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1.Resumo 

A Paleontologia é uma ciência dedicada ao estudo de vestígios de animais e 

vegetais pré-históricos (fósseis) com o objetivo de conhecer o passado geológico e 

biológico. O presente trabalho visa apresentar afloramentos de materiais rochosos 

urbanos com potencial para serem utilizados como recurso pedagógico de 

Paleontologia nas aulas de Biologia no ensino médio. Em especial, será dada ênfase 

aos mármores existentes no edifício da Bolsa do Café, localizado no Centro da 

cidade de Santos-SP, onde se constatou a presença de fósseis. Assim, o trabalho 

será articulado a partir de um referencial teórico com levantamento sobre o histórico 

da Bolsa do Café, seus materiais rochosos de ornamentação, conteúdo fossilífero 

das rochas ornamentais e análise do potencial de uso no ensino de Biologia no 

ensino médio. 

 

2.Objetivo 

  O presente estudo visa demonstrar a possibilidade dos afloramentos urbanos 

serem utilizados como  recurso pedagógico sobre Paleontologia nas aulas de 

Biologia do ensino médio. 

 

3.Metodologia 

  O trabalho está sendo desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, 

especialmente artigos científicos, associada a visitas técnicas à Bolsa do Café de 

Santos, para levantamento dos materiais rochosos e do conteúdo fossilífero ali 

existente. Nas visitas técnicas está sendo realizado o registro fotográfico dos 

mármores que apresentam potencial pedagógico e o trabalho será finalizado com a 

proposta de ficha técnica de observação para as aulas de Biologia no ensino médio. 

 

4.Desenvolvimento 

  A zona urbana da cidade de Santos, ao longo de seus mais de 480 anos de 

existência, foi construída e reconstruída a partir de materiais rochosos oriundos da 



própria região ou, muitas vezes vindos do exterior, a exemplo de Portugal, Itália e 

França. Estes materiais rochosos ajudaram a pavimentar caminhos, ruas, 

ornamentar edificações com a finalidade de embelezar e trazer solidez às mesmas, 

fazendo com que a cidade de Santos passasse a ostentar o que se denomina na 

atualidade por afloramentos urbanos. Assim, estes afloramentos apresentam um 

potencial pedagógico que precisa ser explorado por profissionais da área de 

Educação, uma vez que estão próximos das salas de aula para serem observados e 

analisados, permitindo que os alunos possam se apropriar de conceitos 

desenvolvidos nas aulas de Biologia do ensino médio, mais precisamente na área de 

Paleontologia. 

  Sabe-se que a Paleontologia é a ciência que se dedica ao estudo de restos e 

vestígios de animais e vegetais, com o intuito de conhecer o passado geológico, 

obtendo dados de grande importância. Visto que os fósseis são objetos geológicos 

proeminentes do passado, a Paleontologia é a disciplina científica que estabelece a 

ligação entre as Ciências Geológicas e as Ciências Biológicas. 

  Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN BRASIL, 1997), as Ciências 

Naturais, dada pelas disciplinas de Ciência e Geografia no ensino médio envolvem 

conhecimentos da Paleontologia, conhecimentos estes que contribuem para a 

formação de alunos curiosos, que buscam entender o mundo onde vivem. 

  Embora a Paleontologia desperte a curiosidade dos alunos, o conteúdo desse 

conhecimento é escasso nos livros didáticos do ensino médio. Assim, visitas 

orientadas aos afloramentos urbanos com conteúdo fossilífero podem se constituir 

em recurso didático importante para motivar a aprendizagem nas aulas de Ciência e 

Geografia.  

  A Bolsa de Café de Santos-SP foi o local escolhido para ser palco de visitas 

orientadas com fichas de observação, pois apresenta exemplares fossilizados no 

mármore do salão principal, permitindo o desenvolvimento dos conceitos de 

Paleontologia e demonstrando que o aprendizado não é exclusividade de uma sala 

de aula. 

. 

 



5.Resultados Preliminares  

  Este estudo apresenta potencial para materializar seu objeto uma vez que existem 

fósseis, com características passíveis de observação nos mármores da Bolsa do 

Café de Santos, especialmente no denominado Vermelho Verona, onde foi 

encontrado perfeitos fósseis de Cefalópodes, em ótimo estado de conservação para 

estudo. 
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