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RESUMO: Ensinar sobre a origem do universo, sobre a origem e evolução da vida, tempo 
geológico e Paleontologia  interagindo com as ideias de Darwin, algumas vezes pode gerar 
dúvidas e dificuldades no professor da educação básica de estabelecer qual a melhor 
metodologia para se concretizar o processo de ensino aprendizagem destes conteúdos. Existe 
complexidade nestes conteúdos, pois apresentam um razoável grau de dificuldade, exigem 
alguma capacidade de abstração e sempre levantam polêmicas de cunho religioso nas turmas 
do ensino médio. Tais polêmicas, muitas vezes engessam e dificultam o aprendizado dos 
alunos. Porém, apesar destes conteúdos serem complexos, eles despertam o interesse dos 
alunos, pois levam às indagações filosóficas como:  “De onde viemos?” “Para onde vamos?” 
Sendo assim, foi elaborado um método alternativo através de um projeto intitulado “Uma 
viagem na história da vida com Arte e Biologia” para ensinar estes conteúdos interagindo Arte, 
Biologia e Geociências. A estratégia foi após aulas teóricas (sobre as explicações dadas pela 
ciência com relação a origem do universo, do planeta Terra e da vida e sobre tempo geológico) 
fazer com que os alunos do primeiro ano do ensino médio representassem através de pinturas 
e esculturas com gesso e argila a origem do universo, do planeta Terra e da vida seguindo a 
sequência do tempo geológico e da evolução dos organismos. Posteriormente, todo o material 
produzido e outros materiais coletados e obtidos através de empréstimos em universidades 
(minerais, rochas, fósseis dentre outros) foram apresentados em uma grande exposição no 
Colégio Estadual Professora Diuma Madeira Salles de Souza  que foi visitada por mais de 400 
alunos e membros da comunidade escolar. O mesmo método foi realizado também com os 
alunos da Licenciatura em Ciências Biológicas e Geografia da UFRRJ e da UFRJ (que 
cursavam as disciplinas Paleontologia Básica, Fundamentos de Paleontologia e Elementos de 
Geologia e Paleontologia) para servir como exemplo de método interdisciplinar e uma pequena 
exposição em sala de aula foi montada. Obteve-se como resultados o aprendizado dos alunos 
do ensino médio referente aos conteúdos propostos de maneira lúdica, prazerosa e 
interdisciplinar. Este aprendizado foi averiguado através de um questionário avaliativo. Obteve-
se também como resultado a conscientização dos alunos da licenciatura de que é e será 
importante fazer atividades interdisciplinares para diminuir a fragmentação do conhecimento 
após formados em suas turmas. As professoras envolvidas também aprenderam muito com as 
pesquisas que fizeram, com o treinamento artístico que tiveram que fazer e com a interação 
com os seus alunos. Além disso, foi atingindo o objetivo das habilidades e competências 
propostas pelo currículo mínimo da série do ensino médio, onde o método foi aplicado e a 
maior parte dos alunos apresentou a exposição do material de forma didática e concisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, PALEONTOLOGIA, GEOCIÊNCIAS 
 
 


	Duarte, S.G.1,2,4; Magalhães-Ribeiro, C.M. 2; Wanderley, M.D.3 ; Carramillo, L.C. 2; Gervásio, M.P. 2; Bandeira, L4.
	1Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro; 2Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 3Universidade Federal do Rio de Janeiro; 4Universidade do Estado do Rio de Janeiro
	RESUMO: Ensinar sobre a origem do universo, sobre a origem e evolução da vida, tempo geológico e Paleontologia  interagindo com as ideias de Darwin, algumas vezes pode gerar dúvidas e dificuldades no professor da educação básica de estabelecer qual a ...
	PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, PALEONTOLOGIA, GEOCIÊNCIAS


