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RESUMO – Atividades práticas em Botânica Criptogâmica são imprescindíveis nos cursos de 
Ciências Biológicas, pois desempenham funções únicas como permitir que os alunos tenham contato 
direto com os organismos criptógamos, e possam se apropriar de procedimentos e atitudes 
científicas, assim como valorizar esses organismos. Os objetivos desse projeto foram: elaboração de 
fotos, manutenção e elaboração de lâminas semi-permanentes, exsicatas e saída de estudo em 
campo relacionadas a materiais criptógamos. Outro objetivo foi expor o projeto à comunidade, 
promovendo a conscientização e valorização referente à preservação e a conservação da flora 
criptogâmica regional. Como resultado até o presente momento, pôde-se constatar que as fotos feitas 
facilitam a visualização dos organismos criptógamos e suas estruturas, assim como a utilização das 
exsicatas tornam mais significativo o aprendizado e o contato com o público-alvo. Os resultados 
desse trabalho foram apresentados, visando à divulgação dos serviços prestados pelo Herbário da 
UEPG para comunidade, além de promover a conscientização referente à importância da 
preservação, conservação e valorização da flora criptogâmica regional, no evento Mutirão Paraná em 
Ação em Tibagi/PR e em escolas da região, onde durante a exposição do projeto notou-se o 
interesse dos cidadãos para com o mesmo. 
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Introdução 
 
A utilização do modelo tradicional de ensino com aulas expositivas e teóricas é a forma mais 

utilizada pelos educadores, seja pela falta de tempo em elaborar aulas diferenciadas ou até pela 
escassez de um material apropriado que auxilie o educador. 

O ensino de Botânica é tido como complexo e abstrato pelos alunos o que torna o 
aprendizado difícil, por isso as aulas práticas são de extrema importância, pois facilitam o processo 
de ensino-aprendizagem, envolvendo os estudantes na investigação e aumentando o interesse 
destes pela aula, além de contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico dos 
educandos. O envolvimento do aluno na descoberta e contato com os organismos criptógamos 
favorece a aprendizagem e assimilação do conhecimento. 

De acordo com Carvalho et al. (2010, p. 2) “as aulas de laboratório podem funcionar como 
um contraponto das aulas teóricas, como um poderoso catalisador no processo de aquisição de 
novos conhecimentos, pois a vivência de uma certa experiência facilita a fixação do conteúdo a ela 
relacionado.”  

As aulas teóricas são mais facilmente assimiladas e compreendidas quando aliadas a 
prática, e abordadas a partir dos conhecimentos prévios do aluno que pode fazer a relação entre 
ambas, de acordo com Menezes et. al (2008, p. 3): 

 
[...] as aulas de laboratório têm um lugar insubstituível nos cursos de 
Biologia, pois desempenham funções únicas: permitem que os alunos 
tenham contato direto com os fenômenos, manipulando os materiais e 
equipamentos e observando organismos. Na análise do processo biológico, 
verificam concretamente o significado da variabilidade individual e a 
consequente necessidade de se trabalhar sempre com grupos de  
indivíduos para obter  resultados válidos. Além disso, somente nas aulas 
práticas os alunos enfrentam os resultados não previstos, cuja interpretação 
desafia sua imaginação e raciocínio. 
 

Assim trabalhar o conhecimento no processo formativo dos alunos significa proceder à 
mediação entre os significados do saber no medo atual e aqueles dos contextos nos quais foram 
produzidos. Significa explicitar os nexos entre a atividade de pesquisa e seus resultados, portanto 
instrumentalizar os alunos no próprio processo de pesquisa (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002, p. 17) na sala de aula. 

Para vir a subsidiar o educador nesse processo, a elaboração de materiais didáticos 
adequados seria para dar base e uma direção de como realizar as aulas práticas de qualidade. A 
produção materiais didáticos práticos em Botânica Criptogâmica é imprescindível, pois há poucas 
publicações em língua portuguesa desses materiais, enfatizando que o material subsidiará o 
professor de Botânica Criptogâmica e áreas afins, sendo um suporte teórico e pedagógico. 

Com a realização do projeto proporcionar ao acadêmico participante do projeto de extensão 
o contato com a comunidade, dicas de como preparar aulas práticas, lâminas semi-permanentes, 
exsicatas, saídas de campo, além de como armazenar material criptógamo. A partir disso trazer 
novas experiências e um novo olhar para sua formação. 

 
 
Objetivos 

 
A partir das aulas experimentais facilitar o processo ensino-aprendizagem no que diz 

respeito à compreensão da morfoecologia e morfofisiologia evolutiva e da identificação de 
organismos criptógamos nativos do Brasil.  

Auxíliar em atividades práticas de Botânica Criptogâmica, atuando no preparo de material 
didático pedagógico de qualidade para a elaboração de fotos; manutenção e elaboração de lâminas; 
exsicatas e materiais utilizados nas aulas experimentais. Auxílio em saídas de estudo em campo na 
coleta, transporte e armazenamento de materiais criptógamos. Pesquisa na internet na busca de sites 
e artigos de interesse criptógamos. 

Expor os resultados à comunidade e nas escolas da região visando à divulgação dos 
projetos realizados pelo Herbário da UEPG e sua importância, além de promover a conscientização e 
valorização referente à preservação e conservação da flora criptogâmica regional.  
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Metodologia 
 
Elaboração de lâminas semi-permanentes criptogâmicas: o material utilizado para fazer as 

lâminas pode conter os seguintes cortes de acordo com qual estrutura se deseja observar: a) cortes 
podem ser paradérmicos (camada fina, transparente, paralelo a superfície do órgão), b) longitudinais 
(paralelo ao eixo principal do órgão) ou c) transversais (perpendicular ao eixo principal do órgão). Os 
procedimentos para a confecção das lâminas são primeiramente o corte do material, em seguida 
aquecer a gelatina glicerinada até ficar em estado liquido, colocar duas ou 3 gotas de gelatina-
glicerinada na lâmina, em seguida colocar o material cortado, e em cima colocar a lamínula. Após 
secar a gelatina-glicerinada passar no entorno da lamínula esmalte para selar a lâmina. Esse 
procedimento é realizado para evitar a degradação da amostra e garantir sua fixação e conservação 
utilizando substâncias que possibilitem isto, para que as lâminas possam ser usadas por um período 
de tempo de meses a anos. 

Manutenção e elaboração de exsicatas: para confecção de exsicatas de pteridófitas utilizou-
se a metodologia convencional de Fidalgo e Bononi (1989), onde resumidamente coleta-se a planta 
com muito cuidado (coletar material fértil), depois coloca-se a amostra do vegetal para secar na 
estufa, deixar secar por 2 a 3 dias dependendo da umidade do material coletado, e por último, 
costura-se a amostra em uma cartolina branca e inclui uma etiqueta de identificação. 

As lâminas semi-permanentes confeccionadas de material botânico criptogâmico foram 
utilizadas no microscópio óptico para que fotos dos materiais criptógamos fossem realizadas e 
utilizada uma escala padrão de 20 micrômetros, junto ao programa de computador acoplado ao 
microscópio. 

No microscópio estereoscópico as imagens foram feitas com uma maquina fotográfica 
digital acoplada ao mesmo. Foram feitas fotos de organismos criptógamos visíveis a olho nu, mas 
focalizando em determinadas estruturas para uma melhor visualização dessas.  

 
 
Resultados  

 
Com a coleta e manutenção dos organismos criptógamos estes podem ser utilizados por 

longo período nas atividades práticas e na exposição à comunidade e escolas da região dos Campos 
Gerais. Para o estagiário do projeto, o mesmo aprende a adaptar o que irá expor a comunidade de 
acordo com conhecimento prévio que esta possui, a linguagem utilizada com idosos será diferente 
daquela utilizada com os adolescentes. 

As atividades práticas em Botânica Criptogâmica enfatizam o aprendizado ativo por meio do 
envolvimento dos estudantes em atividades de descoberta, e que a partir das aulas experimentais os 
alunos se envolvem trazendo significado ao que foi exposto na teoria.  

Os resultados do projeto foram apresentados em escolas da região e em eventos para a 
comunidade, como por exemplo, no ano de 2012 foi exposto no evento Mutirão Paraná em Ação que 
ocorreu em Tibagi – PR nos dias 23 e 24 de junho.  

 
Figura 1 – Mutirão Paraná em Ação – TIBAGI/PR: Exposição do projeto e divulgação das 

atividades prestadas pelo Herbário da UEPG. 
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Figura 2 –  Foto microscópica de Zigomycota: Rhizopus stolonifer 

 
 

 
 
Conclusões 

 
O currículo de graduação é composto de ensino, pesquisa e extensão, e o acadêmico deve 

aproveitar ao máximo os projetos e estágios fornecidos pela instituição, enriquecendo sua formação, 
e que a partir dessas experiências se torne um profissional melhor. Os ensinamentos adquiridos junto 
ao professor orientador e aos alunos integram-se sendo uma constante troca de conhecimentos. 

Nas aulas experimentais acompanhadas notou-se um envolvimento maior dos acadêmicos na 
construção do seu conhecimento, com isso ocorrendo o processo de ensino-aprendizagem, na qual 
os alunos, motivados pela investigação, discutiam, buscavam e trocavam informações sobre as 
estruturas observadas nos organismos criptógamos. Fica evidente que as atividades práticas em 
Botânica Criptogâmica são essenciais nos cursos de Biologia e áreas afins, especialmente pelo 
contato que os educando tem com os organismos criptógamos. 

A exposição do projeto à comunidade, que ocorreu no Mutirão Paraná em Ação em 
Tibagi/PR, e em escolas da região deixam claro a necessidade dos projetos de extensão, pois é a 
partir deles que a população conhece os projetos realizados pelo Herbário da UEPG, e as finalidades 
para que são propostos. Durante a exposição do projeto notou-se o interesse dos cidadãos para com 
o mesmo, onde a comunidade questionava e ocorria assim a troca de experiências e de 
conhecimento, fazendo a ligação da Universidade com a população. Foi possível atingir o objetivo 
principal que era a conscientização para a conservação e valorização dos organismos criptógamos 
junto a comunidade e escolas da região dos Campos Gerais. 
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