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RESUMO
O presente trabalho teve como princípio promover a socialização das pesquisas científicas e tecnológicas produzidas por
pesquisadores  do  Museu  Dinâmico  Interdisciplinar  da  UEM,  onde  a  divulgação  científica  tem se  intensificado  nos
chamados  espaços  não  formais  de  educação,  onde  tem como objetivo  a  popularização  da  ciência,  possibilitando
desmistificar muitas questões relacionadas à ciência. Isto permite a população reconhecer aspectos científicos em seu
cotidiano,  proporcionando  oportunidades  para  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  análise  crítica,  participação,
observação e relação entre conhecimento científico e social. Mostrando ao público o cultivo assimbiótico de orquídeas
tropicais, método mais acessível e utilizado para a produção de mudas em larga escala, com objetivo de passar a noção
de preservação ambiental aos visitantes.

PALAVRAS-CHAVES: Botânica; Pesquisas; Popularização.

1 INTRODUÇÃO

Educação  formal  é  vinculada  ao  espaço  escolar,  que  está  relacionada  as  instituições
escolares da educação básica e do ensino superior, definidas na Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases
da  Educação  Nacional.  Com isso  é  possível  inferir  que  o  espaço  não  formal  é  qualquer  local
diferente  da  escola  em  que  possa  haver  ou  ocorrer  ações  educativas,  eficazes  e  de  grande
importância,  por  utilizar  ferramentas  didáticas  diversificadas e  atrativas.  Segundo Gouvêa et  al.
(2001),  ao ser aberto o espaço de um museu e tendo livre escolhas de percursos os visitantes
tendem a escolher o espaço que mais lhe chama atenção de alguma forma por isso o espaço deve
ser  organizado  de  modo  a  conquistar  o  público,  tornando  um  momento  espontâneo  para  os
visitantes compartilhando e trocando ideias, impressões e emoções. 

Para Sabbatini (2003), museus e centros de ciências são destacados a volta de uma criação
de cultura cientifica generalizada para com a sociedade sendo instituições capazes de conectar
avanços e problematizações relacionadas com as ciências e a tecnologia do cidadão. Tendo com
objetivos primordiais o aumento da conscientização do papel das ciências no cotidiano, proporcionar
experiências  educativas,  para  fins  de  compressão  de  princípios  científicos  e  tecnológicos.
Considerando que o homem, único animal que possui a capacidade de transformar suas relações
com o meio ambiente (CASTRO, 2000), usando para próprio interesse, os recursos naturais, pratica
milenar, da qual és protagonista, com todos os obstáculos evolutivos e chegando até hoje (DI STACI
et al., 1996).  

O  presente  trabalho,  está  vinculado  a  um  ambiente  do  Museu  Dinâmico  Interdisciplinar
(MUDI) da Universidade Estadual de Maringá-PR (UEM), tendo como principal objetivo à integração
da universidade com o ensino fundamental e médio e comunidade em geral.

 O laboratório de botânica é um ambiente de pesquisa aberto ao público, onde os visitantes
interagem com monitores e pesquisadores que desenvolvem técnicas para reprodução de bromélias
e orquídeas a partir de sementes, tem por objetivo: Busca por alternativas para o cultivo e geração
de renda associada ao combate ao extrativismo. Além dos experimentos, é mantida, no laboratório e
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no jardim didático, uma coleção de plantas nos vários estágios de desenvolvimento. A disseminação
da  cultura  in  vitro,  é  muito  utilizada  por  ser  uma maneira  rápida  de  propagação  vegetativa  na
indústria da horticultura ornamental, juntamente com técnicas biotecnológicas permitindo um grande
número de plantas contendo autenticidade e variedades em qualquer época do ano. O sucesso das
técnicas  depende  de  fatores  inerentes  ao  tecido  vegetal  (genéticas  e  fisiológicas)  e  condições
térmicas  e  luminosas  em que  a  cultura  é  mantida  e,  o  meio  apropriado  permitindo  a  indução,
manipulação e o crescimento de brotações adventícias (NAGAO, et al., 1994). 

A  cultura  in  vitro de  orquídeas,  é  dada como uma técnica  muito  importante  em questão
comercial e ecológica. As plantas produzidas por este meio têm alta relevância para programas de
reintrodução de espécies nativas em áreas de preservação ambiental (ARAÚJO, 2004). A cultura in
vitro assimbiótica, proporciona maiores resultados em percentuais de germinação, comparando com
germinação em condições naturais que é dependente da infecção por fungos micorrizos simbiontes
(ARAÚJO,  2004).  A  obtenção  de  orquídeas  a  partir  da  semeadura  in  vitro  é  algo  rotineiro,
atualmente. Mas em contrapartida, os conhecimentos sobre a melhor formulação de meio de cultura
é muito variante para cada espécie, e ainda são limitadas (SILVA et al., 2002).

Por possuir características ornamentais, as orquídeas apresentam uma relevante importância
econômica.  Devido  ao  grande  número  de  espécies  em  extinção  por  decorrência  da  extração
descontrolada sobre o meio ambiente. Nas últimas décadas para a propagação de orquídeas, com
finalidades de estudo e  pesquisa  e  métodos de conservação  ex situ para  redução do risco  de
extinção  (FERREIRA E  SUZUKI,  2008). No  XVI  Congresso  Internacional  de  Botânica  (Estados
Unidos, 1999), concluiu-se que 1/2 ou até 2/3 de 300.000 espécies existentes de plantas superiores
podem desaparecer em meados do século XXI. 18 anos atrás, o livro russo vermelho continha 44 de
123 espécies de orquídeas encontradas no país, enquanto hoje lista é ampliada para 66 espécies,
incluindo alguns ameaçados de extinção.

A preocupação com a conservação dos genótipos das orquídeas nativas,  ameaçadas de
extinção, em decorrência da devastação acelerada dos ambientes naturais e a educação ambiental
e a cidadania na cidade de Maringá (PR) para com a divulgação cientifica, levou à realização do
presente trabalho.   
 
2 DESENVOLVIMENTO (MATERIAIS E MÉTODOS)

O espaço temático da botânica do MUDI (figura 1, 2, 3 e 4) configura-se como um ambiente
de pesquisa aberto ao público, no qual os visitantes interagem com monitores e pesquisadores que
desenvolvem técnicas para reprodução de orquídeas e bromélias a partir de sementes. Dentre suas
premissas está a busca por  alternativas para o cultivo dessas espécies e a geração de renda,
sempre associada ao combate ao extrativismo. Além dos experimentos, é mantida, no laboratório e
no  jardim  didático,  uma coleção  de  plantas  nos  vários  estágios  de  desenvolvimento  (figura  5),
configurando-se como um banco de germoplasma in vitro. 

Devido ao seu caráter  dinâmico e interdisciplinar,  cada visita  ao MUDI (individual  ou em
grupo) é acompanhada por acadêmicos/monitores de diversos cursos da mesma instituição. Deste
modo, o desenvolvimento de diálogos que levam em conta os saberes relacionados à educação
ambiental, ocorre em todos os espaços físicos no interior do museu e são tratados, em teoria, por
todos  os  monitores.  O público  alvo  do MUDI  é  bastante  diversificado,  desde centros  infantis  a
instituições de ensino superior, aberto a comunidade externa. O espaço do museu pode auxiliar na
construção de práticas que por sua vez pode adaptar a sociedade para refletir o contexto global, que
se  encontra  imerso  numa  lógica  complexa.  É  de  fundamental  importância  para  a  efetiva
implementação da Educação Ambiental no cenário social, visto que esta não é tratada como uma

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



abordagem puramente  disciplinar  nas  instituições  de  ensino  formais.  Esses  espaços  refletem o
caráter interdisciplinar da Educação Ambiental levando em conta seus desafios contemporâneos. 

Figura 1: Edifício do Museu Dinâmico Interdisciplinar

Figura 2: Laboratório de cultivo de orquídeas e bromélias. Sala 07-MUDI-UEM
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Figura 3: Jardim de Orquídeas e Bromélias <http://www.mudi.uem.br/index.php/fotos>.

Figura 4: Espaço interno do Laboratório de Cultivo de orquídeas e bromélias com apresentações em painéis.

Figura 5: Vista do local de cultivo in vitro das plantas <http://www.mudi.uem.br/index.php/ambientes-sp-
1839253932/143-ambientes/110-bercario >

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Uns dos problemas enfrentados pelas  instituições de ensino  formais  é  o  fato  de  que os
resultados das pesquisas acadêmicas dificilmente chegam à população. Na tentativa de reverte tal
fato,  no MUDI o conhecimento gerado pelas pesquisas científicas é repassado ao visitante,  em
ações educativas não formais. Somente com o ensino voltado para a compreensão, a aplicação de
conhecimento, a produção de ideias em uma perspectiva interdisciplinar, romper-se-ão as barreiras
estabelecidas pelas disciplinas escolares da educação formal.   Na análise de Frigotto  (1995)  a
interdisciplinaridade impõe-se de forma própria, sendo o homem capaz de produzir-se enquanto ser
social e, enquanto sujeito do objeto do conhecimento social. Apesar da importância com a qual é
tratada  a  questão  da  interdisciplinaridade,  em  alguns  campos  das  ciências  ainda  se  mostra
incipiente  e  sendo  pouco  explorada  no  terreno  da  educação,  conforme pode  concluir  Bockniak
(1998). 

O  processo  de  diálogo  e  aproximação  entre  diferentes  culturas,  proporcionando  variadas
maneiras de enxergar o mundo, através dos trabalhos científicos advindos pela aprendizagem de
teorias  dos  estudos  técnicos-científicos,  da  linguagem  e  das  experiências  pessoais  dos
pesquisadores,  as  compreensões  sobre  ensino  aprendizagem  dos  conceitos  de  exposição,
interatividade e demonstração fazem-se presentes no espaço de educação não-formal. Conforme a
tabela 1 segue os dados característicos do público alcançado.

Tabela 1: Dados de visitantes do ano de 2016 no MUDI

Visitas agendadas
Número de pessoas

Educação Infantil (Professores e alunos) 567

Ensino Fundamental (Professores e alunos) 4.474

Ensino Médio (Professores e alunos) 12.576

Ensino Superior (Professores e alunos) 255

Ensino Técnico (Professores e alunos) 370

Educação de Jovens e Adultos (Professores e 
alunos)

149

Organizações não governamentais 170

Visitas espontâneas (sem agendamento) 1.212

Fonte: <http://www.mudi.uem.br/index.php/projetos-sp-433608487/79-botanica/180-conhecendo-o-funcionamento-do-
corpo-do-homem-e-dos-animais>.

A  tabela  mostra  o  alto  índice  da  presença  de  visitantes  advindos  da  educação  básica
(Educação  Infantil,  Fundamental  e  Médio),  onde  se  faz  intensamente  presente  a  formação  do
cidadão e seu olhar crítico, remetendo-se a importância de espaços não-formais de educação para
junto colaborarem para uma mais digna e sustentável educação. 

4 CONCLUSÃO

Os  resultados  foram alcançados  ao  longo  do  ano  de  2016,  na  preparação  de  palestras
direcionadas ao público visitante do Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM (MUDI), que recebeu
14.732  visitantes,  de  diferentes  locais,  idades  e  níveis  de  conhecimento.  Juntamente  com  o
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monitoramento  dos  visitantes  nos  orquidários,  broméliarios  e  hortos  de  plantas  medicinais  e
aromáticas. Tratando-se sobre Educação Ambiental  e preservação/conservação de espécies e a
cidadania na cidade de Maringá-PR.  
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