 dias do desenvolvimento. (D) 4 dias - (ce) curvatura encefálica; (ab) arcos 
branquiais; (l) língua em desenvolvimento; (cc) curvatura cervical; (pc) proeminência cardíaca; (c) 
cauda. (E) 5 dias - (ve) vesícula encefálica; (vo) vesícula óptica; (bmt) broto do membro torácico; (ph) 
prominência hepática; (bmp) broto do membro pélvico; (ca) cauda alongada (F) 6 dias - (vepd) vesícula 
óptica em processo de diferenciação; (rp) retina pigmentada; (r) ranfoteca; (mta) membro torácico 
alongado; (mpa) membro pélvico alongado. Barras referentes a 2 cm.  

 
Fonte: Assunção (2019). 
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 Os embriões coletados no intervalo compreendido entre 7 a 9 dias do 

desenvolvimento embrionário, com peso corporal entre 0,21g e 1,44g, 

respectivamente, apresentaram características morfológicas marcantes e possíveis 

de serem observadas a olho nu: os membros pélvicos e torácicos (ou asa) 

apresentavam indícios de desenvolvimento dos dígitos. Nesses, a margem radial da 

asa apresentava o primeiro dígito discernível. Notou-se ainda a diferença existente 

entre a ranfoteca (ou bico) e a mandíbula, seguida pelo alongamento tanto da própria 

mandíbula quanto do pescoço. Na região caudal notou-se a presença de penugem. 

Notava-se ainda a abertura da cavidade bucal, e a presença de olhos proeminentes 

com circunferências elipsoidais (Figura 4).  

 

Figura 4 – Fotodocumentação da vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus gallus 
domesticus) no intervalo de 7 a 9 dias do desenvolvimento. (G) 7 dias - (d) dígitos. (H) 8 dias - (p) 
penugem. (I) 9 dias - (op) olho proeminente; (pa) pescoço alongado; (m) mandíbula; (d) dígitos. Barras 
referentes a 2 cm.  

 
Fonte: Assunção (2019). 

 

 Com intervalo de 10 a 12 dias do desenvolvimento embrionário, apresentando 

um peso corporal entre 1,64g e 3,86g, as aves demonstravam corneificação e 

alongamento da ranfoteca (ou bico), desenvolvimento de garras, cauda recoberta de 

penugem, bem como o desenvolvimento de escamas nos membros pélvicos. O meato 

acústico externo e membrana nictante cobrindo um quarto do olho estavam presentes 

(Figura 5). 
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Figura 5 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus gallus domesticus) 
no intervalo de 10 a 12 dias do desenvolvimento. (J) 10 dias - (g) garras. (K) 11 dias - (mae) meato 
acústico externo; (mn) membrana nictante; (p) penugem. (L) 12 dias - (ra) ranfoteca alongada; (e) 
escamas. Barras referentes a 2 cm.  

   
Fonte: Assunção (2019). 

 

Os embriões coletados durante o intervalo de 13 a 15 dias do desenvolvimento 

embrionário, com peso corporal entre 6,12g e 12,27g, respectivamente, apresentaram 

características morfológicas visíveis: desenvolvimento da orelha externa, pálpebras 

formadas, ranfoteca completamente cornificada. Na ranfoteca havia a formação do 

dente de ovo e uma breve torção da cabeça (quando no ovo) para posterior quebra 

da casca e posicionamento da cabeça em direção ao abdômen (Figura 6). 

 

Figura 6 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus gallus domesticus) 
durante o intervalo de 13 a 15 dias do desenvolvimento. (M) 13 dias - (do) dente de ovo. (N) 14 dias - 
(p) pálpebras; (r) ranfoteca. (O) 15 dias - (seta amarela) cabeça em direção ao abdômen. Barras 
referentes a 2 cm.  

 
Fonte: Assunção (2019). 

 
Durante o intervalo de 16 a 18 dias do desenvolvimento, as aves apresentavam 

peso corporal entre 14,21g e 18,30g. Nessa ordem, os embriões demonstravam o 

corpo completamente coberto de penugem, no ovo – apresentavam-se graus de 
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direcionamento da ranfoteca para a câmara de ar corroborando com o preenchimento 

de todo o espaço disponível no ovo pelo corpo do concepto (Figura 7). 

 

Figura 7 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus gallus domesticus) 
com intervalo de 16 a 18 dias do desenvolvimento. (P) 16 dias. (Q) 17 dias. (R) 18 dias. Barras 
referentes a 2 cm.  

 
Fonte: Assunção (2019). 

 
 

Os embriões coletados durante o intervalo entre 19 a 21 dias, com peso 

corporal entre 21,10g e 24,40g, respectivamente, apresentaram características 

morfológicas ultra estruturais visíveis no ovo tais como involução vitelínica aos 19 dias, 

momento no qual o saco vitelínico encontrava-se completamente absorvido pelo 

embrião. Aos 20 dias apresentavam o início do processo de eclosão fazendo com que 

as trocas gasosas ocorressem mediante a casca do ovo (que é porosa). Aos 21 dias 

as aves iniciavam o processo de eclosão (ou apto ao nascimento), estando 

completamente formados para ganhar o meio externo (Figura 8).  

 

Figura 8 - Fotodocumentação, vista lateral esquerda, dos embriões de aves (Gallus gallus domesticus) 
com intervalo de 19 a 21 dias do desenvolvimento. (S) 19 dias. (T) 20 dias. (U) 21 dias. Barras 
referentes a 2 cm.  

 
Fonte: Assunção (2019). 
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6.2 AMBIENTE VIRTUAL 

 

6.2.1 A criação da plataforma digital 

 

A plataforma digital “Embriologia comparativa” como fonte de um novo recurso 

didático, foi desenvolvida mediante a efetuação do cadastro e a confirmação do e-mail 

inseridos na base de dados da plataforma EAD GURU (https://ead.guru). Após a 

validação do e-mail, realizou-se o login no Painel de Controle (Figura 9) e definiu-se 

a titulação para a plataforma. 

 

Figura 9 - Print da aba inicial da plataforma EAD GURU para acesso ao painel de controle visualizado 
por meio da indicação da seta vermelha. 

 
Fonte: Assunção (2020). 

 

 Mediante o preenchimento de todos os campos obrigatórios para a criação da 

plataforma foi possível estabelecer link para a própria página da Plataforma digital 

“Embriologia comparativa”. O acesso é possível por meio do endereço eletrônico 

https://embriologiacomparativa.ead.guru (Figura 10) e do código de barras 

bidimensional feito a partir de uma forma de pixeis pretos e brancos, ou seja, QR 

CODE – QR que significa “Quick Response” (Resposta rápida), referindo-se à leitura 

rápida de acesso ao conteúdo. Assim, todo o conteúdo armazenado no código pode 

então ser descodificado e exibido utilizando a câmera de um Smartphone ou Tablet 

(Figura 11). 

 

https://ead.guru/
https://embriologiacomparativa.ead.guru/
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Figura 10 - Página inicial de boas-vindas à plataforma “Embriologia Comparativa”. 

 
Fonte: Assunção (2020). 

 

Figura 11 - QR CODE para acesso a plataforma “Embriologia Comparativa”. Faz-se necessário a 
utilização da câmera tanto de Smartphone quanto de Tablet para o acesso.  

 
Fonte: Assunção (2020). 

 

Ao acessar a plataforma, ainda na página inicial (Home), o espectador poderá 

ter acesso à descrição do curso que se encontra disponível na aba Sobre o Curso, 

bem como a Ementa, Perguntas frequentes e Sobre o instrutor. Ao final da página 
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inicial, é possível ainda ter acesso ao E-mail institucional, Termos de uso e às 

Nossas redes sociais (https://instagram.com/embriologiacomparativa). 

 

6.2.2 Acesso ao conteúdo 

 

Para acesso aos conteúdos disponíveis que se refere ao módulo I torna-se 

necessário efetuar a matrícula/cadastro, ao clicar na aba Matricule-se ao início da 

página inicial o estudante é direcionado para Registrar ou ter acesso a sua conta 

(caso já possua cadastro) (Figura 12). 

 

Figura 12 - Representação da aba de registro cadastral na plataforma “Embriologia comparativa”. Por 
meio do retângulo vermelho é possível observar o campo de preenchimento dos dados cadastrais 
exigidos. 

 
Fonte: Assunção (2020). 

 

 Após a autenticação dos dados cadastrais e acesso de fato na plataforma, no 

rodapé ao clicar na aba Home e em seguida Matricule-se (canto superior direito da 

tela) torna-se possível efetuar a matrícula no módulo I de cursos (Figura 13). Com a 

inscrição efetuada com sucesso a matrícula torna-se liberada (Figura 14).  

 

 

 

 

 

https://instagram.com/embriologiacomparativa
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Figura 13 - Página para realização da matrícula acerca do produto disponível na plataforma 
“Embriologia comparativa”. Clicar na aba em laranja (matricular-se). 

 
Fonte: Assunção (2020). 

 

Figura 14 - Página de direcionamento para os cursos disponíveis na plataforma “Embriologia 
comparativa”. Deve-se clicar no retângulo azul (ir para meus cursos). 

 
Fonte: Assunção (2020). 

 

 Seguindo os passos acima, é possível ter acesso aos cursos disponíveis por 

meio da aba Meus cursos, ao clicar na área demarcada (Figura 15) dá-se o 

direcionamento para acesso aos conteúdo e arquivos do módulo proposto (Figura 16). 
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Figura 15 - Aba, meus cursos, disponível na plataforma “Embriologia comparativa”. Deve-se clicar na 
aba demarcada pelo retângulo vermelho para acesso aos conteúdos. 

 
Fonte: Assunção (2020). 
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Figura 16 - Organização do percurso formativo referente ao módulo I – Desenvolvimento embrionário: 
conceitos gerais e aspectos morfológicos disponível na plataforma “Embriologia Comparativa”. 

 
Fonte: Assunção (2020). 

 

 O percurso formativo disponível na plataforma, após a organização pedagógica 

(observado por meio da Figura 16) constitui-se de avaliações tanto inicial quanto final, 

isso para que seja possível verificar a aprendizagem antes e após o acesso ao 

conteúdo (APÊNDICE A. p, 85).  

A plataforma disponibiliza de um glossário para definição dos termos que rege 

tal área do conhecimento, contando ainda com capítulos referente aos processos 

embrionários que ocorrem ao longo do desenvolvimento, ou seja, entre a fecundação 

e o nascimento, sendo: introdução à embriologia comparativa, gametogênese, 

fecundação, mórula, blástula, gástrula, nêurula, organogênese e do desenvolvimento 

do sistema cardiovascular que em sua constituição apresenta atividades 
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complementares e ilustrações didáticas (APÊNDICE B. p, 101). Para além disso, os 

usuários autenticados gozam de arquivos como produtos de apoio ao material 

pedagógico: vídeo aulas e podcasts em pequenas cápsulas de 6 a 8 minutos 

compreendendo uma unidade de medida de informação equivalente a 5,5 a 6,0 

megabytes (MB) para os podcasts e de 134,2 a 144,9 MB para vídeo aulas referente 

a cada capítulo/aula (APÊNDICES C. p, 199 e APÊNDICE D. p, 200). 

Na tela Meus cursos, as seções criadas e publicadas se dispõem de pré-

requisitos para avanço ao conteúdo. Neste contexto, como transposição didática 

acerca da temática, a plataforma conta com atlas figurativo da morfologia ultra 

estrutural do desenvolvimento de aves (Gallus gallus domesticus), o mesmo 

apresenta contextualização teórica e foi desenvolvido como modelo de material 

didático para possível expansão às demais espécies domésticas (APÊNDICE E. p, 

201), artigos publicados em periódicos que contemplam e fazem parte da proposta do 

nosso trabalho (APÊNDICE F. p, 240) e pesquisa de satisfação (APÊNDICE G. p, 

248). 

 Os questionários, bem como a pesquisa de satisfação se apresentam como 

parte da verificação da aprendizagem e possibilita a discussão que são pertinentes 

aos alcances e as limitações do uso de plataformas como ferramenta didática 

alternativa ao processo de ensino-aprendizagem. Portanto, ambos os recursos podem 

ser respondidos via Google Forms com URL (Uniform Resource Locator) de 

redirecionamento nas seções presentes na plataforma. 
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7 DISCUSSÃO 

 

O pilar para a construção da referida proposta se dá mediante o estudo da 

embriogênese, a qual está correlacionada com uma série de mudanças que ocorrem 

de forma gradual para formação da espécie (KNOSPE, 2002; BEAUDOIN et al., 2003; 

HYTTEL et al., 2010). 

Diante o exposto, o material didático instrucional encontra-se hospedado na 

Plataforma EAD Guru (https://ead.guru). O ambiente virtual de ensino-aprendizagem 

intitulado “Embriologia comparativa” (https://embriologiacomparativa.ead.guru) está 

estruturado com nove aulas que constituem o módulo I e deve ser aplicado de maneira 

complementar para a formação de biólogos, médicos veterinários, etc. Todo o material 

apresenta-se como uma oportunidade para que estudantes, professores e 

pesquisadores tenham acesso aos conceitos biológicos envolvidos ao longo do 

desenvolvimento de espécie-especificas, bem como sobre os conceitos utilizados 

sobre o tema mediante o desenvolvimento do glossário, estabelecendo conexões 

entre os novos conhecimentos e os já assimilados, além de estabelecer uma 

proatividade em relação à busca do conhecimento e da sua aplicação crítica.  

Ademais, a utilização de recursos complementares no que se refere aos 

materiais didáticos instrucionais, incentiva a modernização de técnicas para o ensino 

da embriologia, experienciando a prática profissional e integrando os conhecimentos 

de outras disciplinas como a Anatomia descritiva de animais domésticos, por exemplo. 

 Para o desenvolvimento dos conteúdos que juntos constitui o módulo I 

disponível na Plataforma “Embriologia comparativa” levou-se em consideração o clico 

de aprendizado de Kolb (2014) que se baseia nas origens das obras de Piaget, Lewin 

e Dewey onde os espectadores tenham uma experiência concreta, uma observação 

reflexiva, permitindo que haja uma conceitualização abstrata após o acesso, ou seja, 

mediante experimentação ativa por parte dos usuários. Isso configura o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores permitindo que os alunos 

apliquem e pratiquem o que aprenderam em contextos autênticos (DALE; SULLIVAN; 

MAY, 2008; KERR; MULLAN; MAIN, 2013; KOLB, 2014). 

 Acredita-se que na sala de aula virtual impulsiona a experiência que o 

estudante já possui das aulas presenciais ou mesmo ser acessado como uma aula 

invertida. Assim, a Plataforma “Embriologia comparativa” é uma ferramenta 

desenvolvida por meio da base de dados da EAD Guru e se apresenta como uma 

https://ead.guru/
https://embriologiacomparativa.ead.guru/
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ferramenta útil e valiosa para aprendizagem ativa, de fácil acesso, baixo custo e que 

possibilita a comunicação entre professores e estudantes, permite acesso a arquivos 

midiáticos como vídeo aulas e podcasts. Os formulários que juntos constituem o 

processo avaliativo e que podem ser respondidos via Google Forms com link de 

acesso na seções disponíveis na Plataforma, são imprescindíveis para o 

aprimoramento e interação entre o instrutor e os alunos matriculados, além de 

aumentar a motivação, o engajamento e o aprendizado adquirido (VAHALIA et al., 

1995; CAMPBELL, 2011; IFTAKHAR, 2016; CARVALHO, 2017; CHAIYO; NOKHAM, 

2017; AZHAR; IQBAL, 2018; HEGGART; YOO, 2018; RAMADHANI et al., 2019; 

ROJAS et al., 2020). 

A transposição didática foi realizada utilizando Photoshop e uma mesa 

digitalizadora. O uso da imagem associada às inter-relações do desenvolvimento 

embrionário se revela como um importante recurso didático e promovem uma 

aprendizagem de mais ampla compreensão para o aluno no momento da explanação 

dos conteúdos na sala de aula, seja ela virtual e/ou presencial, sendo assim, a sua 

utilização de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem (DRAKE, 

2014; ROXO, 2015; MAIA, 2017; ROJAS et al., 2020). Com o uso de imagens 

transpostas a serem utilizadas como método complementar para fins acadêmicos e 

também científicos, reduz o número de animais utilizados em experimentação e, 

consequentemente, a limitação de acesso aos materiais biológicos para diversos fins, 

são eliminados (SAMAR & AVILA, 2007; FERREIRA & KEMPINAS, 2010; FERREIRA, 

2011). 

Seguindo as premissas acima, o uso de imagens também torna o produto 

disponibilizado mais atrativo, incrementando o seu poder comunicativo, por explanar, 

amplificar e ilustrar a mensagem contida no material teórico. Os processos biológicos 

que ocorrem de forma dinâmica são definidos quase completamente pelo seu uso e 

trazidos para dentro da sala de aula. Durante a produção de todo o material didático, 

procurou-se desenvolver imagens fidedignas, textos exemplificados, linguagens 

claras e objetivas que refletem aos conceitos dos processos envolvidos no 

desenvolvimento embrionário (JOTTA, 2005). 

Com relação ao ensino a distância, o mesmo é referenciado pela prestação de 

recursos de ensino-aprendizagem que ocorrem sem limite de tempo e espaço, ou 

seja, sem horário e local físico para que o docente e discente se encontrem 

pessoalmente, permitindo a otimização. Em ascensão, o ensino a distância apresenta 
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maior número de ofertas de vagas, e, este, é agraciado pelo interesse de instituições 

públicas e privadas (ABMES, 2020). Para tanto, o processo de virtualização da sala 

de aula ocorre com a popularização do uso de ambientes virtuais de aprendizagem. 

A relação tempo-espaço ocorre porque o presencial se virtualiza e a distância se 

presencializa, uma vez que, os encontros em um mesmo espaço físico se combinam 

com os encontros virtuais, à distância, mediante utilização da Internet (MORAN, 

2007). O autor relata ainda que o grande desafio da virtualização é recriar a riqueza 

de possibilidades de aprendizagem do bom campus presencial. Desta forma, os 

ambientes virtuais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem certamente 

trazem vantagens e desvantagens ao projeto pedagógico educacional (SHORT, 2002; 

ERTMER; NOUR, 2007; ERTMER; NOUR, 2007; MACDONALD, 2008; CAETANO-

SIMÕES, 2009; ANTÚNEZ et al., 2013).  

 Assim, a virtualização, ou seja, a educação assistida, assume seu papel na 

educação global, tornando-se um recurso complementar a aulas 

tradicionais/presenciais, aumentando as oportunidades para que os estudantes em 

todo o mundo tenham acesso ao ensino com base em sua localização. Logo, a 

facilitação do ensino a distância tem o potencial de melhorar o desempenho 

acadêmico e obter vantagem competitiva sustentável no ensino de ciências animal.  

No início do século XXI, os estudos sobre a qualidade do ensino não presencial se 

concentraram em três pilares tidos como tríade essencial para a oferta de um curso 

com qualidade: material didático, tutoria e avaliação. No entanto, novas pesquisas 

apontam para um novo pilar: o método empregado (KASEMSAP, 2019; ABED, 2019; 

ROJAS et al., 2020). 

No que se refere ao uso de ambientes computacionais e seus recursos, estes 

constituem, portanto, um ambiente extremamente rico, de que docentes possam 

lançar mão para desenvolverem conteúdos relacionados com as diferentes áreas do 

conhecimento como, por exemplo, a embriologia comparativa. A escolha de ambiente 

virtual vincula-se a diversos aspectos tanto teóricos, como metodológicos, porém um 

dos aspectos fundamentais consiste na mediação do professor (ASSUNÇÃO & 

MIGLINO, 2020). Os autores ainda relatam que uso de recursos extras no processo 

de ensino-aprendizagem se mostra essencial e eficaz para a aquisição de 

conhecimentos, mas que, dada sua complexidade, é necessária uma abordagem de 

forma multidisciplinar, a fim de que haja motivação para se promover uma formação 

mais efetiva do aprendizado. Para refinar tal método dentro da Ciências Biológicas e 
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Medicina Veterinária, sugere-se que as abordagens complementares de ensino, como 

a sala de aula virtual estejam vinculadas a melhores resultados de aprendizado a fim 

de apoiá-los em sua preparação para a prática, integrando seu aprendizado a novos 

contextos (DRAKE, 2014; ROXO, 2015; DAY, 2018; FLEAGLE et al., 2018; 

SANDRONE et al., 2020; ASSUNÇÃO & MIGLINO, 2020). 

 Embora as dissecções e observações macroscópicas físicas permita maior 

conhecimento sobre estruturas, funções e evolução filogenética, e são consideradas 

como base para habilidades avançadas em preparação de amostras biológicas, 

pesquisa em anatomia e embriologia comparada permite o acesso aos tecidos e 

órgãos que constituem o corpo dos animais. Mas, que ao mesmo tempo tal prática 

pode apresentar um fator limitante para alguns cursos e instituições, uma vez que, o 

uso de animais pode se tornar inviável e pareceres bioéticos tornam inviável o uso de 

materiais biológicos, favorecendo o uso de métodos complementares de alta 

qualidade. Além disso, as coleções de Embriologia em cada instituição de ensino 

geralmente compreendem a fauna regional, fato este que muitas vezes limita o 

processo comparativo taxonomicamente amplificado, especialmente nas aulas de 

Embriologia Animal para as Ciências Biológicas. Por isso, as imagens geradas em 

alto-relevo tridimensionais a partir de softwares de baixo custo como o Photoshop, 

quando utilizando habilidades e conhecimentos da área apresenta-se como um 

recurso fidedigno para driblar as questões limitantes encontradas durante o percurso 

formativo de aprendizagem (DE VILLIERS; MONK, 2005; THOMAS; FORDYCE, 

2012; DRAKE, 2014; ROXO, 2015; CROWTHER; BAILLIE, 2016; THOMAS et al., 

2016). 

Nesse ínterim, apostar em técnicas mediante a utilização de softwares para 

elaboração de imagens em alto relevo (ou em aspecto 3D) associada a plataformas 

digitais de ensino EaD, contribui na complementação de lacunas e quebra de 

paradigmas no processo de ensino-aprendizagem da embriologia veterinária, 

mitigando a falta de acervos de muitas universidades brasileiras, e engloba uma 

tendência no ensino multidisciplinar nas áreas das ciências biológicas e veterinária. 

Massari et al., (2018) reportaram que tal alternativa didática não substitui as aulas 

laboratoriais, mas que complementa o método tradicional e inclui a tendência 

tecnológica existencial no processo de ensino-aprendizagem. 

Para a realização da transposição didática acerca dos espécimes coletados 

nesta tese, deparou-se com dificuldades para resignação da imagem para o mais 
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semelhante possível do real, fato esse também relatado por Gross et al., (2014) em 

processo de biomodelagem. Mesmo sabendo da importância de aprimoramentos 

fundamentais e de domínio acerca das técnicas digitais utilizando softwares, tal 

realização de novas metodologias ameniza constantemente os problemas associados 

ao déficit de infraestrutura para a práxis didáticas no ensino da embriologia veterinária, 

uma vez que, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (2020) atualmente 

existem mais de 350 cursos de graduação em Medicina Veterinária, além de outros 

cursos relacionados, como, por exemplo, a Ciências Biológicas. 

A produção de materiais didáticos instrucionais que inclui a elaboração de um 

glossário, como apresentado neste trabalho, é de fundamental importância no auxílio 

tanto para o professor quanto para o aluno durante a transmissão dos conteúdos, 

sendo este o pilar para o fornecimento de informações mais detalhadas (OLIVEIRA et 

al., 2013). Tal conteúdo complementar configura-se como uma parte da ferramenta 

midiática para consulta dos alunos disponível mesmo após a aula, pois, aborda de 

maneira bem ilustrativa os vários termos científicos que são utilizados para se explicar 

os processos envolvidos ao longo do desenvolvimento embrionário comparativo, 

sendo este um recurso didático a mais, ou seja, como um ponto de partida, e não 

como uma atividade final. Ao elaborar este tópico no trabalho o intuito vai de encontro 

ao processo de socialização do conhecimento que se refere ao tema, sendo este 

acompanhado por outras atividades complementares, bem como a leitura da 

bibliografia recomendada e dos capítulos disponíveis, videoaulas e podcasts. 

Com a irrupção do novo coronavírus (SArVS-CoV-2) que logo se espalhou pelo 

mundo no final de 2019, gerou impactos direto no desenvolvimento social, econômico, 

educacional e cultural em vários países se estende até os dias atuais (HEYMANN; 

SHINDO, 2020; RODRIGUEZ-MORALES et al., 2020). A influência da doença 

(COVID-19) afetou constantemente o processo de ensino-aprendizagem no Brasil nas 

mais diversas áreas, realidade esta que chega aos cursos de graduação em Medicina 

Veterinária, Biologia e Zootecnia. No entanto, como nem tudo está perdido, o projeto 

intitulado “School’s Out, But Class’s On” apostou na ideia da aprendizagem por meio 

do ensino online, onde os ambientes virtuais de aprendizagem possuem forte poder 

de transformação social e se apresenta como um novo modelo de plano curricular 

para driblar crises educacionais (ZHOU et al., 2020; HAYASHI, 2020). Em linhas 

gerais, os autores trazem o despertar e a motivação de futuras comutações a serem 

realizadas no Ensino Superior para a formação continuada e de qualidade. 
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As medidas adotadas por cada estado brasileiro, em sua maioria, optaram pelo 

isolamento social (outros até mesmo pelo lockdown), em vários deles tal medida se 

estende até o final do ano de 2020. Os estados que mais sofreram com o caos gerado 

na saúde pública e que afetou diversos setores no país, estão São Paulo, Amazonas 

e Ceará. Na grande São Paulo, na área do ensino, muitos Professores tiveram que se 

adaptar as novas medidas adotadas pelo o Governo do Estado, ou seja, os conteúdos 

eram transmitidos virtualmente por tele aulas. As plataformas utilizadas por cada 

Instituição variam de acordo com cada realidade, levando em consideração a 

facilidade no acesso para seu público alvo, em destaque: as plataformas G Suite, 

Google Meet e Zoom. A ideia ao utilizar tais plataformas foi para minimizar a 

defasagem no processo de ensino-aprendizagem garantindo a continuação do 

mesmo, bem como da pesquisa e da extensão. Neste contexto, são poucas as 

Instituições que contam com plataformas direcionadas a um determinado conteúdo e 

que atende diretamente a demanda da ementa de cada disciplina, sendo o que de fato 

se propõe nesta tese com a plataforma “Embriologia comparativa” para as disciplinas 

de embriologia animal e afins, criando um espaço pedagógico e garantindo o 

aprendizado colaborativo centrado no estudante. Assim, a ideia trabalhada nesta tese 

vai, de acordo, aos descritos de Ferreira (2014) onde a perspectiva é propiciar 

autonomia aos estudantes e que estas sejam suficientes no momento da busca de 

conceitos e conhecimentos, assegurando a ética e a responsabilidade relacionada a 

transmissão dos saberes. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a presente tese se apresenta como um auxílio aos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação que fazem uso da 

especialidade em ciências morfológicas, na perspectiva de mitigar as dificuldades 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem das áreas de interesse. 

Acreditamos ainda que torna possível o ensino da embriologia de animais domésticos 

mediante a utilização de plataformas virtuais, cumprindo eficientemente com o 

propósito de oferecer meios aos discentes envolvidos no processo educacional a 

construção de um conhecimento comparativo inerente ao desenvolvimento dos 

animais. 

 Deste modo, o uso de recursos virtuais acerca da Embriologia comparativa e 

dos conhecimentos desde a fecundação até o nascimento, promove saberes referente 

as mudanças simultâneas macroscópicas que ocorrem no período de 

desenvolvimento dos animais sob todos os seus aspectos.  

A partir disso, ressaltamos que a aquisição de materiais biológicos se torna 

cada vez mais dificultosa principalmente no que se refere o desenvolvimento completo 

dos animais. Tal ocorrência inclui o momento da coleta até a aplicação do conteúdo 

na sala de aula. Mesmo que haja materiais biológicos disponíveis, quando se tem um 

grande número de alunos (por ser um material delicado e minucioso) semestre após 

semestre se deterioram progressivamente, por isso, na maioria das vezes a prática é 

dada utilizando vidros com os espécimes amostrados pelo professor responsável. 

Com o uso de alternativas complementares por foto documentações, ilustrações e 

vídeos fidedignos é possível simplificar a práxis didática de maneira adequada e 

satisfatória. 
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