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RESUMO 

A Paleontologia é a ciência que investiga os seres do passado e compreende 
questões amplas de diversas áreas. O objetivo principal desse estudo foi analisar 
as ementas dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de Licenciatura em 
Ciências Biológicas nas Instituições de Ensino Superior (IES) e verificar a inserção 
do ensino de Paleontologia. O PPC contempla o conjunto de diretrizes 
organizacionais e operacionais que expressam e orientam a prática pedagógica do 
curso. Essa análise foi do tipo documental, quali-quantitativa e usamos três 
categorias de análise: técnicas de Paleontologia, conceitos de Paleontologia e 
ensino de Paleontologia. Como resultado, verificou-se que, de um total de 26 
PPCs analisados, se dá uma maior ênfase nos cursos para os conceitos de 
Paleontologia que são os conteúdos específicos e somente quatro ementas 
abordam o ensino de Paleontologia. Dessa forma, tal pesquisa sinaliza para a 
necessidade de se trabalhar metodologias voltadas para formação de professores 
nas disciplinas específicas. 
 
Palavras-chaves: Paleontologia. Ementas. Ensino de Paleontologia. Projeto 
Pedagógico de Curso. Metodologias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

Paleontology is the science that investigates the beings of the past and 
comprehends broad questions in several areas. The main objective of this study 
was to analyze the menus of the Pedagogical Projects of Degree Courses (PPC) in 
Biological Sciences in Higher Education Institutions (HEI) and to verify the insertion 
of the teaching of Paleontology. The Pedagogical Project of the Course 
contemplates the set of organizational and operational guidelines that express and 
guide the pedagogical practice of the course. This analysis was documentary, 
qualitative and quantitative, and we used three categories of analysis: 
Paleontology techniques, Paleontology concepts and Paleontology teaching. As a 
result, it was found that from a total of 26 PPCs analyzed, there is a greater 
emphasis on courses for Paleontology concepts which are specific content and 
only four menus address the teaching of Paleontology. Thus, such research points 
to the need to work on methodologies aimed at teacher education in specific 
subjects. 
 
Keywords: Paleontology. Menus. Paleontology  Teaching. Pedagogical Project of 
Course. Methodologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Atualmente vivemos em um mundo notadamente influenciado pela ciência. 

O saber científico propicia o surgimento, o aprimoramento e o avanço de novas 

tecnologias que têm como finalidade essencial a geração de conhecimento para o 

bem-estar da sociedade como um todo (ZUCON; VIEIRA; PRAZERES; DANTAS, 

2010). 

 A Paleontologia é a ciência que estuda evidências da vida pré-histórica 

preservadas nas rochas, os fósseis, e elucida não apenas o significado evolutivo e 

temporal, mas também a aplicação na busca de bens minerais e energéticos 

(MENDES, 1988). 

 O ensino desta área é de extrema relevância, por tratar-se de uma ciência 

histórica que pode ser contada em uma escala de milhões de anos, e que eventos 

geológicos, geográficos, além de processos evolutivos ocorridos no mundo 

biológico, se registraram de diferentes maneiras (SCHWANKE; SILVA, 2010). 

De acordo com Anelli (2002), sem essa ciência, o passado da terra e dos 

seres vivos seria completamente desconhecido, tornando-se um mistério para o 

homem. O estudo dos fósseis permite-nos conhecer os seres vivos do passado, 

os ambientes em que viveram e a sua evolução.  

 A Paleontologia não consiste apenas em classificar espécies de fósseis, 

mas também para obter dados a partir dos registros fósseis e prever os 

ecossistemas (LÓPEZ, 2000), deriva continental, mudanças climáticas, evolução 

da fauna e flora e as extinções ocorridas. O conhecimento paleontológico contribui 

para tornar um cidadão mais responsável em relação aos problemas ambientais e 

sociais atuais, com saber crítico. Para isso, é preciso investimento, por parte de 

instituições e professores para ensinar Paleontologia (CASSAB, 2004). 

 O Brasil é referência mundial em relação à Paleontologia, pois há muitas 

descobertas científicas significativas. Resultado disso é um importante acervo que 

está depositado em museus e institutos de pesquisa e de ensino, contando 

também com áreas de campo (CARVALHO, 2004). Por isso, o conhecimento da 

prática paleontológica tem estado restrito às instituições de pesquisa, 

universidades, museus, etc. (Neves; CAMPOS; SIMOES, 2008).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação 

constituem orientações para elaborar os currículos e devem ser obrigatoriamente 

adotadas por todas as instituições de Ensino Superior, assegurando, dentro de 
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muitos aspectos, a flexibilidade da formação e abandono de antigas concepções, 

como as grades curriculares, a fim de garantir formação básica sólida, capaz de 

preparar o profissional para os desafios e as transformações rápidas da sociedade 

(BRASIL, 2001). 

 Conforme o Parecer CNE/CES Nº 1.301/2001, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas, na modalidade Licenciatura, 

aparecem pela primeira vez, destacando que:  

[...] a formação pedagógica, além de suas especificidades, deverá 
contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos dos 
educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de 
Ciências no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível 
médio (BRASIL, 2001, p. 6). 

Com isso, as Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, têm se 

orientado por esse parecer para elaborar os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC) como documento referencial das futuras ações dos Licenciados em 

Ciências Biológicas (PEIXOTO; SOUSA; CHAVES; BARRIO, 2017). 

O presente trabalho de pesquisa buscou compreender como é abordado o 

ensino da Paleontologia nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

através da análise das ementas do componente curricular de Paleontologia dos 

PPCs de Instituições de Ensino (IES) públicas e privadas do Brasil. Essa análise 

dos PPCs de Licenciatura em Ciências Biológicas embasará uma reflexão sobre a 

real preparação do profissional em relação aos conteúdos específicos de 

Paleontologia para a formação de professores. Pois o ensino da Paleontologia é 

tratado de forma deficitária e normalmente os conteúdos e metodologias dos 

currículos que envolvem tal ciência não são voltados para a formação de 

professores.  
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2 METODOLOGIA  

O estudo realizado é uma pesquisa quanti-qualitativa em educação, do tipo 

documental. Segundo Lüdke e André (2013): “os documentos constituem uma 

fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam 

afirmações e declarações do pesquisador”. A análise documental, de acordo com 

Moreira (2005), reflete um objetivo da fonte original, permite a localização, 

organização, identificação e avaliação das informações que estão incluídas no 

documento, além da contextualização dos fatos em determinados momentos. 

Foram analisadas ementas dos PPCs dos componentes curriculares 

(disciplinas) de Paleontologia e suas variações. Foram analisados os PPCs de 

cursos de licenciatura em Ciências Biológicas do Brasil, a fim de investigar a 

inserção do ensino nesse componente curricular.  

Esse levantamento foi feito por meio eletrônico, junto aos sites das 

Instituições de Ensino Superior (IES), por meio de download dos PPCs ou 

solicitado por e-mail diretamente com gestores e/ou coordenadores de curso.  

Foram selecionadas IES públicas e privadas (uma por estado) em atividade 

existente no País que ofereciam o curso de graduação em Ciências Biológicas 

Licenciatura, na modalidade presencial, reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC). De posse dos PPCs, foram selecionadas para a pesquisa as IES cuja 

grade curricular contempla o componente curricular de Paleontologia de caráter 

obrigatório.  

Após a conclusão da busca, as ementas foram enumeradas da seguinte 

forma: em E1, E2, E3, E4, E5 (…) e assim sucessivamente. As ementas 

selecionadas foram organizadas em uma planilha eletrônica com informações 

sobre a IES como: categoria administrativa da IES (pública e privada), região, 

título da disciplina, carga horária, semestre em que era ministrada e conteúdos.  

Dividimos os conteúdos em três categorias a priori: i) Técnicas de 

Paleontologia, ii) Conceitos de Paleontologia e iii) Ensino de Paleontologia. Essas 

categorias foram divididas em cores para melhor visualização na planilha. 

Utilizamos a cor vermelha para destacar os conteúdos relacionados às técnicas de 

Paleontologia, a cor verde para destacar os conteúdos relacionados ao ensino e 

em azul os conceitos de Paleontologia (Figura 1). 
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Figura 1- Representação da Planilha de categorização das ementas do Componente Curricular de 
Paleontologia. 

 

Fonte: BOELTER, 2019. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com base no objetivo proposto para este estudo, os resultados foram 

distribuídos em três principais tópicos. O primeiro traz os dados relativos às IES, o 

segundo abordará a Paleontologia como componente curricular, e uma última 

parte trará a abordagem do ensino nas ementas do CC Paleontologia nos PPCs 

analisados. 

3.1 PPCs da IES analisados 

 A busca pelos PPCs nos sites das instituições de ensino superior pública e 

privada resultou em 26 PPCs disponíveis nos sites oficiais das IES. 21 foram 

públicas (81%) IES (Universidade Federal da Fronteira Sul - Cerro Largo, 

Universidade Regional de Blumenau, Universidade Federal da Fronteira Sul - 

Realeza, Instituto Federal de São Paulo, Universidade do Estado de Minas Gerais, 

Instituto Federal do Espírito Santo, Instituto Federal do Acre, Universidade Federal 

do Amapá, Instituto Federal do Pará, Instituto Federal de Rondônia, Universidade 

Estadual de Roraima, Instituto Federal do Tocantins, Universidade Federal de 

Alagoas, Universidade do Estado da Bahia, Instituto Federal do Ceará, Instituto 

Federal do Maranhão, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal de 

Pernambuco, Instituto Federal Rio Grande do Norte) e cinco (19%) IES privadas 

(Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Faculdade LS, Faculdade 

Frassinetti do Recife, Centro Universitário Facex, Universidade Tiradentes). 

Tabela 1 - Universidades com documentos analisados por natureza e região. 

Região Estado IES 
Status 

Pública Privada 

Sul 

Rio Grande do Sul – 
RS 

Universidade Federal da Fronteira Sul 
– UFFS X  

Santa Catarina – SC 
Universidade Regional de Blumenau – 
FURB X  

Paraná – PR 
Universidade Federal da Fronteira Sul 
– UFFS X  

Sudeste 

São Paulo – SP Instituto Federal de São Paulo – IFSP X  

Minas Gerais – MG 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais – UEMG X  

Minas Gerais – MG 
Centro Universitário do Leste de 
Minas Gerais – UNILESTE  X 

Espírito Santo – ES 
Instituto Federal do Espírito Santo – 
IFES X  

Centro - Distrito Federal – DF Faculdade LS – FACELS  X 
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oeste 
Goiás – GO 

Universidade Estadual de Goiás – 
UEG X  

Mato Grosso do Sul – 
MS 

Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul – UEMS X  

Norte 

Acre – AC Instituto Federal do Acre - IFAC X  

Amapá – AP 
Universidade Federal do Amapá – 
UNIFAP X  

Pará – PA Instituto Federal do Pará - IFPA X  

Rondônia – RO Instituto Federal de Rondônia - IFRO X  

Roraima – RR 
Universidade Estadual de Roraima – 
UERR X  

Tocantins – TO Instituto Federal do Tocantins - IFTO X  

Nordeste 

Alagoas –AL 
Universidade Federal de Alagoas – 
UFAL X  

Bahia – BA 
Universidade do Estado da Bahia – 
UNEB X  

Ceará – CE Instituto Federal do Ceará - IFCE X  

Maranhão – MA Instituto Federal do Maranhão - IFMA X  

Paraíba – PB 
Universidade Estadual da Paraíba – 
UEPB X  

Pernambuco – PE 
Universidade Federal de Pernambuco 
– UFPE X  

Pernambuco – PE 
Faculdade Frassinetti do Recife – 
FAFIRE  X 

Rio Grande do Norte – 
RN 

Instituto Federal Rio Grande do Norte 
– IFRN X  

Rio Grande do Norte – 
RN 

Centro Universitário Facex – 
UNIFACEX  X 

Sergipe – SE Universidade Tiradentes - UNIT  
 

X 

Fonte: BACK, 2019. 

Em relação ao número de instituições com PPCs disponíveis por região, o 

Nordeste, Norte e Sudeste apresentaram os maiores números respectivamente. 

Verificou-se que seis PPCs são da região Norte (23,1%), dez do Nordeste 

(38,5%), três do Centro-Oeste (11,5%), quatro do Sudeste (15,4%) e três da 

região Sul (11,5%), conforme o Gráfico 1. Estes percentuais representam a 

proporção de Universidades que disponibilizam as ementas das CC no site em 

relação ao total de Universidades que possuem Curso de Ciências Biológicas na 

Região.  

 
Gráfico 1- Distribuição dos PPCs por região. 
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Fonte: BACK, 2019. 

 

3.2 Paleontologia como Componente Curricular  

Nas universidades, a disciplina de Paleontologia é oferecida nos cursos da 

área de Geociências e, principalmente, no de Ciências Biológicas. Observou-se 

que o componente de Paleontologia é ofertado junto com Geologia em 38% das 

ementas analisadas. Considera-se que, quase sempre, esses componentes são 

disponibilizados juntos para reduzir o número das cargas horárias do curso e essa 

junção é válida porque a Paleontologia e a Geologia têm relações extremamente 

interdisciplinares e são essenciais para a formação tanto de licenciandos futuros 

professores, quanto de futuros pesquisadores. Para muitos acadêmicos, essas 

duas ciências são o primeiro contato mais aprofundado na graduação. A 

Paleontologia, enquanto ciência e disciplina no ensino superior, possui identidade 

própria no meio acadêmico (SCHWANKE; SILVA, 2010). O estudo tanto da 

Paleontologia quanto da Geologia é importante para a formação social do ser 

humano, pois permite o entendimento da biodiversidade, interpretação do tempo 

geológico, evolução das espécies, características climáticas e outras 

particularidades do passado (CRUZ; BOSSETTI, 2007).  

Verificou-se, também, que não há consenso quanto ao período em que as 

disciplinas devem se situar na grade curricular, variando do terceiro ao décimo 
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semestre. O período com maior frequência da disciplina foi o sétimo semestre 

(35%), seguido pelo oitavo (23%) e quarto (12%). Há uma tendência maior em 

ofertar o componente de Paleontologia ao final do curso, pois nessa etapa o aluno 

já dispõe de uma base teórica razoável para acompanhar o desenvolvimento do 

componente. Essa distribuição das disciplinas pode ser considerada uma 

vantagem, visto que nessa etapa o aluno já tem conhecimento das outras áreas 

que a Paleontologia também aborda, como a Botânica, Zoologia, Ecologia e 

Evolução, pois estas são ofertadas, quase sempre, no início dos cursos.  

Em relação à carga horária, o componente de Paleontologia varia entre 30 

e 80 horas. A carga horária mais frequente foi a de 60 horas (38%) seguida de 45 

horas (23%). Verificou-se também que, além de alguns componentes 

apresentarem a carga horária dividida entre aulas teóricas e aulas práticas, outros 

apresentam somente aulas teóricas. Há maior carga horária de aulas teóricas que 

aulas práticas, com uma média de 19 horas para aulas práticas e 40,4 horas para 

aulas teóricas por semestre. Segundo Silva e Zanon (2000, p. 144):  

“(...) contextualizar os conteúdos do ensino através de atividades práticas 

é uma estratégia de dinamização das interações na sala de aula que 

pode propiciar a almejada negociação de significados de/ sobre saberes 

e favorecer o desenvolvimento de aprendizagens relevantes e 

significativas (...)”.  

A atividade prática não precisa estar presente em todos os conteúdos, mas 

sempre que for necessário, pois a teoria e a prática necessitam estar ligadas, 

devem ser trabalhadas de acordo para promoção de uma aprendizagem 

expressiva.  

 
Tabela 3 - Informações gerais sobre ro Componente Curricular de 
Paleontologia nos diferentes PPCs.  

Região IES Componente 
Carga 

horária (h) 

Carga 
horária 

Prática (h) 

Carga 
horária 

Teórica (h) 
Semestre 

Sul 

UFFS Paleontologia 45 15 30 7º 

FURB Paleontologia 72 36 36 6º 

UFFS 
Geologia e 

Paleontologia 
60 - - 10º 

Sudeste 

IFSP 
Geologia e 

Paleontologia 
60 - - 5º 

UEMG Paleontologia 45 - 45 7º 

UNILESTE Geologia e 80 - 80 6º 
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Paleontologia 

IFES Paleontologia 45 - - 8º 

Centro - 

oeste 

FACELS 
Geologia e 

Paleontologia 
40 - - 8º 

UEG Paleontologia 30 - - 8º 

UEMS Paleontologia 68 10 30 4º 

Norte 

IFAC 
Geologia e 

Paleontologia 
45 20 40 7º 

UNIFAP Paleontologia 60 30 30 4º 

IFPA Paleontologia 40 10 50 5º 

IFRO Paleontologia 60 20 40 8º 

UERR Paleontologia 60 - - 9º 

IFTO 
Geologia e 

Paleontologia 
60 10 35 4º 

Nordeste 

UFAL 
Geologia e 

Paleontologia 
60 10 35 8º 

UNEB Paleontologia 75 10 20 7º 

IFCE Paleontologia 80 - 45 7º 

IFMA Paleontologia 45 - - 8º 

UEPB Paleontologia 30 - - 7º 

UFPE Paleontologia 45 - - 7º 

FAFIRE Paleontologia 60 40 40 7º 

IFRN 
Geologia e 

Paleontologia 
60 - 40 NI 

UNIFACEX 
Geologia e 

Paleontologia 
60 - - 7º 

UNIT 
Geologia e 

Paleontologia 
80 17 51 3º 

*NI: Não informado 

*Dados retirados das ementas. 

Fonte: BACK, 2019. 

 

Na análise, ainda observamos a frequência em que os PPCs apresentam 

os objetivos do componente na ementa. Da amostra de 26 PPCs, em 11 deles 

constam os objetivos, e nos que apareceram a maioria trata somente dos 

conteúdos específicos da Paleontologia, há um número reduzido que trata do 

ensino de Paleontologia. De acordo com Gil (2012, p. 37), “os objetivos 

representam o elemento central do plano e de onde derivam os demais 

elementos”. Englobam o que os alunos deverão compreender ao longo da 

disciplina.  
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3.3. Abordagem da Paleontologia nas Ementas dos PPCs Analisados 

Abordaremos aqui a análise dos conteúdos das ementas que foram 

organizados em três categorias: i) Técnicas usadas de Paleontologia: trata das 

técnicas de campo, prospecção e coleta de fósseis e preparação do material 

fóssil; ii) Conceitos de Paleontologia: abordam a geologia, processos de 

fossilização, conservação, sedimentação, ciclos geológicos do planeta, 

Paleontologia com um viés evolutivo, origem da vida e da Terra, sistemática, 

tafonomia e iii) Ensino de Paleontologia: trata de práticas e metodologias de 

ensino de Paleontologia voltadas na formação de professores.   

Recortamos e selecionamos alguns fragmentos das ementas que 

compreendem os conteúdos citados acima. Os fragmentos que serão citados logo 

em seguida continham escritas descrevendo os assuntos abordados de cada 

categoria. 

 

3.3.1 Técnicas usadas na Paleontologia  

Em relação ao conteúdo sobre as técnicas usadas na Paleontologia, como  

a preparação do material fóssil, técnicas de campo e replicação de fósseis, 

observou-se que 18,9% são abordados no componente. Existe uma grande 

importância nos estudos de técnicas, por exemplo, na de coleta do material fóssil,  

para não haver perda ou estragos nas peças que foram coletadas, pois elas são 

bastante delicadas e a preparação desse material deve estar de acordo com as 

técnicas necessárias para sua preservação. Embora as técnicas usadas na 

Paleontologia muitas vezes não façam parte do currículo do ensino básico, não 

podem ser ignoradas, pois estas são importantes nos processos de investigação, 

por exemplo.  

Schwanke (2002) afirma que na licenciatura a criação de metodologias 

inovadoras e o desenvolvimento de materiais instrucionais, realizados em conjunto 

com especialistas da área de Paleontologia e de ensino, podem permitir que os 

conhecimentos paleontológicos sejam transmitidos através de metodologia 

atraente e estimulante, utilizando-se atividades práticas, envolvendo elaboração 

de modelos estratigráficos, modelagem de exemplares, interpretações de 

processos geológicos e biológicos, visando a estimular os futuros educadores.  
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Logo em seguida, podemos observar alguns fragmentos das ementas E1, 

E3, E15, E24, E26 com conteúdos voltados para técnicas em Paleontologia: E1: 

“Técnicas e métodos de estudo”, E3: “As técnicas de preparação e coleta de 

fósseis”, E15: “Métodos e técnicas da Paleontologia e sua relação com outras 

áreas”, E24: “Coleta e preparo de material fossilífero”, E26: “Técnicas de coleta e 

preparação de fósseis”. 

As atividades experimentais, de acordo com Rosito (2003), não devem ser 

desvinculadas das aulas teóricas, das discussões em grupo e de outras formas de 

aprender. Portanto, é preciso estimular os estudantes a respeito de importantes 

questões dessa ciência natural escassamente difundida na sociedade brasileira e, 

dessa forma, despertar nos alunos, ainda jovens, o interesse por ciências 

(NEVES; CAMPOS; SIMÕES, 2015). 

O simples questionamento diante de conceitos teóricos geralmente não é 

suficiente para garantir aos estudantes, em plena formação, uma aprendizagem 

de forma mais significativa. Assim como outras áreas, a Paleontologia permite aos 

educadores lançarem mão de uma ampla série de recursos educativos que 

promovam o aprendizado ativo de conceitos que podem ser mais eficientemente 

incorporados pelos estudantes. Nesse contexto, aulas práticas, construção de 

modelos didáticos, devem ser mediadores nos processos de ensino e de 

aprendizagem, incorporando conteúdos relacionados aos princípios fundamentais 

da Paleontologia e possibilitando o processo de reflexão crítica pelo aluno e pelo 

professor. 

3.3.2 Conceitos de Paleontologia          

A curiosidade pelo desconhecido e o interesse pelos organismos que não 

mais existem são ferramentas que devem ser utilizadas para ampliar o ensino de 

conceitos de Paleontologia. O conhecimento da prática paleontológica tem estado 

restrito às instituições de pesquisa, universidades, museus, etc. (NEVES; 

CAMPOS; SIMÕES, 2008). 

Verificamos na análise que os conceitos de Paleontologia são abordados 

em 70,3% das ementas. Observamos também que os conteúdos de Geologia 

apresentados nas ementas são abordados, na maioria dos casos, quando o 

componente de Paleontologia é ofertado junto com a este componente, mas em 

contrapartida a diferença não é tão notável quando o conteúdo de geologia é 
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abordado dentro do componente de Paleontologia. Embora os conteúdos de 

geologia não sejam obrigatórios no componente de Paleontologia, existe a 

necessidade de o componente de Geologia ser ofertado no curso de Ciências 

Biológicas. Para Cassab (2004), na Geologia utilizam-se os fósseis como 

ferramentas para datação e ordenação das sequências das rochas sedimentares, 

interpretando os ambientes antigos de sedimentação e a identificação das 

mudanças ocorridas na superfície da Terra através do tempo geológico. 

A Paleontologia é estudada a partir de duas vertentes principais: a) 

Descritiva, objetivando a identificação, reconstituição e relações filogenéticas dos 

fósseis, com o objetivo de estabelecer as correlações cronoestratigráficas e 

interpretações paleoambientais, e b) Paleobiologia, dando ênfase à identificação 

das leis que atuaram em ocorrências como a origem da vida, formação e 

estruturação da biosfera, fenômenos de extinção e o estudo da influência dos 

paleoambientes na evolução dos organismos (HOFFMAN, 1990). 

Há ainda diversos núcleos de estudos, tais como Sistemática, 

Paleobotânica (fósseis de plantas em geral), Paleontologia de Vertebrados, 

Paleontologia de Invertebrados (moluscos, braquiópodos, etc), Paleoecologia, 

Micropaleontologia, Geologia, Tafonomia e Paleoicnologia (icnofósseis) (CASSAB, 

2004). 

Isso é percebido em alguns fragmentos que foram retirados das seguintes  

ementas: E1, E3, E5, E9, E12, E15, E16, E18 e E20 “Tafonomia”; E2 e E26: 

“Processo de fossilização”;E2, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E14 e E16: 

“Paleoecologia; E5, E6, E9, E11, E12, E16, E18 e E22: Paleobiogeografia; E5, E7, 

E8, E9, E10, E16, E18 e E22: Paleobotânica; E5, E7, E16 e E22: “Paleozoologia”; 

E5, E9, E12 e E16: “Fossildiagênese”; E3: “Planeta Terra e sua origem”; E2, E10, 

E20 e E26: “Origem da vida”;  E22:  “Evidências da evolução e o registro 

paleontológico”; E3: “Conceitos básicos de Geologia”; E4, E5, E9, E11, E16 e E21: 

“Estratigrafia”; E6, E13, E14, E16 e E22:  “Minerais e Rochas”. 

O que se observa, de uma maneira geral, é uma grande falta na formação 

dos professores quanto aos conteúdos de ciências, incluindo Paleontologia. Para 

entender isso, deve-se analisar o ambiente universitário, pois é comum identificar 

que, geralmente, há maior interesse e dedicação das instituições na formação de 
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pesquisadores do que de professores para atuarem nos diferentes níveis da 

educação (BARBIERI, 2002).  

 A Paleontologia é apresentada aos alunos por meio da disciplina de 

Biologia no Ensino Médio ou na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental e 

sua principal abordagem está nos livros didáticos, o qual influencia o trabalho 

pedagógico e o cotidiano em sala de aula, sendo o principal recurso para o 

aprendizado dos conteúdos e na veiculação da construção do conhecimento 

(SANDRIN; PUORTO; NARDI, 2005).  

De acordo com Mello, Mello e Torello (2005), a Paleontologia é abordada 

muito pouco nos livros e quando ocorre é sob uma visão bastante superficial dos 

conteúdos, tratando apenas dos grandes répteis e ocultando, muitas vezes, que 

os fósseis são desde restos de organismos até os vestígios deixados pelos 

mesmos.  

3.2.3 Ensino de Paleontologia 

Constatou-se na análise que somente 10,8% dos conteúdos das ementas 

abordam o ensino como metodologias voltadas para formação de professores nos 

componentes de Paleontologia nos cursos de Ciências Biológicas do Brasil, ou 

seja, em quatro ementas podemos observar essa inserção, como foi observado 

em fragmentos das ementas E2, E4, E5 e E12: E2: Inserção no Cotidiano Escolar 

da Educação Básica, E4: “Como disciplina integrante dos Eixos Temáticos 

Interdisciplinares, dedica parte de sua carga horária na organização e 

desenvolvimento das atividades semestrais de Prática de Ensino como 

Componente Curricular exigida para o curso de licenciatura”, E5: “Paleontologia e 

educação”, E12: “A Paleontologia no ensino Básico”. 

 O ensino da Paleontologia está inserido geralmente em todos os conteúdos 

nos níveis da educação no Brasil, no ensino fundamental, médio e superior 

(ZUCON; VIEIRA; PRAZERES; DANTAS, 2010). Porém, ela não recebe a devida 

importância, sendo deficitária em todas as regiões do País. Na década de 90, no 

sec. XX surgiram metodologias para melhorar o ensino desta ciência, como, por 

exemplo, visita a exposições e museus, monitoradas por professores, e o 

desenvolvimento de atividades recreativas em salas e/ou museus de 
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Paleontologia, jogos didáticos, além de incentivar o ensino e divulgar a 

Paleontologia (DANTAS; ARAÚJO, 2006).   

Para aqueles que ingressam nos cursos de graduação na área das ciências 

biológicas, a única imagem ensinada sobre Paleontologia são a de restos de 

ossos de dinossauros que são apresentados pela mídia (LIMA et al, 2015). Por 

esse fato, o ensino de Paleontologia é tratado de maneira conteudista e sem um 

olhar voltado à formação de professores. 

 Observa-se que estudantes de Ciências Biológicas já iniciam o curso da 

disciplina de Paleontologia na graduação com certa “barreira”, encarando-a como 

algo incomum, fora de suas realidades. As barreiras ao aprendizado trazidas pelos 

graduandos em Ciências Biológicas podem ser resultado de uma educação básica 

deficiente, impedindo-os de compreender a relevância desses temas para sua 

profissão (KUNZLER, 2012). 

Segundo Carrijo e Candeiro (2010), devido à má formação acadêmica, a 

maioria dos discentes que cursam a disciplina de Paleontologia, como futuros 

professores, não adquirem uma preparação mínima que atenda as necessidades 

para exercer a docência, em que eles serão obrigados a adequar os conteúdos 

em diferentes níveis educacionais. 

Diante da deficiência do ensino de Paleontologia, é necessário suprir essas 

necessidades. Tendo em vista que um dos dilemas que perpassam os cursos de 

Licenciatura, em geral, para atuar na educação básica é a pouca integração 

desses cursos com o cotidiano escolar, no qual estes professores vão atuar 

(GATTI, 2000). 

É preciso que os cursos de Licenciatura se tornem mais preparados e 

completos, trazendo abordagem prática em contrapartida com as disciplinas 

específicas, articulando-se com as disciplinas de didática (LIMA et al, 2015). 

Entende-se que os programas ensino sejam também um importante caminho para 

diminuir a vacuidade referente à Paleontologia buscando melhorias no ensino e no 

preparo do futuro docente. 
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4 CONCLUSÃO 

A Paleontologia nem sempre é abordada sozinha, muitas vezes está junto 

com a Geologia. Como estuda outras áreas de conhecimento, a Paleontologia tem  

necessidade maior em ser ofertada ao final do curso de Ciências Biológicas, 

sendo ministrada, na maioria das vezes, somente com aulas teóricas. 

Em relação às categorias de análise, verificamos que, dentre todos os 

PPCs, as metodologias de ensino de Paleontologia no curso de Ciências 

Biológicas são pouco abordadas, tratando muito mais dos conhecimentos 

específicos dessa área quase sempre de maneira conteudista. Nota-se aqui uma 

grande deficiência para trabalhar metodologias na formação de professores, 

embora os PPCs analisados façam parte de curso de formação. 

Os resultados mostram que nem todas as ementas referem conteúdos 

voltados às técnicas de Paleontologia, mas acredita-se que elas devem ser 

mediadoras no processo de aprendizagem. O ensino de Ciências e Biologia, e em 

específico o da Paleontologia, pode tornar-se agradável, de fácil entendimento e 

estimulante aos estudantes. Para isso, devemos romper barreiras contra essa 

disciplina específica, através de metodologias simples que podem trazer 

resultados significativos como modelagem de réplicas, jogos didáticos. 

Enfim, percebe-se que é necessário um olhar diferenciado para o 

Componente Curricular de Paleontologia dentro dos PPCs, redesenhando novas 

ementas nos Cursos Ciências Biológicas Licenciatura, trazendo uma abordagem 

prática articulada com metodologias voltadas ao ensino de Paleontologia. 
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