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Resumo: O objetivo deste estudo foi disponibilizar materiais didáticos às disciplinas da Ciência da
Terra, recorrendo à Paleontologia, na qual por meio dos fósseis, há uma aproximação da
reconstrução do passado da Terra. Logo, apresentar uma breve exposição da implementação do
Projeto de intervenção não formal realizada no Colégio Estadual Rui Barbosa, no munícipio de
Jacarezinho-PR, possibilitado pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE,
compreendendo e integrando diversos aspectos relacionados às metodologias de ensino utilizadas, e
a contribuição da Paleontologia como instrumento precursor de dinâmicas pouco convencionais. Para
tanto, vale destacar que, a Bacia Geológica do Paraná recobre o segundo e terceiro planalto do
território paranaense e, trata-se da maior porção da bacia sedimentar do estado. Neste sentido, o
município de Jacarezinho/PR, local da intervenção, localiza-se entre o segundo e terceiro planalto,
mais precisamente na borda do Arco de Ponta Grossa, uma área associada a grandes afloramentos
de fósseis da Era Paleozóica. Assim, buscou-se relacionar esse debate com o campo escolar via a
realização uma exposição permanente de fósseis no Colégio Rui Barbosa, em Jacarezinho e outras
ações, dentre essas Palestras, Exposições e Atividades escolares envolvendo os alunos e a equipe
multidisciplinar. A fim de proporcionar novos caminhos no ambiente escolar e a priorização da
cidadania. Tais intervenções se mostraram satisfatórias, e, trouxeram uma nova perspectiva
pedagógica, através de fósseis encontrados na região, cuja existência era desconhecida pela maioria
dos alunos e da equipe multidisciplinares, submetidos às atividades dispostas no programa didáticopedagógico.
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Abstract: The objective of this study was to provide didactic materials to the disciplines of Earth
Science, turning to Paleontology, where through the fossils; we approach to the reconstruction of
Earth's past. Therefore, to present a brief presentation of the implementation of the non-formal
intervention project carried out at Rui Barbosa School in the city of Jacarezinho/PR, made possible by
the Educational Development Program (EDP), understanding and integrating several aspects related
to teaching methodologies used and Paleontology´s contribution as a pioneer instrument of
unconventional dynamics. Therefore, it is worth mentioning that the Geological Basin of Parana covers
the second and third plateau of the territory of Parana. It is the largest portion of the state's
sedimentary basin. In this sense, the city of Jacarezinho/PR, place of intervention is located between
the second and third plateau, more accurately on the edge of Ponta Grossa´s Arc, an area associated
to great outcrops of fossils from the Paleozoic Era. Through the collection and classification of the
fossils by paleontologists we intend a revitalization of the urban space and thus a patrimonial rescue
for Jacarezinho/PR and region, it was tried to relate this debate with the school field through a
permanent exhibition of fossils at Rui Barbosa School, in Jacarezinho and other actions, among them,
lectures, exhibitions and school activities were held involving the students and the multidisciplinary
team, in order to provide new paths in the school environment and prioritization of citizenship. These
interventions proved to be satisfactory, and they brought a new pedagogical perspective through
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fossils found in the region, whose existence was unknown by most of the students and the
multidisciplinary team, submitted to the activities arranged in the didactic-pedagogical program.
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Introdução
O presente artigo faz uma breve exposição da implementação do Projeto de
intervenção não formal realizada no Colégio Estadual Rui Barbosa, no munícipio de
Jacarezinho-PR, possibilitado pelo Programa de Desenvolvimento Educacional –
PDE, compreendendo e integrando diversos aspectos relacionados às metodologias
de ensino utilizadas. E, a contribuição da Paleontologia como instrumento precursor,
de dinâmicas pouco convencionais. Tais intervenções se mostraram satisfatórias, e,
trouxeram uma nova perspectiva pedagógica, através de fósseis encontrados na
região, cuja existência era desconhecida pela maioria dos alunos e da equipe
multidisciplinares, submetidos às atividades dispostas no programa didáticopedagógico.
Os estudos para compreensão do passado da Terra têm, na Paleontologia,
uma ferramenta importante que permite avanços em diversas áreas do
conhecimento, como: Geografia, Ciências, História, Biologia, Química etc. No
entanto, a educação formal com o ensino sistemático não contempla a
Paleontologia. Sua abordagem em livros didáticos segue os Parâmetros Curriculares
Nacionais do ensino fundamental e médio onde visa somente uniformizar o ensino
no território nacional com a distribuição de livros didáticos e assim polarizando o
conhecimento.
Pode-se através de sinais e vestígios de organismos vivos, conhecer de certa
forma, a história da Terra. Tais vestígios são encontrados geralmente em rochas
sedimentares, denominados “Fósseis”. Estes, como são conhecidos, quando
encontrados são revelados como páginas rasgadas de um livro, em que se deve
reconstituir o momento e o ambiente em que viveram e morreram. Deste modo,
buscou-se proporcionar aos professores uma interação maior a Paleontologia com
os fósseis coletados em pedreiras da cidade como: folha de samambaia, barbatana
de tubarão, dentes de peixes, todos do período Permiano da Era Paleozoica.
Este projeto tem como objetivo através de uma abordagem não formal,
implementar uma exposição permanente de fósseis no Colégio Estadual Rui
Barbosa, a fim de configurar como marco importante do resgate do patrimônio

cultural na região. Inicialmente, os professores conheceram a potencialidade e
evolução dos fósseis da Bacia Geológica Paraná e sua importância como patrimônio
cultural.
Para tanto, inicialmente será realizada uma abordagem teórica do tema, breve
em que destaca-se a paleontologia como ciência e a bacia geológica do Paraná, a
fim de situar a área e os recursos de estudo. E, na sequencia será apresentada as
atividades realizadas ao longo do projeto de intervenção.

A Paleontologia como Ciência
O fóssil é derivado do latim fossilis que significado “extraído da Terra”,
(CAMARGO MENDES; JOSUÉ,1988, p.14) os primeiros estudos de fósseis foram
através dos geólogos, pelo seu campo de atuação e na necessidade do profissional
na prospecção de rochas e minerais fez do geólogo um pesquisador e coletor de
fósseis (CAMARGO MENDES; JOSUÉ,1988). Hoje a Paleontologia é uma ciência
independente, no entanto a geologia contribui ainda para engrandecimento da
Paleontologia.
Os primeiros estudos dos fósseis ocorreram na extração e pesquisa do
carvão mineral como combustível fóssil, na Primeira Revolução Industrial, ocorrida
na Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX (CAMARGO MENDES; JOSUÉ,1988). Os
fósseis eram revelados após a remoção das jazidas e foram sendo classificados
pelos geólogos. Com o tempo foram sendo correlacionados com amostras de outras
regiões do mundo, inclusive do Brasil (CAMARGO MENDES; JOSUÉ,1988). Alguns
geólogos destacaram-se no estudo dos fósseis, mas o destaque maior coube ao
geólogo e pesquisador William Smith que conseguiu identificar e correlacionar nos
fósseis à evolução continua de organismos, e foi responsável pela “Lei da Sucessão
Faunística” (CAMARGO MENDES; JOSUÉ, 1988). Muito longe dos questionamentos
entre os naturalistas Charles Darwin (1809-1882) e Jean Baptiste de Lamarck (17441829) vem à importância que ambos deram a Teoria Evolucionista:
Todas as coisas vivas mudam ou evoluem através das gerações. Este fato
pode ser visto nas populações de animais viventes, plantas e outras coisas
vivas, bem como através dos fósseis. Como os organismos mudam através
do tempo para se adaptarem aos novos ambientes ou modos de vida, eles
dão origem a novas espécies. A herança de caracteres pelos descendentes
é ó principal componente das mudanças evolutivas. (...) (LAMBERT, D.;
NAISH, D.; WYSE, E. 2001, p. 16).

No início do século XX, mais precisamente em 1912, o meteorologista e
geógrafo, o alemão Alfred Lothar Wegener (1880-1930) propunha a comunidade
cientista a Teoria da Deriva Continental (BRANCO, S. M.; BRANCO, F. C., 1992).
Na teoria o Wegener demonstrava que cerca de 200 milhões de anos atrás os
continentes eram interligados formando um supercontinente em que denominou
como Pangéia, com separação os continentes começaram mover-se como jangadas
ao sabor de correntes marinhas (Deriva dos Continentes). (BRANCO, S. M.;
BRANCO, F. C., 1992). Wegener baseou-se os movimentos dos continentes no
fenômeno da isostasia, em refere-se ao equilíbrio gravitacional entre litosfera e a
astenosfera da Terra (BRANCO, S. M.; BRANCO, F. C., 1992). Na teoria Wegener
também utilizou como prova do supercontinente Pangéia a presença de fósseis
semelhantes em diferentes continentes, correlacionando os mesmos com a teoria
evolucionista de Darwin (BRANCO, S. M.; BRANCO, F. C., 1992).
No final da década de 1950, o geólogo inglês Arthur Holmes apresenta a nova
teoria chamada Tectônica de Placas ou Nova Tectônica Global e aceita pela
comunidade cientista pela simplicidade da teoria (SILVA, D. C. D; VAINE, M. E. E.
2001). Como a camada superficial da Terra divide-se em diversas placas rígidas que
movimentam em diversas direções, os movimentos são da ordem de 2 a 10
centímetros por ano (SILVA, D. C. D; VAINE, M. E. E. 2001). Com os deslocamentos
placas se chocam e as rochas de suas bordas se enrugam e se rompem,
dependendo da profundidade ocasionam terremotos de maior ou menor intensidade,
e resultados são dobramentos e falhamentos (SILVA, D. C. D; VAINE, M. E. E.
2001). Em decorrência das divergências das placas as rochas quentes do manto
sobem e ocupam o espaço gerado pelos atritos das placas, à medida que as rochas
quentes esfriam e consolidam aumenta o tamanho da placa (SILVA, D. C. D; VAINE,
M. E. E. 2001).

Bacia Geológica do Paraná
Trata-se de uma extensa bacia sedimentar situada na porção centro- leste da
América do Sul ocupa a maior área de sedimentação do estado do Paraná, e está
inserida na área de estudo dos afloramentos de fósseis da região de Jacarezinho,
onde o Rio Paranapanema que divide os estados do Paraná e São Paulo é dos
principais afluentes (SEDOR, 2017).

A maioria das rochas sedimentares do Estado do Paraná situa-se na Bacia
do Paraná, que corresponde a uma antiga e ampla depressão preenchida
por rochas sedimentares e vulcânicas que ocupam a região centro-sul do
Brasil, chegando ao nordeste da Argentina, leste do Paraguai e ao norte do
Uruguai, ocupando uma área de aproximadamente 1,5 milhão de Km². Esta
depressão começou a receber sedimentos durante a Era Paleozoica até o
final da Era Mesozoica. (SEDOR, 2017, p. 3 e 4)

O município de Jacarezinho e região passaram por grandes mudanças
geológicas da Era Paleozoica a Era Mesozoica, mar epicontinental, deserto e grande
derrame de lavas. Os fenômenos geológicos foram de grandes proporções e
deixaram marcas que são evidenciadas nas paisagens rurais e até mesmo em área
urbana.
O município de Jacarezinho localiza-se geograficamente na porção
nordeste do Estado do Paraná sobre o limite dos sedimentos da Bacia do
Paraná, no denominado Arco de Ponta Grossa e se encontram em contato
com as rochas vulcânicas do Derrame de Trapp. (PMRVSJ, 2014, p. 6-11)

Período Permiano (299 Ma-252 Ma) Durante o Permiano a Antártida, a
América do Sul, a África, Madagascar, a Índia e a Oceania estavam unidos,
formando um supercontinente no hemisfério sul, denominado Gondwana (SEDOR,
2017).
Alguns fósseis destacaram no período permiano entre eles um réptil que
atingia pouco mais de 1 metro de comprimento e alimenta-se de pequenos
crustáceos viveu entre a porção sul da América do Sul e a parte sul do atual
continente africano – Mesosaurus Tenuidens, foi um dos primeiros fósseis a ser
utilizado como evidência na teoria da Deriva Continental (SEDOR, 2017).
Ao final deste período depositaram-se sedimentos continentais fluviais de
ambientes associados a grandes deltas que apresentam grande variedade
de plantas, invertebrados, peixes, anfíbios e repteis. (SEDOR, 2017, p. 12)

Na Era Paleozoica, Período Permiano algumas formações Geológicas foram
depositas ao longo da região de Jacarezinho. Na Formação Irati destaque para fóssil
Mesosaurus Tenuidens, do município de Guapirama (SEDOR, 2017). Na Formação
Terezina destaques fósseis de Plantas e acúmulos de conchas –Ribeirão Claro;
Coquina, rocha constituída por acumulo de conchas de moluscos bivalves-Região de
Santo Antonio da Platina (SEDOR, 2017). Na Formação Rio do Rasto destaques
para os fósseis Peixe ósseo primitivo (Paranaichthys longianalis), Região de Santo
Antonio da Platina e Jacarezinho da Formação Rio do Rasto –Espinho de nadadeira
de tubarão esfenacantídeo e Impressão de folha de Glossopteris, que foi utilizada
como prova para teoria da Deriva Continental (SEDOR, 2017).

A Paleontologia tem se apresentado em noticiários nacionais e internacionais
e os paleontólogos brasileiros acompanham com grandes descobertas de fósseis. A
região em questão abarca fósseis importantes como foram descritos, o desafio do
momento é a implementação do projeto que está detalhado a seguir:

Implementação do Projeto de intervenção
A partir desse embasamento teórico e da proposta de abordagens não
formais buscou-se implementar uma exposição permanente de fósseis no Colégio
Estadual Rui Barbosa, a fim de configurar como marco importante de resgate do
patrimônio cultural na região.
Para tanto foram desenvolvidas oito atividades, durante os meses de março,
abril, maio, junho e julho do ano de 2017 com um público formado por diretores,
pedagogos, professores, alunos e comunidade em geral.
Tais atividades serão apresentadas na sequência.
Atividade 01 – Apresentação do Tema aos Professores do Colégio Estadual
Rui Barbosa
Iniciaram-se os trabalhos com a apresentação oficial da intervenção
pedagógica na escola.
E, na sequencia os professores foram convidados a assistir um vídeo sobre o
que é real e o que fantasia sobre a paleontologia, esclarecendo o processo
pedagógico da educação não formal e a contribuição como complemento a
educação formal. Além de destacar um dos objetivos do projeto que é estabelecer
uma parceria colaborativa que de fato venha contribuir na aprendizagem do aluno.
Também, todos os professores foram estimulados a contribuir de forma direta
ou indireta ao projeto.
Atividade 02 – Apresentação do Tema aos Professores das Disciplinas
Envolvidas
O segundo momento de intervenção foi com os professores das disciplinas de
Geografia, História, Ciências, Biologia e Química. Através de uma apresentação
oral, certificando-se sobre o conteúdo de Paleontologia na educação formal e de

também de acordo com a disciplina dos professores trocarem experiência e, definir
em outro momento as intervenções com os alunos.
Atividade 03 – Apresentação Visual do Tema Através de Painel
O Painel foi fixado na cantina, um local bastante frequentado por alunos e
casualmente por professores. No primeiro momento da exposição em painel foi
postado imagens de fósseis encontrados na Índia, África e no Brasil, tabela
geológica, textos explicativos das experiências, coletas e armazenamento de
fósseis. A experiência foi satisfatória.
Em um segundo e terceiro momento de exposição procurou-se ilustrar o
painel com imagens de fósseis da região de Jacarezinho, do Museu de Marília que
possui fósseis da região e, por último imagens da visita do professor MSc. Fernando
Antonio Sedor do Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal do Paraná.
Segue abaixo imagem do painel construído ao longo dessas atividades:
Figura 01 – Painel de Imagens de Fósseis.

Fonte: TONIA, A.C.D. 2017.

Atividade 04 – Proposta e Planejamento da “Paleoarte”

Em encontro com a professora de Arte do ensino fundamental e médio foi
explicado o que vem a ser uma paleoarte, que são os conceitos e o processo
interdisciplinar de reproduzir o ambiente e aparência em vida do fóssil. O artista
procura ser o mais fiel a todas as características de um ser vivo, dando vida ao
fóssil. Ela enfatizou as dificuldades encontradas em fazer o concurso com diversas
salas de aula e aconselhou a fazer em duas etapas seletivas e separadamente,
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Em novo encontro com a professora de Biologia que prontamente demostrou
o interesse em exposição oral enfatizando sobre os minerais e rochas e introdução à
paleontologia da região.
Atividade 05 – Palestra, Oficina e Aula de Campo
O evento “Paleontologia: Fósseis e a Formação Rio do Rasto no contexto
regional do Paraná” com o Prof. MSc. Fernando Antonio Sedor, Graduado em
Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná (1987), e mestre em
Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1984). É biólogo do
Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal do Paraná (MCN-SCN-UFPR)
– Curador da Secção Paleontologia.
A atividade foi dividida em três etapas: Palestra, Oficina e Aula de Campo.
Na palestra o professor Fernando utilizou como recurso visual uma
apresentação em slides dos primeiros momentos da paleontologia a sua evolução
como ciência, a interdisciplinaridade e o engrandecimento da paleontologia. Abaixo
se tem a figura que relata esse momento.

Figura 02 – Palestra do Prof. MSc Fernando Antonio Sedor.

Fonte: TONIA, M.D. 2017.

Na segunda etapa o professor demonstrou como fazer uma réplica de fóssil
utilizando gesso e massa acrílica. Com moldes previamente prontos deu a liberdade
a todos os professores de produzir a sua própria réplica. Esse momento é retratado
nas imagens abaixo.
Figura 03 – Oficina de reprodução de moldes de fósseis aplicada pelo Prof. MSc Fernando Antonio
Sedor.

Fonte: TONIA, M.D. 2017.

Na terceira etapa, aula de campo, o professor com um martelo de geólogo
pesquisou diversas rochas e encontrou um “fóssil dente peixe” levou para acervo da
UFPR e encontrou em outra rocha sinais de mares do período Permiano.

Figura 04 – Aula de Campo – coleta de fósseis apresentada pelo Prof. MSc Fernando Antonio Sedor.

Fonte: TONIA, M.D. 2017.

Atividade 06 – Exposição Permanente de Fósseis

Na implementação da exposição permanente foram confeccionados paneis
explicativos da formação do Universo, os fósseis por sua vez foram acondicionados
em mostruários próprios construídos através do reaproveitamento de paletes de
madeira, também foram confeccionados quadros explicativos, os quais foram
separados por Eras e Períodos Geológicos. Na exposição foram apresentadas
peças de rochas, minerais, insetos em cubos de acrílico, peças indígenas
(sambaquis e instrumentos feitos de basaltos) e fósseis (do Período Devoniano –
Formação Ponta Grossa e Período Permiano – Formação Rio do Rasto de
Jacarezinho-PR, Guapirama-PR e Irati-PR). Conforme imagens abaixo:

Figura 05 – Exposição Permanente – Fotos dos Alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa no primeiro
dia de Exposição.

Fonte: COCCIA, M.T. 2017.

Figura 06 – Fotos da Exposição Permanente.

Fonte: COCCIA, M.T. 2017.

Figura 07 – Fotos da Exposição Permanente.

Fonte: COCCIA, M.T. 2017.

Atividade 07 - Primeiro Concurso de “Paleoarte” do Colégio Estadual Rui
Barbosa de Jacarezinho-PR
Com o objetivo de tratar de conceitos básicos da Paleontologia, do status dos
fósseis, enfatizar a existência de espécimes locais e a importância destes enquanto
patrimônio cultural da região, foi promovido o concurso de “Paleoarte”, em que
consistia em um desafio de arte promovido juntamente com os professores da
disciplina de Arte. Os alunos foram convidados a reproduzir através de desenhos
com base em imagens de dinossauros e de fósseis como o “trilobita” qual seriam
suas representações de dinossauros.
Como resultados obtiveram-se grande aceitação e satisfação por parte dos
alunos e professores que dela participaram. A abordagem da atividade utilizando-se
de uma metodologia lúdica, o qual, o aluno foi convidado a praticar suas habilidades
de desenho. A atividade foi acompanhada pelos professores de Arte, que aprovaram
a iniciativa e pretendem repeti-la no próximo ano.

Figura 08 – Fotos dos ganhadores do concurso de “Paleoarte”

Fonte: COCCIA, M.T. 2017.

Figura 09 – Digitalização de algumas das produções do concurso de “Paleoarte”

Fonte: TONIA, A.C.D. 2017.

Ao final de todas as atividades, chegamos à conclusão de uma prática bem
construída, vivenciada e aproveitada por todos os integrantes da escola:
professores, alunos, funcionários, comunidade etc.
Nesse sentido, é possível destacar abaixo comentários de professores a
respeito do projeto:
A paleontologia é um tema pouco trabalhado em sala de aula, sendo
um dos motivos que os alunos não possuem conhecimento do
assunto. O projeto de intervenção pedagógica proposto é de grande
valia e que se for aplicado com afinco proporcionará ao aluno
interesse pelo assunto. Muito bem elaborado esse projeto, pois vai
de encontro com o aprendizado dos alunos e da forma que foi
proposto despertará e instigará o aluno em seus conhecimentos. A

ideia de propor palestras, pesquisa em campo, oficinas, concursos,
desenvolverá mais a aprendizagem do aluno. (SANTOS, 2017).
A paleontologia é um assunto pouco trabalhado em sala de aula. A
quantidade de materiais didáticos encontrados também é muito
pequena, contribuindo para o baixo conhecimento dos alunos. O
tema, quando bem trabalhado, desperta grande interesse por parte
dos educandos. O projeto de intervenção pedagógica foi muito bem
elaborado e o formato que foi proposto estimulará os alunos na
busca por conhecimentos sobre o assunto. Propor palestras, oficinas,
concursos e eventualmente, pesquisas de campo despertará o
interesse pela aprendizagem. (FOGANHOLI, 2017)

Todavia, vale destacar também que houve algumas dificuldades encontradas
durante a aplicação das atividades como: indisponibilidade de horários dos
professores; encontrar local disponível para exposição; transporte de materiais
pesados e; adequação das atividades a agenda da escola.

Considerações Finais

Este projeto teve como objetivo através de uma abordagem não formal,
implementar uma exposição permanente de fósseis no Colégio Estadual Rui
Barbosa, a fim de configurar como marco importante do resgate do patrimônio
cultural na região. Inicialmente, os professores conheceram a potencialidade e
evolução dos fósseis da Bacia Geológica Paraná e sua importância como patrimônio
cultural.
O projeto cujo tema é a Paleontologia não se difere dos demais onde na
medida em que se aprofunda na problematização novos rumos aparecem e novas
medidas devem ser aplicadas e estudadas.
No primeiro objetivo era necessária uma análise do conteúdo de
Paleontologia em livros didáticos na educação do fundamental e médio e de fato
através do GTR foram verificadas e encontradas inúmeras reclamações de
professores da disciplina de Geografia, e todas de certa forma resolvidas e sanadas
através dos fóruns de discussão e materiais disponibilizados.
Tanto a exposição permanente de fósseis quanto o concurso de “Paleoarte”
trouxeram aos alunos, que participaram, certa curiosidade sobre o tema o qual
muitos nem conheciam, despertou uma vontade de conhecer mais sobre o assunto e
isso é essencial, ou seja, é o ponto chave para que aluno realmente desperte para o
estudo e que realmente aprenda sobre o assunto.
E aos professores por meio dessa intervenção pedagógica, espera-se
também que tenha sido despertada a habilidade e a capacidade de inovação na
forma de educar e que facilite o processo de aprendizagem dos alunos.
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