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Resumo: A utilização de informações oriundos de estudos e coleções cientificas são de suma importância para a 

divulgação e extensão universitária. Dentre as ferramentas utilizadas em atividades extensionistas podemos 

destacar exposições e acervos interativos. Materiais demonstrativos de acervos didáticos e museus podem tornar 

o aprendizado em Ciências mais significativo, ajudando na compreensão dos conteúdos na área de zoologia, 

incluindo a malacologia que envolve o estudo dos moluscos. Esse trabalho, envolveu alunos de graduação e Pós-

graduação da área de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas. Durante o evento, os acadêmicos 

montaram três stands onde foram abordados os seguintes temas, intitulados: “Diversidade e Beleza das 

conchas”, “Moluscos no Zooartesanato” e “Columela de Moluscos Gastrópodes”. Para as atividades os alunos 

utilizaram painéis, cartões informativos, onde puderam expor conchas de mais de 50 espécies de moluscos e 

aprender mais sobre a diversidade, uso e estrutura morfológica destas conchas com os demais participantes do 

evento. A interação entre professores, pesquisadores e alunos de graduação e Pós-graduação das diferentes IES 

foi bastante positiva para os alunos expositores, assim como, o conhecimento obtido pelos alunos durante a 

elaboração das exposições sobre um grupo importante e ameaçado como os moluscos, pois sabe-se que quem 

conhece valoriza e preserva.  
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"A presença da Malacologia no ensino de Ciências e Biologia" 

PÚBLICO-ALVO  

 As atividades visaram os estudantes e professores de Ciências Naturais e Biologia das 

escolas de nível fundamental e médio do município de Pontal do Paraná, Curitiba e 

Guaratuba, assim como os alunos dos cursos de graduação em Ciências Biológicas, 

bacharelado e licenciatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa e comunidade em geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 O projeto desenvolve as atividades nos municípios de Ponta Grossa, Curitiba, Pontal 

do Paraná, Matinhos e Guaratuba.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 As atividades estão sendo desenvolvidas em escolas municipais, estaduais e 

particulares de Ponta Grossa e Matinhos, na ONG MULTIRÃO em Curitiba, na escola 

municipal Benvinda de Miranda em Pontal do Paraná e no CPPOM de Guaratuba (parceria 

UNESPAR/Prefeitura Municipal de Guaratuba). 

JUSTIFICATIVA 

 Conteúdos da área de Ciências são obrigatórios no ensino fundamental e no ensino 

médio visto sua relevância e importância para a sociedade, sendo esses conhecimentos 

fundamentais para a compreensão de processos biológicos (Moreira, 2006). Portanto, o 

conhecimento das espécies se faz necessário para que as pessoas se sensibilizem e 

reconheçam a importância da conservação. 

 A malacologia envolve o estudo dos moluscos, onde o Filo Mollusca representa o 

segundo maior filo em número de espécies (Hickman, 2004). Os moluscos são encontrados 

em ambientes marinhos, dulcícolas e terrestres e segundo HICKMANN (2004) são divididos 

em 8 classes: Caudofoveata, Solenogastres, Polyplacophora, Scaphopoda, Bivalvia, 

Gastropoda e Cephalopoda. Dessas 8 classes, os bivalves e gastrópodes se destacam pelo 

maior número de espécies viventes, beleza de suas conchas e diversidade morfológica. Daí a 

importância do conhecimento das espécies para a conscientização sobre a conservação da 

natureza, preservação das espécies e a interação no meio onde vivem. 
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 A utilização de materiais demonstrativos de acervos didáticos e museus pode tornar 

esse aprendizado mais significativo, ajudando na compreensão dos conteúdos de ciências. A 

malacologia, em particular, se destaca pela diversidade e importância de seus representantes 

nas áreas da veterinária, medicina e biologia (Boffi, 1979). As coleções malacológicas, seja 

cientifica ou didática, tem um papel relevante como documento no campo da pesquisa e 

extensão. Conchas de moluscos vêm sendo intimamente relacionado a historia humana, seja 

como objetos de decoração ou na alimentação (Silva & Montalverne, 1980). As conchas já 

foram utilizadas como dinheiro na Ásia, África Central e Ilhas de Malásia (Silva & 

Montalverne, 1980). Como fóssil representam um importante papel importante, devido a 

registros que datam da era Paleozoica (Ponder & Lindberg, 2008). 

 As conchas se destacam também na área da museológica, onde suas espécies são 

preservadas, catalogadas e documentadas para fins de troca de conhecimento entre 

pesquisadores, estudantes e comunidade. 

OBJETIVO 

 Promover o conhecimento da malacologia vinculada à manutenção, conservação e 

identificação do acervo. 

METODOLOGIA 

 A coleção de conchas localizada na sala 78 vinculada ao Laboratório de Zoologia, 

conta com aproximadamente 7.000 conchas, sendo divida em coleção cientifica e didática. 

Parte da coleção Didática foi utilizada para elaborar uma exposição no mês de Junho durante 

o IV Encontro de Malacologia do Paraná (IV EMAP) realizado na Universidade Positivo (UP) 

- Curitiba, PR, tendo esta o intuito da divulgação a estudantes e participantes do referido 

evento.  

 Durante o evento, os alunos de graduação em Licenciatura e Bacharelado em Ciências 

Biológicas e Pós-Graduação em Biologia Evolutiva da Universidade estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), montaram três stands onde foram abordados os seguintes temas, intitulados: 

“Diversidade e Beleza das conchas”, “Moluscos no Zooartesanato” e “Columela de Moluscos 

Gastrópodes” (Figura 1). Para as atividades os alunos utilizaram painéis, cartões 

informativos, onde puderam expor conchas de mais de 50 espécies de moluscos e aprender 

mais sobre a diversidade, uso e estrutura morfológica destas conchas com os demais 
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participantes do evento (Figura 1.D). Para o estande de zooartesanatos, as peças artesanais 

feitas com conchas foram adquiridas nos Mercados Municipais de Paranaguá e Guaratuba, 

litoral do Paraná. Nos demais estandes, foram utilizados cortes transversais e longitudinais de 

conchas de gastrópodes e conchas da coleção malacológica. Paralelamente, foram 

confeccionados paineis e fichas explicativas e para cada estande de exposição.  

RESULTADOS 

 Durante a exposição, alunos e professores especializados na área de malacologia 

interagiram com os alunos expositores questionando sobre as características morfológicas e 

importância das conchas em seus respectivos estandes. No estande de “Diversidade e Beleza 

das conchas” foi apresentado à diversidade de formas, colorações e a beleza das conchas de 

gastrópodes e bivalves de diversas localidades do mundo (Figura 1.A). Este estande visava 

mostrar o fascínio que o homem tem por conchas associado a sua beleza e como isto pode 

afetar a preservação das respectivas espécies.  No estande “Moluscos no Zooartesanato” 

foram exibidos peças de zooartesanato produzidas utilizando conchas de algumas espécies de 

moluscos (Figura 1.B). Neste estande os alunos interagiram levantando discussões sobre o uso 

de conchas de moluscos no artesanato e como esta atividade econômica poderia afetar a 

preservação e exploração das populações locais de moluscos. No estande “Columela de 

Moluscos Gastrópodes” foi mostrada através de cortes longitudinais e transversais das 

conchas a estruturação da columela em gastrópodes, sua importância e com esta varia em 

diferentes espécies deste grupo de moluscos (Figura 1.C). Assim, pode-se observar a 

importância da columela para estudos da taxonomia da Classe (Figura 1.E). 

 Ao término do evento, os alunos participantes foram questionados quanto ao 

aproveitamento das atividades desenvolvidas durante a exposição. Estes responderam que foi 

muito gratificante ter participado da exposição, assim como, a oportunidade de aprender e 

interagir com apreciadores de moluscos, alunos, professores e pesquisadores renomados de 

outras instituições e sociedades científicas (UP, Unespar, UTFPR, UFPR, UFSC, Instituto 

Osvaldo Cruz, MZ-USP, UERJ, SBZ e SBMa) que participaram do IV EMAP. 
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     Figura 1 – Exposição da coleção Didática de alunos durante o IV Encontro de Malacologia do Paraná. 

 
Legenda: A – Estande “Diversidade e Beleza das conchas”, B - Estande “Moluscos no Zooartesanato”; C – 

Estande “Columela de Moluscos Gastrópodes”; D – Estandes e painéis da exposição; E – Corte transversal de 

concha de  gastrópode mostrando columela. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A organização das exposições temáticas durante o IV EMAP foram de extrema 

importância, pois através destas informações percebe-se a importância do uso de ferramentas 

não formais de aprendizado. A interação entre professores, pesquisadores e alunos de 

graduação e Pós-graduação das diferentes IES foi bastante positiva para os alunos expositores, 

assim como, o conhecimento obtido pelos alunos durante a elaboração das exposições sobre 
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um grupo importante e ameaçado como os moluscos, pois sabe-se que quem conhece valoriza 

e preserva.  
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