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RESUMO

Este trabalho é um relato de experiência de um projeto aplicado por alunos do (PIBID) Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência, subárea Paleontologia. Foi elaborada e executada uma sequência didática com temas de
paleontologia em duas turmas do 7º ano e uma turma do 9ª ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor
Gonçalo Rollemberg Leite, situado no município de Aracaju (SE). As atividades foram realizadas nos horários das
aulas de ciências e tiveram como objetivo aproximar os alunos dos temas de paleontologia e divulgar esta ciência na
sala de aula, pois os conteúdos da mesma são pouco explorados no tanto nos livros, como nas aulas realizadas pelos
professores. Os resultados obtidos a partir da aplicação da sequência didática foram instigantes e corroboram com os
fatos de que atividades dinâmicas em série auxiliam na assimilação de conteúdo.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino; Paleontologia, Sequência didática.

ABSTRAT

This work is an experience report of a project applied by students of the (PIBID) Institutional Program of Initiation to
Teaching Scholarship, subarea Paleontology. A didactic sequence was elaborated and executed with themes of
paleontology in two classes of the 7th year and a group of the 9th year of elementary school of the State College
Professor Gonçalo Rollemberg Leite, located in the city of Aracaju (SE). The activities were carried out at the time of
science classes and aimed to bring students closer to the topics of paleontology and to disseminate this science in the
classroom, since the contents of the science are little explored in both the books and the classes held by the teachers.
The results obtained from the application of the didactic sequence were instigating and corroborate with the fact that
dynamic activities in series help in the assimilation of content.]
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1 INTRODUÇÃO
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A informação sobre a vida do passado geológico (como eram os organismos do passado; como viviam; como
interagiam com o meio; como evoluiu a vida ao longo do tempo) está contida nos fósseis e na sua relação com as
rochas e os contextos geológicos em que ocorrem (KRAEMER, 2013). A ciência que estuda tais informações é a
paleontologia, que foi aos poucos evoluindo seus conceitos e adquirindo forma de ciência. “Sem essa ciência, o
passado da Terra seria completamente obscuro e misterioso para o homem” (ANELLI, 2003).

O conhecimento e a divulgação de Paleontologia são fundamentais para uma compreensão mais abrangente dos
aspectos biológicos, geológicos e ambientais. Seu ensino é importante, visto que abrange o conhecimento da
Evolução dos seres vivos bem como a História Geológica da Terra. Além disso, o estudo dos fósseis é uma
ferramenta fundamental para a compreensão da distribuição dos seres vivos (VIEIRA, 2010).

A paleontologia é uma ciência multidisciplinar que agrega as áreas de ciências, geografia e história nos componentes
da educação básica. Quando bem trabalhados, os conteúdos de paleontologia expandem a noção de ciências e vida
dos alunos, fundamentando uma melhor compreensão e assimilação.

Para os níveis básicos – ensino fundamental – é recomendado pelos (PCN) Parâmetros curriculares nacionais (1998),
que os temas de paleontologia sejam trabalhados associados a alguns assuntos como as teorias da evolução de
Darwin e apresentar um panorama geral da paleontologia como o profissional e suas áreas de atuação, conceitos de
fóssil, processos de fossilização, extinção, entre outros.

De acordo com Alencar e William (2012), o pouco que se fala de paleontologia nos livros didáticos de ensino
fundamental e médio, resume-se a uma ciência que estuda os fósseis, no entanto, essa ciência não se limita ao
estudo dos registros. E é por isso que esse trabalho realizou uma sequência didática para preencher as lacunas sobre
paleontologia com os seguintes objetivos: (i) recordar e esclarecer o conhecimento paleontológico dos alunos; (ii)
trabalhar novos conceitos relacionados à paleontologia; (iii) aproximar os alunos do contexto paleontológico do estado
de Sergipe; e por fim, (iv) cativar o interesse dos alunos sobre temas relacionados à paleontologia e suas diversas
áreas de conhecimento.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado no Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg Leite, situado no município de Aracaju
(SE), por bolsistas do (PIBID) Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - BIOLOGIA, subárea
paleontologia. A sequência didática foi aplicada em duas turmas do 7º e uma turma do 9º ano do ensino fundamental.

As aulas foram realizadas nos horários da disciplina de ciências, a professora das turmas era supervisora e
disponibilizou em cada turma, uma aula por semana para que o projeto pudesse ser desenvolvido.

Por serem menores, foi enviado previamente um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos responsáveis que,
devidamente informados assinaram liberando a participação dos seus respectivos.

2.1 Idealização e construção da sequência didática

Antes da elaboração da sequência didática (SD), os livros da coleção do ensino fundamental foram analisados e foi
constatada uma grande lacuna nos conteúdos paleontológicos. Os livros traziam pouquíssimas informações sobre a
paleontologia e seus objetos de estudo e foi devido a esse vazio encontrado que foi idealizada a proposta de uma
sequência didática que fornecesse uma vivência maior desses assuntos. Portanto, para a elaboração da sequência
didática foram realizadas três reuniões entre os bolsistas do programa e o orientador para que fossem escolhidos os
eixos de trabalho. Após a organização, definição dos temas e atividades a serem realizadas, a SD foi validada pelo
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professor orientador do PIBID - subárea paleontologia e pela professora supervisora da escola. Esse procedimento foi
realizado para garantir um melhor nível de ensino e aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Foram programados
dez encontros ao total, que ocorreram durante dois meses e meio, cada um com 50 minutos de duração.

2.2 Coleta e análise dos dados

A coleta de dados deste artigo foi obtida através de diário de campo, aplicação de questionários e avaliação e opinião
dos alunos. Foram utilizados dois questionários, um inicial que foi passado aos alunos para averiguar os
conhecimentos prévios dos mesmos, e outro questionário ao final da SD, com o mesmo conteúdo do primeiro para
verificar a aprendizagem dos alunos. Além disso, houve também uma ficha de avaliação das atividades realizadas.
Para definir os resultados deste trabalho foram realizadas análises qualitativas quanto ao desempenho dos alunos por
meio dos questionários e a percepção dos alunos quanto ao conteúdo e as metodologias aplicadas.

2.2.1 Metodologia qualitativa

De acordo com MARTINS (2004), a pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise de micro
processos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e
caracterizada pela heterodoxia no momento da análise.

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim com o
aprofundamento da compreensão a partir de um grupo social, de uma organização etc. Os
pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa se opõem ao pressuposto que defende
um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores
baseados em métodos qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da
vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos, nem permitir que seus
preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1999 apud JARDIM &
PEREIRA, 2009).

2.3 A Sequência didática

A sequência de aulas e atividades foi organizada a partir das informações básicas da paleontologia para recordar e
esclarecer o conhecimento paleontológico que os alunos do 7º e 9ª Ano do Ensino Fundamental possuíam, trabalhar
novos conceitos relacionados à área, aproximar os alunos do contexto paleontológico do estado de Sergipe e cativar o
interesse dos alunos sobre temas relacionados à paleontologia e suas diversas áreas de conhecimento. A SD
trabalhou os temas com oficinas, jogos, atividades e aulas expositivas dialogadas para que os temas fossem
explorados de forma lúdica e atrativa onde, o aluno participou ativamente na construção do conhecimento.

2.3.1 Aula 1. Apresentação do projeto, aplicação de questionário inicial e
dinâmica quebra-gelo

Esse foi o primeiro contanto com os alunos, foi realizada uma breve apresentação da equipe, do projeto e das
atividades propostas. Em seguida, houve uma interação com os alunos por meio de uma dinâmica de apresentação
para promover a aproximação do grupo. E só então foi aplicado um questionário misto (com perguntas abertas e
fechadas), que pretendia investigar com quais conceitos ligados a paleontologia os alunos tiveram contato no
ambiente escolar e/ou em outras situações e avaliar se o conceito de “fóssil” compreendido pelos alunos estava
coerente com literatura.
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2.3.2 Aula 2. Introdução à Paleontologia

Essa aula foi o pontapé inicial para o desenvolvimento da SD sobre paleontologia e visou explorar os seguintes
conteúdos: (i) o que é paleontologia (ii) quais as áreas de estudo (iii) o profissional paleontólogo; (iv) fóssil
(importância, tipos, tafonomia); (v) tipos de preservação (total, com alteração dos restos e sem alteração dos restos).
Para isso, contou com a utilização de um mapa conceitual elaborado pelos bolsistas, produzido em software
proprietário (Corel Draw X7). O esqueleto do mapa foi impresso em lona gráfica, nas dimensões 1,20 metros por 2,10
metros e os termos utilizados para preencher os espaços foram impressos separadamente, também em lona digital
para que fossem acrescentados posteriormente. O esqueleto do material também foi impresso em folhas A4 e
entregues aos alunos para que pudessem acompanhar e preencher as lacunas individualmente.

Para adesivar as palavras em seus respectivos locais no mapa conceitual, foi utilizada cola permanente para tecido
que permite que o termo seja colado e descolado do painel quantas vezes forem necessárias. A principal palavra do
mapa (Paleontologia) foi colada no devido local pelos estagiários, que falaram sobre os conceitos ligados ao termo.
Depois, o mapa foi preenchido pelos próprios alunos, cada aluno pegava uma palavra, posicionava no mapa e tentava
conceituar com auxílio dos colegas e dos bolsistas. Sendo assim, a atividade apresentou a Paleontologia aos alunos
através de uma técnica dinâmica, onde o aluno foi um sujeito ativo da construção do seu conhecimento, e os
estagiários apenas mediadores.

2.3.3 Aula 3. Os fósseis

O conteúdo dessa aula foi a formação do fóssil (fossildiagênese) e alguns eventos anteriores ao soterramento e
pós-morte (biológicos, geológicos, químicos e físicos) podem alterar a qualidade do registro fóssil. A aula foi dividida
em dois momentos. No primeiro momento, ocorreu uma aula expositiva dialogada sobre os temas da aula para facilitar
a assimilação do conteúdo. Logo após, foi realizada a atividade “Como é formado um fóssil”. Os alunos foram
distribuídos em grupos de 4 participantes. Cada grupo recebeu um kit, que continha 6 cartas de imagens e 6 cartas de
texto. As cartas foram confeccionadas em cartolina e em isopor para dar sustentação. O propósito dessa atividade era
ordenar e relacionar as cartas-imagens com as cartas-texto de acordo com as etapas de formação de um fóssil
apresentadas na aula expositiva.

2.3.4 Aula 4. O Paleontólogo

Essa aula, assim como a anterior, também teve um primeiro momento de aula expositiva dialogada sobre as áreas de
atuação do paleontólogo e as etapas de uma pesquisa paleontológica. No segundo momento foi realizada uma
atividade que teve como objetivo representar o trabalho de campo do paleontólogo, desde a coleta até a utilização das
ferramentas. Foram construídos 5 blocos de gesso e areia (para simular as rochas) contendo em seu interior, réplicas
de fósseis em resina cristal. Os alunos foram divididos em 5 grupos, cada grupo ficou com um bloco de gesso e
cuidadosamente eles utilizaram as ferramentas de trabalho desse profissional (martelos; pincéis; exploradores;
talhadeiras, etc.) para retirar as réplicas da matriz de gesso. Assim como faz o paleontólogo para separar o fóssil da
matriz rochosa.

2.3.5 Aula 5. Processos de fossilização

Os tipos de fossilização e seus conceitos foram abordados de forma geral na aula de introdução à paleontologia. Para
a aula de processos de fossilização os conteúdos foram trabalhados de forma específica através de um jogo de
cartas. O jogo foi elaborado em formato de cartas (baralho), foi projetado em software proprietário (Adobe Photoshop
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CS6), impresso em folhas A4 e plastificado. O mesmo trabalhou as definições de restos e vestígios, os tipos de
fossilização e seus conceitos (carbonificação, mumificação, substituição, moldagem, etc.). Os alunos combinaram uma
sequência de quatro cartas referentes ao processo de fossilização escolhido, sendo elas: (i) nome do processo de
fossilização; (ii) o tipo de fóssil (se resto ou vestígio); (iii) uma imagem exemplificativa; (iv) o conceito.

2.3.6 Aula 6. Tempo geológico

Os alunos produziram nessa aula, uma tabela do tempo para idealizar os principais eventos geológicos e biológicos
que ocorreram no nosso planeta ao longo de bilhões de anos, utilizando E.V.A, lápis de cor, canetinha e cola. Os
principais eventos foram resumidos e relatados em uma cartilha ilustrada confeccionada em Corel Draw pelos
bolsistas e impressa em folhas ofício. Os alunos foram divididos em quatro grupos e cada grupo recebeu uma folha de
E.V.A de tamanhos e cores diferentes, o comprimento em centímetros das folhas eram proporcionais à duração da
Era representada (pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica). Os grupos desenharam e colaram no E.V.A,
ilustrações dos eventos de cada Era. Ao fim, as folhas de E.V.A foram colocadas em sequência formando assim uma
linha do tempo geológico completa. Seguindo a ordem cronológica, os alunos fizeram uma apresentação oral do
trabalho que fizeram.

2.3.7 Aula 7. Extinções

Os bolsistas criaram um jogo de tabuleiro em uma aplicação privada (CorelDRAW X7) e impresso em lona gráfica para
enfatizar sobre as cinco maiores extinções em massa que atingiram a terra.

As casas do tabuleiro representavam a tabela do tempo geológico (desde 4,6 Ma até a chegada no recente), além
disso, haviam 5 casas pretas, cada uma representando uma grande extinção. Os participantes iam “caminhando pelas
casas de acordo com o número apontado por dados, partindo da posição “início”. Algumas casas do tabuleiro
apresentavam informações sobre surgimento e diversificação de alguns grupos de animais e plantas com sorte ou
revés. Com relação às casas pretas, ao passar por cada uma delas, o jogador recebeu uma carta bônus com
informações da extinção que ele acabou de passar, como as prováveis causas das extinções e principais grupos
afetados. Ganhou o jogo aqueles que chegaram primeiro ao recente com mais cartas de extinção.

O objetivo desse jogo era mostrar aos alunos a importância do registro fóssil para o conhecimento de tempos remotos
e esclarecer que alguns organismos sofreram modificações, alguns novos surgiram e outros desapareceram.

2.3.8 Aulas 8 e 9. Oficina de réplicas

A oficina de réplicas, foi uma das atividades mais agitada que aconteceu durante a sequência didática. Foi uma
experiência de confecção de réplicas em gesso de fósseis encontrados no Estado de Sergipe, a partir de moldes de
silicone previamente produzidos pelos estagiários.

A atividade foi desenvolvida em duas aulas. Devido às recomendações do tempo de cura do gesso, a primeira aula foi
apenas para confecção das réplicas, enquanto na segunda aula foi realizada a pintura das peças pelos alunos.

O objetivo dessa oficina foi apresentar os fósseis encontrados no Estado, para maior familiarização com os temas de
paleontologia.

2.3.9 Aula 10. Paleontologia de Sergipe e avaliação final

Visita guiada ao Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal de Sergipe, momento em que os alunos
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conheceram de perto o registro fóssil do estado e também o ambiente de pesquisa da universidade. De acordo com a
apresentação das peças em exposição no laboratório, foi realizada uma revisão dos conceitos apresentados durante a
sequência didática. Após a visita, os alunos responderam o questionário final e a avaliação das atividades.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esse modelo de intervenção por sequência didática leva conhecimento e experiências tanto para os bolsistas quanto
para os alunos nas escola. Expor novos temas e métodos de abordagem para a sala de aula é algo que deixa os
alunos cada vez mais interessados pelo conteúdo. Logo, acredita-se que novas abordagens didáticas e novos temas
precisam ser levados às escolas para que os alunos saiam um pouco das aulas tradicionais e entrem em algo
inovador.

3.1 Análise dos questionários

Antes de iniciar a sequência didática, como já foi citado acima, foi aplicado um questionário para saber se os alunos já
tiveram algum contato com a paleontologia e elencar os conceitos prévios que possuíam.

As respostas do questionário inicial demonstraram que os estudantes tiveram muito pouco contato com a
Paleontologia na escola ou nos espaços informais de ensino. Apenas 5 discentes souberam exemplificar um tema
relacionado aos fósseis que tenha sido visto durante a carreira estudantil. Com profunda tristeza, percebeu-se que o
patrimônio fossilífero do estado é completamente desconhecido pelos estudantes.

Já no questionário final, os estudantes tiveram mais acertos do que erros em questões especificas sobre
paleontologia. Foi observada uma evolução significativa na compreensão dos discentes no que diz respeito ao
conceito e identificação dos fósseis, dos tipos de fossilização e o campo de estudo e profissional envolvido.

3.2 Conteúdos e metodologias aplicadas

Os conteúdos escolhidos foram selecionados minuciosamente, para que os alunos pudessem compreender e
acompanhar os temas trabalhados pouco a pouco, sem que houvesse muitas dificuldades. A organização da
sequência didática foi elaborada visando uma melhor dinamização entre os conteúdos e o tempo disponível.

Quanto às metodologias aplicadas, cada aula tinha uma particularidade e foi desenvolvida com uma metodologia
diferente. Nas duas primeiras aulas (o primeiro contato com os alunos e a aula do mapa conceitual), a dispersão dos
alunos foi algo que atrapalhou um pouco a dinâmica das atividades, mas ainda assim, os alunos participaram
ativamente. No entanto, logo depois da segunda aula, a desconcentração foi contida e os alunos começaram a ficar
ansiosos para saber e participar das outras atividades.

Toda a série didática foi realizada com êxito e os alunos, em seus relatos da avaliação pessoal, sinalizaram
positivamente a intervenção nas aulas de ciências que, em geral, estava relacionada à forma lúdica e construtivista
(de acordo com FOSSILE, 2010) de como as aulas foram apresentadas.

“Eu amei todas atividades, porque são ótimas, e com elas aprendi muitas coisas. Atividades surpreendentes e boas. E
eu gostei muito da atividade paleogame de extinção”.

“Perfeitas, as atividades são muito criativas”.
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“As atividades foram mais que boas, foram fantásticas. A que eu mais gostei foi ter construído pela primeira vez uma
réplica, foi muito bom ter aprendido tanto”.

Nesse sentido, a sequência didática cumpriu o seu papel de auxiliar no ensino-aprendizagem, no qual os alunos
aprenderam desenvolvendo suas habilidades e criatividade no meio social.

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento de múltiplas atividades, aumentam o conhecimento dos alunos e proporcionam experiência na
área de educação para os estudantes de licenciatura.

A sequência didática aqui apresentada, permitiu aos licenciandos, experimentar um pouco de cada etapa do papel do
docente, desde a elaboração das aulas até a confecção de recursos e aplicação, aprendendo assim, a encarar os
desafios dessa prática e também, celebrar a naturalidade e aptidão desenvolvida no processo.

Para os alunos, foi uma chance de se deparar com coisas novas e aprimorar mais os conhecimentos que já tinham. A
paleontologia é uma disciplina esquecida nas salas de aula, porém desperta muita curiosidade nos alunos.
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